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Resumo   
 

 

Esta dissertação discorre sobre as relações entre corpo, música e cena, tendo como objetivo 

investigar a preparação corporal do músico para a atuação cênica, com enfoque na percepção 

do corpo e na relação som e movimento como referências para essa atuação. O foco é a 

vivência de um processo de preparação corporal do músico para a cena, que considera o 

diálogo entre os aspectos sonoros e os aspectos gestuais e tem como lócus de investigação o 

Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico. Os encontros de Preparação Corporal e Criação 

Cênica iniciaram em janeiro de 2011, com frequência de duas vezes por semana, e duração, 

em média, de três horas, cada. Tiveram a participação de quatorze componentes do Pau e 

Lata, no entanto foram considerados como colaboradores da pesquisa quatro deles, sendo uma 

mulher e três homens compreendidos na faixa etária de 19 a 30 anos. Para organização dos 

encontros a pesquisa tomou como referência principal a Antropologia Teatral, além de 

estudos da educação musical, já vividos no Pau e Lata. A pesquisa considerou como fontes 

para análise as anotações em diário de bordo, realizadas pelos participantes da pesquisa e pela 

pesquisadora, entrevista com os participantes, além de vídeos do espetáculo Sinfeiria em Três 

Movimentos, produto artístico do Pau e Lata, redimensionado pelos processos de treinamento 

pré-expressivo e criação cênica, vividos nos encontros promovidos por esta pesquisa. Como 

resultados da investigação, é possível considerar que a realização dos encontros de 

Preparação Corporal e Criação Cênica proporcionou aos músicos do Pau e Lata a percepção 

da importância do treinamento a partir de princípios que envolvem uma técnica corporal para 

a ampliação da presença do corpo em cena no espetáculo musical para além da postura 

cotidiana. Os músicos internalizaram, no decorrer do processo, os princípios e os objetivos 

vivenciados no trabalho corporal e estes passaram a fazer parte da rotina dos treinamentos do 

grupo. Também, é possível constatar o redimensionamento da presença cênica dos músicos e 

da qualidade artística do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos, sendo perceptível uma 

melhor articulação entre os aspectos sonoros e gestuais.    

  

 

 

Palavras-chave: Corpo, Cena, Preparação Corporal, Criação Cênica, Educação Musical, 

Antropologia Teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

This dissertation discusses about the relations between body, music and scene, with the 

purpose of investigate the corporal preparation of the musician to the scenic performance, 

emphasizing the perception of the body and the relationship between sound and movement as 

references for this acting. The focus is a corporal training process with musicians for the 

scene, that considers the dialogue between the sound and gesture aspects, and which locus 

research is the Pau e Lata: Artistic-Pedagogical Project. The meetings of Corporal Training 

and Scenic Creation began in January 2011, twice a week, during about three hours each. 

Fourteen components participated, but only four were considered collaborators – one woman 

and three men, aged 19 to 30 years, all members of the Pau e Lata. The meetings were 

organized with the Theater Anthropology as main reference, besides the musical education 

studies, already experienced in the Pau e Lata. The research considered as analysis sources 

the notes in the logbook, made by the collaborators and the researcher; an interview with the 

components and videos of the musical spetacle Sinfeiria em Três Movimentos, artistic product 

of the Pau e Lata, resized by the pre expressive training process and scenic creation, 

experienced in the training meetings promoted by this research. As results of this 

investigation, it is possible to find that the meetings of Corporal Training and Scenic 

Creation provided the musicians of the Pau e Lata the perception of the importance of a 

training based on principles that involve a corporal technique for an expansion of the body in 

scene in the musical spectacle beyond the everyday posture. The musicians internalized, 

during the process, the principles and the aspects experienced in the corporal training and 

these principles became part of the training routine of the group. It is also possible to realize 

the resizing of the scenic presence of the musicians and the artistic quality of the musical 

spectacle Sinfeiria em Três Movimentos, with an improvement of the relationship between the 

sound gesture aspects. 

  

 

 

Key-words: Body, Scene, Corporal Training, Scenic Creation, Musical Education, Theater 

Anthropology. 
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Introdução   
  

Esta dissertação discorre sobre práticas e reflexões a respeito da relação entre corpo, 

música e cena, a partir da investigação da preparação corporal do músico para a cena, tendo 

como lócus de investigação o Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico
1
, projeto no qual atuo 

desde 2001, na posição de percussionista, integrante da equipe de coordenação, entre outras. 

O Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico é um projeto de extensão da Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), criado pelo professor de 

música Danúbio Gomes
2
 e coordenado institucionalmente pela Prof. Dra. Valéria Carvalho. 

Visa promover a formação musical dos participantes através da organização de bandas 

rítmicas, bem como suscitar diálogos sobre as responsabilidades em relação ao meio social, 

cultural e ambiental em que estão inseridos, contribuindo no processo educativo de formação 

da cidadania. Utiliza instrumentos construídos a partir de materiais reaproveitáveis diversos. 

Esse projeto foi idealizado por Danúbio Gomes, no ano de 1996, em Maceió
3
/AL, em parceria 

com a Escola Semente de Luz e foi implantado em Natal
4
/RN em 1997. Hoje, o projeto atua 

em treze grupos, chamados núcleos, sendo um deles em Natal na UFRN, e os outros 

distribuídos em municípios do Rio Grande do Norte e Alagoas, abrangendo um público de 

crianças, jovens e adultos.  

As questões e o objeto discutidos nesta pesquisa se originaram a partir de uma reflexão 

realizada durante a observação de uma apresentação do Pau e Lata no Circo da Luz
5
, na 

UFRN, em 2005. Nesse espetáculo, em particular, realizado pelo núcleo da UFRN, vivenciei 

a posição de espectadora. O distanciamento suscitou-me questões reveladoras sobre a 

consciência, presença e construção cênica do grupo em questão.  

                                                 
1
 O nome Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico é como o projeto se encontra cadastrado na UFRN. 

No decorrer deste trabalho, abreviarei para Pau e Lata ou Projeto Pau e Lata. 
2
 Danúbio Gomes da Silva é professor de música, graduado em Educação Artística, com habilitação em 

Música, pela UFRN e mestrando em Educação pela UFRN. Idealizador, fundador e integrante da equipe de 

coordenação do Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico. 
3
 Maceió é um município da Microrregião de Maceió, na Mesorregião do Leste Alagoano, no estado de 

Alagoas, na Região Nordeste do Brasil. É a capital e a mais populosa cidade do estado. Ocupa uma área de 510 

655 km². Sua população em 2011 estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística era de 936 608 

habitantes (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Maceió [Acesso em 23-09-2011]). 
4
 Natal é um município brasileiro, capital do estado do Rio Grande do Norte. Pertence à Mesorregião do 

Leste Potiguar e à Microrregião de Natal. Com uma área de 167,263 km², é a segunda capital brasileira com a 

menor área territorial (maior apenas que Vitória), fazendo desta a sexta maior capital do país em densidade 

populacional, distando 2 507 quilômetros de Brasília, a capital nacional. De acordo com a estimativa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012, sua população é de 853 929 habitantes, 

sendo o décimo nono município mais populoso do país (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal-_(Rio-

_Grande_do_Norte) [Acesso em 23-09-2011]). 
5
 Circo da Luz é um dos programas financiados pela Lei Câmara Cascudo de Incentivo a Cultura, pela 

Fundação José Augusto/RN. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Macei%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Alagoano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maceió
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_capitais_do_Brasil_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_%28Esp%C3%ADrito_Santo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_capitais_do_Brasil_por_densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal-_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal-_(Rio_Grande_do_Norte)
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A percepção do olhar distanciado revelou-me uma falta de movimentação e dinâmica 

em cena; percebi que os percussionistas movimentavam predominantemente braços e mãos 

para executar a música, e o resto do corpo se apresentava praticamente imóvel, parecendo não 

escutar a música. Um inquietante equilíbrio e imobilidade nos pés, não conseguindo tocar 

com o corpo todo. Senti, portanto, falta de uma relação da expressão gestual com a sonora 

naquela situação. 

O Pau e Lata é um grupo predominantemente percussivo, tem um volume sonoro 

forte, e tem em seu repertório, ritmos da cultura popular nordestina, como o Coco de Roda, 

por exemplo, que traz em sua tradição uma dança característica. O batuque forte e a dança 

correspondente, na maioria das vezes, incitam o público a dançar, principalmente se este 

conhece a referida dança. Foi estranho perceber, naquela ocasião, que enquanto o público 

dançava alegremente com a música tocada, a mesma parecia não contagiar os músicos, 

mesmo sendo tocada por eles.  

Outro ponto observado foi uma presença cênica cotidiana, o que me levou a pensar 

que a maioria dos integrantes do grupo não entendia o sentido do corpo em cena ou assumia 

que o sentido era tocar a música, apenas. Parecia não estarem cientes de que estar em cena era 

necessariamente apresentar algo para alguém, e que esse alguém, o espectador, na maioria das 

vezes, não estava ali por acaso, mas para ouvir e também para ver tal evento.  

Como exemplificação dessa postura do grupo, cito outro evento que me marcou, nesse 

sentido. A apresentação realizada no estacionamento do Shopping Orla Sul, Natal/RN, em 

2008, na qual eu atuava como percussionista. Em um determinado momento da apresentação, 

Danúbio Gomes regeu para o meu naipe de instrumentos
6
 parar de tocar, enquanto os outros 

continuavam. Nesse instante, em pausa, o percussionista ao meu lado tirou um pacote de 

biscoitos do bolso, começou a comer e oferecer aos outros componentes com a naturalidade 

de quem estava com fome em um espaço cotidiano. Porém, a música continuava sendo 

executada pelos percussionistas dos outros naipes; ou seja, mesmo sem tocar, estávamos em 

cena.    

Senti, portanto, a falta de uma postura diferenciada, a falta de uma consciência de estar 

em cena, a falta de uma energia contagiante, que pudesse sentir-mostrar o prazer ao tocar. 

Percebi que era preciso haver um entendimento do todo do espetáculo, pois não somos apenas 

um som para ser ouvido, e sim um corpo em cena para ser ouvido, visto, cheirado, sentido, 

                                                 
6
 O Pau e Lata trabalha com três instrumentos base chamados graves, médios e latas. Na banda rítmica, 

o conjunto dos instrumentos iguais é denominado naipe. Assim, temos o naipe dos graves, dos médios e das 

latas. 
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uma vez que as possibilidades corporais e perceptivas são múltiplas. Enfim, compreendi que 

precisávamos de uma unidade em cena entre as duas linguagens abordadas: a gestual e a 

sonora.  

Essas observações e reflexões impulsionaram-me a investigar as relações entre corpo, 

música e cena, mas especificamente a preparação corporal do músico para a atuação cênica. O 

contexto das Artes Cênicas mostrou-se um espaço acadêmico significativo para a realização 

dessa investigação. Por ser essa a minha formação acadêmica, encontro nas Artes Cênicas não 

somente uma vivência como atriz e professora, que me dá respaldo para atuar na preparação 

do músico, como também um aporte teórico significativo para reflexão sobre a vivência junto 

aos percussionistas do Pau e Lata.  

Ao observar a cena contemporânea, sendo Teatro, Dança ou Música, encontro, dentre 

outros aspectos, um caminhar para o hibridismo entre as linguagens artísticas, envolvendo 

múltiplas possibilidades na concepção, criação e apresentação dos espetáculos. Há 

apontamentos para uma maior totalidade em cena, tanto do artista quanto da encenação, 

propiciando um evento multiperceptivo, redimensionando a recepção do espectador. Esse 

hibridismo está também relacionado à quebra de hierarquia entre os elementos da cena. 

Quando me remeto à cena, reporto-me a esse espaço de articulação entre as linguagens e as 

experiências de quem a compõe.  

Considero que o artista cênico, na atualidade, mostra-se mais crítico com relação à sua 

atuação e aos processos de criação. No Teatro, por exemplo, o trabalho do ator não está 

necessariamente subordinado ao texto dramatúrgico ou ao diretor. Uma das possibilidades é 

utilizar sua memória corporal como uma possibilidade de repertório para a criação cênica, a 

partir de uma concepção de arte não mais separada de suas experiências gestuais anteriores.    

Nesse contexto, considero aspectos de uma participação mais ativa do espectador, que 

se torna elemento fundamental na composição da obra, não sentindo e se emocionando 

apenas, mas também indagando, criticando e dando sentido à obra artística.  

Identifico esses aspectos como um retorno à Grécia Antiga e à origem da tragédia, 

baseada nos escritos de Nietzsche (2003) e Machado (2006). Compreendo que as 

características dos cultos dionisíacos, citadas por esses autores, a exemplo da presença 

marcante e expressiva dos sátiros no coro trágico e a participação mais efetiva do espectador, 

dialogam com os aspectos da cena contemporânea, no que se refere ao evento cênico híbrido 

que não hierarquiza linguagens artísticas, mas traz para o espectador uma experiência 

multiperceptiva. 

Percebo o espetáculo musical como esse espaço de articulação entre as linguagens,  
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propiciando possibilidades perceptivas significativas para o espectador não apenas sonoras, 

mas também visuais, através da integralidade do músico, sua possibilidade corporal cênica e 

outros elementos visuais da cena, como cenário e figurino.  

 Portanto, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar a preparação corporal 

do músico para a atuação cênica, tendo a percepção do corpo e a relação som e movimento 

como referências para essa atuação. Descrevo a vivência desse processo com músicos do Pau 

e Lata, priorizando o diálogo entre os aspectos sonoros e os aspectos gestuais e, a partir dessa 

experiência, organizo alguns apontamentos acerca da preparação e da atuação do músico em 

cena. 

 O processo de preparação corporal teve como finalidade auxiliar os músicos a 

encontrarem uma forma própria de chegar a um estado cênico expressivo, que podemos 

chamar de presença teatral ou corpo-em-vida, segundo Barba (2009), que desvela “a 

existência de princípios que, no nível pré-expressivo, permitem gerar a presença teatral, o 

corpo-em-vida do ator, capaz de fazer perceptível aquilo que é invisível: a intenção” (p. 22). 

Além disso, inclui também um processo de criação cênica a partir da percepção do corpo na 

relação som e movimento; da história e memória corporal de cada percussionista envolvido 

nesta pesquisa e de elementos já existentes, criados e vivenciados na realização dos ensaios e 

apresentações do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos, buscando uma partitura cênico-

corporal (movimentos, gestos e composições vocais) em diálogo com a partitura musical já 

existente deste espetáculo. Elaborado por Danúbio Gomes e o núcleo Pau e Lata da UFRN, 

este espetáculo, predominantemente percussivo, é organizado na forma de uma sinfonia em 

três movimentos. Surge a partir de um processo de pesquisa musical no universo da cultura 

negra e tem como fio condutor o cotidiano das feiras livres. 

Para organização do processo de preparação corporal do músico para a cena e para sua 

investigação, tomo o teatro de pesquisa, mais especificadamente, a Antropologia Teatral, 

como uma referência significativa. Apoio-me, principalmente, nos estudos de Barba (2009) e 

posteriores pesquisadores dessa linha, como Burnier  (2009), Ferracini (2001) e Mariz (2008). 

Essas referências permitem, neste trabalho, pensar a cena como espaço extracotidiano, que 

exige uma preparação corporal ou uma forma de mobilização do corpo distinta das ações 

cotidianas. Essas referências também contribuíram com a pesquisa, no que se refere à 

possibilidade de organização metodológica para a experiência da preparação do músico. 

Nesse contexto, foi possível articular ao pensamento e proposição dos autores citados às 

minhas experiências como atriz, percussionista, professora e pesquisadora, e o repertório de 

experiências dos participantes da investigação, os músicos.  
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 Além dessas referências, situadas no contexto das Artes Cênicas, o trabalho também 

se apoia em referências acadêmicas que dão base teórica para o trabalho realizado no Pau e 

Lata: Projeto Artístico-Pedagógico como os estudos de Schafer (1991), com a vivência da 

Paisagem Sonora, de Brito (2001), sobre a educação musical de Hans-Joachim Koellreutter, 

de Paulo Freire (1996), sobre a Pedagogia da Autonomia e de Ana Mae Barbosa (1998), sobre 

a Proposta Triangular. Considero também como referências significativas, nesta pesquisa, os 

estudos sobre a Antropologia do Corpo e a Antropologia das Emoções de Le Breton (2009, 

2011). 

Como recurso metodológico para organização do pensamento e da escrita do trabalho, 

aproximei-me da metáfora da TRAMA. Essa metáfora é considerada no trabalho, a exemplo 

do que coloca Porpino (2006), como possibilidade de reabilitação de um conhecimento que 

opere pela articulação de sentidos e não pela disjunção. A metáfora, nesse contexto, opera por 

analogia, permitindo transportar sentidos no texto e rejuntar razão e emoção, realidade e 

imaginação.  

Em seu contexto original, no tear manual, a trama representa o conjunto de fios que se 

entrelaçam aos fios da urdidura, que por sua vez são fios dispostos paralelamente no tear. 

Nesta dissertação, o conjunto de fios da urdidura é representado por três elementos: corpo, 

música e cena, sendo estes entrelaçados perpendicularmente pelos fios da trama, os capítulos. 

As tramas-capítulos percorrem memórias, contextos, experiências e caminhos, fios articulados 

e entrelaçados no ato de urdir. 

Nessa ação de entrelaçar os fios da trama na urdidura, minhas experiências com a 

música e com o corpo em cena, como também às do grupo, no qual me incluo, indicam 

tonalidades múltiplas no tecido que se forma. Como no tear de um tecido, as práticas e os 

diálogos com os autores, apontam novas formas de entrelaçamento e a necessidade de buscar 

novas tonalidades para a formação de tramas ainda não conhecidas. Assim, o ato de pesquisar 

se mostra como ato de urdir, entrelaçar tramas, ao mesmo tempo em que se descobre novas 

possibilidades de organização.  

Nesse processo de urdir, vi-me, muitas vezes, como fio da trama e, ao mesmo tempo, 

tecelã, assim como meus colegas participantes da pesquisa. Mesmo ocupando a função de 

pesquisadora, busquei ver os participantes da pesquisa como pesquisadores também, de seu 

corpo e da cena. Nesse processo, também pude vivenciar experiências como percussionista 

participante e como pesquisadora do trabalho dissertativo e de mim mesma.  Assim, como 

uma tecelã que atua sobre sua urdidura, vejo-me também como os fios que fazem parte da 

trama. E como numa narrativa tecida por tecelã que também é fio, coloco-me como narradora 
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e ao mesmo tempo participante da ação. Ora vendo de fora, ora entrando em cena, tomo opção 

de redigir o relatório de pesquisa, prioritariamente, na primeira pessoa do singular, quando me 

refiro às minhas reflexões e experiências as quais somente eu posso descrevê-las, mas 

também na primeira pessoa do plural, quando o sentido de grupo fala mais alto e embrenho 

nos fios da trama com os outros percussionistas.  

Para organizar o tear e a urdidura por onde posteriormente passariam as tramas 

convoquei uma reunião com os integrantes do Pau e Lata para esclarecer os objetivos desta 

pesquisa, no início de abril de 2010. Desde a seleção para o Mestrado em Artes Cênicas, no 

final de 2009, já havia tido o apoio dos coordenadores do grupo quanto à realização da 

pesquisa nesse espaço acadêmico.  

Iniciamos com a observação e análise de alguns vídeos de apresentações artísticas do 

Projeto Pau e Lata, tendo como foco a apreciação de nossa postura e movimentação em cena. 

Conversamos sobre as expectativas dos participantes com relação a pesquisa a ser 

desenvolvida e a disponibilidade dos mesmos para o trabalho de preparação corporal. 

A segunda ação realizada com o grupo para a pesquisa foi uma visita à Feira do 

Alecrim, localizada no bairro do Alecrim
7
, em Natal/RN, no dia 10 de abril de 2010, para 

aprofundarmos o estudo sobre o contexto das feiras livres, tema do show Sinfeiria em Três 

Movimentos. A escolha dessa feira específica se deu pelo fato de a mesma ser uma das mais 

antigas e tradicionais na cidade, com mais de 90 anos, além de ser considerada a maior. O 

objetivo da visita foi investigar elementos característicos de uma feira livre, como imagens, 

objetos, cores, pessoas, cheiros, para enriquecer nosso repertório acerca do assunto e, 

consequentemente, o espetáculo. Observamos, conversamos e registramos imagens para servir 

como material de pesquisa para a construção e ambientação das cenas.  

A próxima ação foi realizar o registro audiovisual do espetáculo Sinfeiria em Três 

Movimentos, apresentado pelo núcleo Pau e Lata da UFRN, no Espaço Cultural Buraco da 

Catita, localizado no bairro da Ribeira
8
, em Natal/RN, no dia 03 de novembro de 2010, 

                                                 
7
 Alecrim é um bairro da cidade de Natal, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Norte. 

O Alecrim é um dos bairros mais populares e antigos de Natal, sendo considerado um verdadeiro centro de 

comércio popular da cidade. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Alecrim_(Natal) [Acesso em 04-02-

2012]). Localizado na Zona Leste de Natal e com uma população de 32.380 habitantes. O Alecrim concentra 

31% da atividade empresarial da cidade e 40% de todo comércio varejista de Natal. (Disponível em 

http://www.omb100.com/natal-alecrim/historia [Acesso em 04-02-2012]). 
8
 Ribeira é um bairro histórico da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Inserido na zona 

leste da cidade, o bairro compreende duas áreas (utilizada pelo setor imobiliário): a Ribeira Histórica (parte 

baixa do bairro) e o Alto da Ribeira (parte alta do bairro). Depois de uma série de ações promovidas para a 

revitalização do bairro, o mesmo está recebendo diversos investimentos. A Ribeira faz limite com o rio Potengi 

(ao Oeste), os bairros de Santos Reis e Rocas (ao Norte), Tirol e Petrópolis e Rocas (ao Leste) e Cidade Alta (ao 

Sul). (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_(Natal) [Acesso em 04-02-2012]). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alecrim_(Natal)
http://www.omb100.com/natal-alecrim/historia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Leste_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Leste_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_imobili%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Potenji
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Reis_%28Natal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tirol_e_Petr%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Alta_%28Natal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_(Natal)
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podendo ser conferido no vídeo espetáculo Buraco da Catita, inserido no DVD Sinfeiria em 

Três Movimentos, em anexo. Considero este vídeo como o registro inicial da pesquisa. A 

análise do mesmo serviu de alicerce para a organização da ação poética apresentada no final 

da disciplina Poética e Teatro, ministrada pelo Prof. Dr. Robson Haderchpek, vivenciada no 

Programa de Pós-Graduação no qual desenvolvi esta dissertação. Nessa ação poética 

mostramos o início do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos com algumas mudanças em 

relação ao vídeo inicial. Na primeira cena, da chegada, enfocamos o trabalho com os níveis de 

movimento em relação ao chão (baixo, médio e alto); acrescentamos a cena dos copos e 

organizamos a movimentação da cena da música Tum Tum Tá Tá (estas cenas serão descritas 

com mais detalhes na Trama 2 e 3). 

Posteriormente, o vídeo serviu para a elaboração e organização da experiência de 

preparação corporal vivenciada nesta investigação. A mesma se deu em forma de encontros 

intitulados Preparação Corporal e Criação Cênica, sendo uma das ações desenvolvidas pelo 

Pau e Lata em 2011.  

O grupo participante da pesquisa e, portanto, participante dos encontros de 

Preparação Corporal e Criação Cênica foi formado por catorze pessoas, incluindo a mim. 

Alguns participantes vivenciaram todo o processo, outros deixaram de frequentar os encontros 

alegando falta de tempo, o que se justificou também pelo fato de existirem outras atividades 

realizadas pelo Pau e Lata que exigiam prioridade de alguns. Assim, consideramos, nesse 

relato, as experiências vividas por quatro componentes, além de mim, que permaneceram até 

o final do processo e foram responsáveis pelo registro de dados e reflexões significativas 

durante os encontros. Esse grupo é formado por uma mulher e três homens compreendidos na 

faixa etária de 19 a 30 anos: são eles Daniella, Elzo, Yago e Omar. Daniella tem formação em 

Licenciatura em Física pela UFRN e é mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências 

Naturais e Matemática. Participa do Pau e Lata desde 2008. Elzo é multiplicador do Pau e 

Lata, sendo coordenador dos núcleos do CMJ (Centro Marista de Juventude), do Passo da 

Pátria
9
 e de Parnamirim

10
. Participa do projeto desde 2004. Yago participa do Pau e Lata 

                                                 
9
 Comunidade/Favela localizada entre os bairros Alecrim e Cidade Alta. Dividida de um lado pela linha 

do trem e do outro pelo Rio Potengi. Também é cortada pelo Rio Baldo, que termina seu curso aqui.  

É uma região de baixa altitude em relação aos bairros vizinhos. É uma região de mangue. Infortunadamente, é 

um lugar de baixa qualidade de vida e de alto índice de violência. (Disponível em 

http://wikimapia.org/25338802/pt/Passo-da-Pátria [Acesso em 04-02-2012]). 
10

 Parnamirim é um município brasileiro localizado no estado do Rio Grande do Norte. Pertencente à 

Região Metropolitana de Natal, à mesorregião do Leste Potiguar e à microrregião de Natal, localiza-se ao sul da 

capital estadual, distando desta doze quilômetros. Ocupa uma área de 120,202 km², e sua população foi contada 

no ano de 2012 em 214 199 habitantes, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o terceiro 

município mais populoso do estado. (Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim_(Rio_Grande_do_Norte) [Acesso em 07-03-2012]). 

http://wikimapia.org/25338802/pt/Passo-da-P%C3%A1tria
http://wikimapia.org/25338802/pt/Passo-da-Pátria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Leste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/2012
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim_(Rio_Grande_do_Norte)


20 

 

desde 2005, é estudante do Curso de graduação em Ciência e Tecnologia pela UFRN e ator do 

Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e outras Histórias. Omar é estudante de Engenharia do 

Petróleo pela Universidade Potiguar, é ator deste mesmo grupo de teatro e participa do Pau e 

Lata desde 2005. É importante ressaltar que todos eles consideram a importância da pesquisa 

para o Projeto Pau e Lata e consentiram a divulgação de seus nomes neste texto e em outras 

ocasiões em que o trabalho venha a ser apresentado.  

Os encontros de Preparação Corporal e Criação Cênica iniciaram em janeiro de 

2011, com frequência de duas vezes por semana, e duração, em média, de três horas, cada. No 

mês de janeiro e fevereiro do referido ano, o Pau e Lata estava ensaiando para as 

apresentações do Carnaval e os ensaios aconteciam à noite na beira da praia de Ponta Negra
11

, 

Natal/RN. Por esse motivo, inicialmente, os nossos encontros aconteceram à tarde, na casa de 

Elzo, localizada na Vila de Ponta Negra
12

, para que pudéssemos concentrar as duas atividades 

nos mesmos dias e em locais próximos e, assim, viabilizar a organização do tempo e da 

locomoção do grupo para ambas.  

Os encontros na casa de Elzo aconteceram nos dias 31 de janeiro, 07, 09 e 14 de 

fevereiro de 2011. O espaço destinado para o trabalho compreendia a sala e a cozinha, 

divididas por um balcão. Era um espaço bem pequeno e o chão de cerâmica não ajudava 

muito, como cita Yago em seu diário de bordo: “o espaço da casa de Elzo é um pouco 

limitado [...]. O piso escorregadio atrapalhou bastante, houve muitos esbarrões”. Mesmo 

assim, nosso trabalho foi gratificante e produtivo nesses dias. Além da casa de Elzo ser um 

ambiente familiar a todos, estávamos próximos naqueles dias, com atividades subsequentes. 

Esse fato aumentou bastante nosso vínculo. 

 Com o término das atividades do Pau e Lata na praia, após o carnaval, nossos 

encontros passaram a ser semanais e na UFRN, seguindo a disponibilidade de horários dentro 

                                                 
11

 Ponta Negra é um bairro localizado na Zona Sul da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 

Brasil. Limita-se com os bairros de Capim Macio, Neópolis e Nova Parnamirim já no município de Parnamirim. 

Sua população residente em 2007 era de 24.013 habitantes, tendo uma densidade demográfica de 33,96 

habitantes por km quadrado. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Negra_(Natal) [Acesso em 21-

01-2012]). 
12

 Localizada no bairro de Ponta Negra, a Vila de Ponta Negra foi habitada por pescadores e seus 

descendentes. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Negra_(Natal) [Acesso em 21-01-2012]). 

Atualmente, Ponta Negra concentra os principais investimentos imobiliários e turísticos de Natal e, dentro desse 

contexto, a cultura e a essência da Vila estão caindo no esquecimento dos natalenses e dos próprios moradores 

do bairro. A maioria dos turistas não entra em contato com esse rico manancial de tradições, manifestações da 

cultura popular e atividades artesanais, e as novas gerações estão perdendo o interesse em perpetuar essas 

tradições devido a constante desvalorização de sua identidade cultural. (Disponível em 

http://vozesdavila.blogspot.com.br/2010/09/historico-da-vila.html [Acesso em 21-01-2012]). 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capim_Macio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3polis_%28Natal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Parnamirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Negra_(Natal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Negra_(Natal)
http://vozesdavila.blogspot.com.br/2010/09/historico-da-vila.html
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das atividades do Projeto Pau e Lata. Realizamos as atividades à noite, na sala 18 do 

Departamento de Artes, nos dias 16 e 21 de fevereiro, 13 e 20 de abril e 11 de maio. Na 

UFRN o espaço era o mais adequado, no entanto, os envolvidos sentiram falta de estar num 

ambiente mais familiar, como a casa de Elzo. Por esse motivo, nosso último encontro foi 

realizado na sala da minha casa, no conjunto Cidade Satélite, bairro Pitimbú
13

, Natal/RN, no 

dia 18 de maio do corrente ano, pois era um espaço mais aconchegante e destino viável para a 

maioria dos participantes. Esse foi o último encontro desse processo não por ter acabado o 

planejamento, mas por necessidade de recorte para as análises da pesquisa, finalizando, assim, 

doze encontros. 

Após essa investigação corporal, apresentamos o show Sinfeiria em Três Movimentos 

na programação do IX Fórum Regional de Educação Popular do Oeste Paulista (IX FREPOP 

- VI Internacional), no dia 23 de julho de 2011, na cidade de Lins, SP. O registro dessa 

apresentação, além de ter contribuído para as análises, foi considerado o vídeo final dessa 

pesquisa, intitulado espetáculo Lins/SP e se encontra no DVD Sinfeiria em Três Movimentos, 

em anexo. 

Além dos registros em vídeo das apresentações do espetáculo Sinfeiria em Três 

Movimentos, antes e após a realização dos encontros Preparação Corporal e Criação Cênica, 

tivemos também como instrumento de registro dos dados da pesquisa a entrevista com os 

participantes e as anotações em diários de bordo, tanto meu como dos demais participantes do 

grupo.  

Essas entrevistas ocorreram em novembro de 2011, após termos terminado os 

encontros. As perguntas elaboradas foram organizadas tendo em vista os objetivos da 

investigação em relação à preparação corporal e criação cênica, abordando as expectativas 

iniciais e as contribuições do trabalho desenvolvido, além da avaliação comumente realizada 

no Pau e Lata, baseada nos pontos Que bom, Que pena e Que tal, referindo-se às 

contribuições, aos problemas e às propostas de melhoria da experiência, respectivamente. 

Essa forma de avaliar foi aprendida nas nossas experiências com a educação popular. 

Conforme as entrevistas foram acontecendo, fui me familiarizando com as perguntas e 

descobrindo outras.  

                                                 
13

 O bairro consta de um complexo de conjuntos habitacionais, são eles: Conjunto Cidade Satélite, 

Conjunto Bancários, Conjunto San Valle e Conjunto Vale do Rio Pitimbu. O Conjunto Cidade Satélite é um dos 

maiores conjuntos habitacionais da América Latina. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Pitimbu_(Natal) 

[Acesso em 07-02-2012]). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Pitimbu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pitimbu_(Natal)


22 

 

Com relação aos diários de bordo, as anotações foram realizadas ao final dos 

encontros e não havia uma regra determinada do que escrever. Cada um escrevia a sua 

maneira, registrando pontos que classificava como mais importante. Havia apenas a 

recomendação de anotar as sequências de ações com o máximo de observações e detalhes 

possíveis, para serem mais facilmente retomadas posteriormente. Um dos participantes, Yago, 

tomou o desenho para anotar suas partituras. Veremos exemplos na Trama 3. Segundo Barba 

(2009): “Um diário não é um simples relatório. Pode ser um cofre de riquezas técnicas, éticas 

ou espirituais nas quais se inspirar e, as quais atingir durante um processo criativo” (p. 176).  

O registro e análise dos dados coletados se deram durante todo o processo. Diante da 

riqueza e quantidade do material coletado, consideramos para análise cenas dos vídeos e 

trechos transcritos das entrevistas e dos diários de bordo, tendo como critério o que se 

mostrava mais significativo para a compreensão do processo de preparação do músico para a 

cena. Esses fios, representados pelas cenas de vídeos e trechos transcritos, são apresentados e 

entrelaçados na Trama 3 - A Preparação do Músico para a Cena, como registros importantes 

para descrever e discutir a preparação corporal do músico para a atuação cênica, além de 

suscitar e encaminhar a organização de apontamentos para a compreensão dessa ação no 

contexto da relação música, corpo e cena. 

Como parte desse tecido, o texto compõe-se de outras duas tramas que antecedem e 

contextualizam a trama já citada. Na Trama 1 - Memórias e Contextos, relato experiências 

pessoais, caminhos artísticos e acadêmicos que me fizeram chegar até esta pesquisa. Parto de 

experiências particulares que podem ser compreendidas em analogia com um grande tear que 

é a vida de quem pesquisa e de onde partem os objetos de pesquisa, neste caso, a urdidura 

corpo, música e cena. Na Trama 2 - Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico, contextualizo 

o Projeto Pau e Lata, com seus principais fundamentos e o show Sinfeiria em Três 

Movimentos. 

Nas Considerações Finais, apresento os resultados e limites do processo da pesquisa, 

avaliando a experiência e o produto desenvolvido, destacando os avanços e os limites do tear, 

como também possibilidades e recomendações.  
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Trama 1 – Memórias e Contextos 

 

 Como foi visto, os fios da urdidura – corpo, música e cena – percorrem todo o texto, 

referindo-se a aspectos da relação entre as Artes Cênicas e a Música. Nessa trama, apresento o 

percurso e os questionamentos realizados por mim, anteriormente, e de que modo fui me 

apropriando dos conhecimentos específicos para entrelaçá-los da maneira apresentada aqui. 

Acredito, dessa forma, dar recursos ao leitor para uma melhor compreensão do processo a que 

se refere este trabalho. 

 O meu contato efetivo com as artes surgiu após o ingresso no curso de Licenciatura 

em Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas no Departamento de Artes – 

DEART/UFRN. Mas, apesar do curso ser na área das Artes Cênicas, esse contato inicial 

aconteceu com a música.  

 Na época, final dos anos 1990, esse curso abrangia quatro habilitações: Artes Cênicas, 

Artes Plásticas, Desenho e Música
14

, que eram ministradas nas mesmas instalações e as trocas 

artísticas aconteciam direta ou indiretamente. Cursei algumas disciplinas à noite, junto à 

turma com habilitação em Música. Nesse contexto, suscitou-me uma vontade de aprender a 

tocar um instrumento, mas ainda não sabia qual. 

 Nessas relações socioacadêmicas, entre as habilitações do curso de Educação Artística, 

conheci Danúbio Gomes, estudante de Música, e o Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico, 

atividade de extensão do DEART, sob a coordenação pedagógica da Prof. Dra. Valéria 

Carvalho. O projeto chamou a minha atenção pelo trabalho com percussão e os instrumentos 

confeccionados a partir de materiais alternativos reaproveitáveis. Tanto alunos da UFRN 

como pessoas da comunidade em geral poderiam ingressar nesse projeto. 

 Iniciei as atividades no Pau e Lata em 2001 e passei a vivenciar, além dos encontros 

(aulas/ensaios) na UFRN, viagens para eventos regionais, nacionais e internacionais, onde 

íamos fazer apresentações artísticas e ministrar oficinas. Além disso, viagens ao interior do 

estado do RN para o encontro com os outros núcleos do Projeto Pau e Lata. Ingressar nesse 

projeto permitiu-me percorrer uma trajetória artística e pedagógica no universo da música, a 

qual apresento aqui e na Trama 2, mais especificamente. 

Quanto à metodologia de ensino, no Pau e Lata havia uma preocupação com a 

totalidade corporal no ensino musical, uma mistura entre aspectos da educação popular e 

                                                 
14

 Na última década, as Licenciaturas em Música, Teatro, Dança e Artes Visuais substituíram a 

Licenciatura em Educação Artística com as várias habilitações. Com essa separação, a Licenciatura em Música 

passou a sediar-se na Escola de Música da UFRN – EMUFRN. 
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métodos de ensino musical aprendidos na academia, ambos preocupados com uma educação 

mais integralizadora do ser humano com a música, mas não com a atuação cênica. Na 

construção do repertório, essa totalidade corporal não aparecia. O foco voltava-se para a 

execução da música. 

Com a experiência do Pau e Lata, percebi que a percussão era realmente algo que me 

seduzia. Desse modo, passei a praticar e estudar percussão paralelamente ao curso de Artes 

Cênicas. Além do Pau e Lata, ingressei no curso de extensão Percussão Afro-Cubana e Afro-

Brasileira, ministrado pelo Prof. Spiridon Tassoulas, na EMUFRN, no ano de 2001. No 

término dessa experiência, nós, da primeira turma, juntamente com o professor, formamos o 

grupo musical Spiritu Libre, divulgando os ritmos que havíamos aprendido.  

Nessa experiência, havia uma rigorosidade no ensino em relação ao estudo, visando o 

aprendizado e uma boa execução do repertório musical. Essa vivência foi de fundamental 

importância para mim que iniciava os estudos da música, embora não abordasse a totalidade 

corporal no ensino musical nem na atuação cênica. Além das músicas, esse grupo tinha 

também como referência as respectivas danças características, que eram executadas por 

dançarinos. Assim, nós, percussionistas, podíamos experimentar a música, além de apreciar a 

dança. Mas, apesar de termos aqui os fios corpo, música e cena, eles não se entrelaçavam em 

mim, pois o movimento corporal realizado era o necessário para executar o repertório. A 

suspensão dessas atividades se deu pelo retorno do professor responsável ao seu país de 

origem, a Grécia. 

Vivenciei uma experiência semelhante a essa com a oficina de coco de roda e ciranda, 

ministrada pelo percussionista e artista plástico pernambucano Cacau Arcoverde, no ano de 

2006. No decorrer dos encontros, vislumbramos a possibilidade de formar um grupo, surgindo 

então o Coco Maracajá, tocando coco e ciranda em vários eventos em Natal. Após alguns 

anos, o grupo cessou suas atividades devido ao retorno de Cacau à sua cidade de origem, 

Arcoverde, em Pernambuco.  

No Coco Maracajá, a dança característica era executada por nós músicos, inclusive 

um dos instrumentos executados pelo grupo era um tamanco de madeira, o qual, ao tocar, 

necessariamente se dança, como num sapateado, que no universo do coco é conhecido como 

trupé. Dessa maneira, acredito que esta tenha sido uma das experiências mais importantes 

para minhas pesquisas, pois os músicos tocavam, dançavam e cantavam, como a entrelaçarem 

os fios de uma trama. Da mesma maneira, posteriormente, vivenciei  a relação música e 

movimento em outras situações a serem descritas mais adiante neste texto.    

Dando continuidade aos estudos em música, em 2007, iniciei o Curso Básico de 
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Percussão na EMUFRN, coordenado pela Prof.ª Ms. Germana Cunha, EMUFRN, com 

duração de dois anos. Contudo, por falta de tempo para me dedicar, estudei apenas um ano.  

Nesse curso, passei um ano praticando exercícios de métodos, como o Stick Control, 

de George Lawrence Stone, com a inserção de algumas peças musicais, escolhidas pelas 

professoras e executadas para a avaliação. Esse método de ensino valoriza a qualidade da 

execução do instrumento, fundamental para o músico. Todavia, não prioriza a totalidade 

corporal no aprendizado. 

A próxima experiência se deu no grupo Coco de Roda Mestre Severino, criado no ano 

de 2008, em Natal/RN e sediado na Vila de Ponta Negra. O primeiro contato com esse mestre 

aconteceu durante as vivências do Coco Maracajá, no qual tivemos a oportunidade de 

conhecer e desfrutar de seus conhecimentos. Algum tempo depois, após a experiência do 

Coco Maracajá, Mestre Severino convidou as participantes desse grupo para formarem seu 

grupo de coco. Foi uma grande honra para todas nós trabalhar com um genuíno mestre da 

cultura popular. Permaneço no grupo até hoje e o mesmo me fornece muitos fundamentos 

para o desenvolvimento deste trabalho, principalmente, no que diz respeito aos costumes da 

tradição, mostrando a arte como uma experiência integralizadora do ser humano e da cena.  

Nas experiências com a música, os fios da trama foram se constituindo sob os fios da 

urdidura – música e cena, mas ainda sem se entrelaçar de uma maneira consistente para mim, 

pois apesar de sempre haver uma relação do corpo com a cena junto a um processo de 

aprendizado, nem todas consideravam ou refletiam sobre a realidade corporal em sua prática. 

Faltava também, para mim, perceber que o principal elo da relação entre os fios seria o 

trabalho corporal. 

A percepção de que o trabalho corporal poderia ampliar as minhas experiências com a 

música surgiu a partir do trabalho com a Família Marmota de Teatro. As vivências com esse 

grupo teatral foram de fundamental importância para a minha atuação enquanto artista da 

cena, independente da linguagem artística. No mesmo, pude vivenciar uma prática 

relacionada a elementos das Artes Cênicas como o trabalho de encenação, a sonoplastia, a 

cenografia e principalmente a atuação, o trabalho do ator. 

A Família Marmota de Teatro foi um grupo de atores e dançarinos que desenvolveu 

uma pesquisa acerca do processo de preparação de ator da Antropologia Teatral, tendo seu 

início em 2004. Os princípios de preparação do ator, advindos da Antropologia Teatral, 

vividos anteriormente numa experiência de monitoria na disciplina Técnica do Teatro e da 

Dança IV, orientada pelo Prof. Ms. Makarios Maia (DEART/UFRN), foram vivenciados de 

uma forma mais intensa na Família Marmota de Teatro. 
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Primeiramente, os artistas desse grupo reuniram-se para realizar dois processos de 

encenação para a conclusão do curso de Artes Cênicas da UFRN, o meu e o de Laurice 

Lucena
15

. Depois de realizadas as encenações, em dois semestres consecutivos, o grupo
16

 

envolvido decidiu continuar as investigações sobre a pré-expressividade e a Antropologia 

Teatral. Nesse grupo, atuei como atriz-pesquisadora, encenadora e diretora musical. 

Na Família Marmota de Teatro, a técnica utilizada priorizava, dentre outros aspectos, 

a construção corporal do artista, chegando a denominar-se técnica pessoal ou dança pessoal, 

como afirma Burnier (2009). Somente a partir dessa experiência, no final do curso de 

graduação, considero que me aproximei do teatro de maneira mais intensa. Todas as 

experiências anteriores, acadêmicas ou não, foram completamente importantes para a minha 

formação artística e pedagógica, mas esta transformou em absoluto a concepção que eu tinha 

sobre o trabalho do artista cênico e me fez acreditar que esse era o caminho pelo qual eu 

queria trilhar. 

Nessa experiência, não havia a presença predominante da música. Mas foi onde eu 

encontrei o caminho para estabelecer o elo desta com a cena, na tentativa de ultrapassar as 

fronteiras das duas linguagens e hibridizar os processos pedagógicos e os resultados cênicos. 

  Ao apreciar algumas produções cênicas contemporâneas, encontrei dentre os vários 

desdobramentos da cena, um caminhar para essa conexão entre as linguagens artísticas, em 

que estas dialogam, entrecruzando conhecimentos e práticas umas das outras. Dessa maneira, 

envolve múltiplas probabilidades de concepção cênica, criando e recriando novas 

possibilidades. Isso aponta para uma maior totalidade e autonomia em cena, tanto do artista 

quanto das obras, propiciando uma experiência multiperceptiva para o artista e para o 

espectador, redimensionando o fazer artístico do primeiro e a fruição do segundo.  

Produções artísticas com esse perfil passaram a me despertar interesse, como as 

produções teatrais que dão ênfase a elementos da música, como atores executando 

instrumentos musicais em suas composições cênicas ou quando a sonoplastia é amplamente 

explorada. Também as produções musicais que consideram importante trabalhar 

elaboradamente os elementos cênicos.  

No âmbito nacional e internacional, alguns grupos musicais estimularam meu interesse 

por apresentarem essa relação entre a música e a cena de uma maneira mais orgânica e 

intrínseca. E por suscitarem em mim familiaridades percussivas com o Pau e Lata. O grupo 

                                                 
15

 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN. Professora da Rede Municipal 

de Parnamirim. Diretora teatral e atriz-bailarina. 
16

 A Família Marmota de Teatro era composta por Sandro Souza Silva, Laurice Lucena, Marga Martins, 

Adolfo Ramos, Francesco Rodrix, Cyro Almeida e por mim. 
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Imagem 1 - Stomp 

Disponível em: http://www.stomp.co.uk/location/all-locations 

Acesso em: 18. Mar. 2012. 

 

 

de música e dança Stomp, por exemplo, nascido no Reino Unido, difundido em vários polos 

nos EUA e na Europa, usa o corpo e objetos comuns para criar performances físicas e 

percussivas. A maior aproximação desse grupo com o Pau e Lata é a utilização de materiais 

reaproveitáveis diversos para fabricação de instrumentos, e o que considero mais interessante 

é a capacidade desses artistas de se relacionarem com os instrumentos, num diálogo entre a 

música e a dança, provocando uma apreciação estética dinâmica e híbrida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro grupo incentivador para esses estudos é o Palavra Cantada, selo criado em 

1994, que produz música infantil com um viés lúdico e poético, utilizando recursos da cena, 

como figurinos, cenários e construções corporais. Além da preocupação com a cena, o 

Palavra Cantada está voltado para a educação musical, principal elo com o Pau e Lata. Uma 

das nossas aproximações é a utilização do método com mãos e copos, desenvolvido pelo Pau 

e Lata em suas aulas e executado numa das construções rítmicas presentes no show Sinfeiria 

em Três Movimentos. O Palavra Cantada executa essa sequência no clip da música Fome 

Come.  
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Imagem 2 - Palavra Cantada 

Disponível em: 

http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/0,EMI

70922-15374,00.html 

Acesso em: 18. Mar. 2012. 

 

 

 

 

 

Outro grupo, o Barbatuques, é um núcleo artístico-pedagógico brasileiro nascido em 

1996. Este grupo pesquisa a percussão corporal como uma música orgânica, numa 

combinação entre ritmos, sons e movimentos, valorizando a construção cênica, sendo esse o 

meu principal interesse nesse núcleo, além da percussão corporal. Dentre os objetivos está o 

mostrar que é possível fazer música com tudo o que está ao nosso redor, além de nós mesmos, 

de utilizar nossos corpos como instrumentos musicais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, cito o Cordel do Fogo Encantado, banda brasileira nascida em 1997, que 

se originou a partir de um grupo teatral e levou influências deste para a cena musical, dando 

destaque aos elementos da cena, como a presença cênica dos componentes, a iluminação e o 

Imagem 4 - Barbatuques 

Disponível em: 

http://benditablog.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html  

Acesso em: 18. Mar. 2012. 

 

Imagem 3 - Palavra Cantada 

Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=9mccYgybzeU 

Acesso em: 18. Mar. 2012. 

  

 

http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/0,EMI70922-15374,00.html
http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/0,EMI70922-15374,00.html
http://benditablog.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html
http://www.youtube.com/watch?v=9mccYgybzeU
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Imagens 6 e 7 - Cordel do Fogo Encantado 

 Disponível em: http://souricardo.wordpress.com/2009/04/14/1851-pre-programacao-da-virada-

cultural-2009/  

Acesso em: 18. Mar. 2012.  

 Disponível em: http://www.cifraclubnews.com.br/noticias/21182-lirinha-anuncia-saida-e-cordel-do-

fogo-encantado-chega-ao-fim.html  

Acesso em: 18. Mar. 2012.  

 

cenário nos shows. A banda, que se desfez em 2010, apresentava não apenas os músicos 

executando as composições, mas uma cena detalhadamente composta provocando uma 

intensidade perceptiva, não apenas do som, mas do visual e da materialidade do espetáculo. 

Essa banda foi uma inspiração para as minhas pesquisas, principalmente no que se refere à 

hibridez das linguagens artísticas e a presença cênica do ator, compositor, musicista e 

vocalista da banda, Lirinha. A materialidade e a dinâmica da cena, juntamente com a música e 

a performance dos músicos, principalmente a de Lirinha com sua potencialidade cênica, 

provocavam um arrebatamento em mim enquanto espectadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 - Cordel do Fogo Encantado 

Disponível em: 

http://www.muus.com.br/lirinhavocalista-cordel-do-fogo-

encantado-libera-disco-solo-de-estreia-para-download-gratuito/,  

Acesso em: 18. Mar. 2012. 

 

 

 

http://souricardo.wordpress.com/2009/04/14/1851-pre-programacao-da-virada-cultural-2009/
http://souricardo.wordpress.com/2009/04/14/1851-pre-programacao-da-virada-cultural-2009/
http://www.cifraclubnews.com.br/noticias/21182-lirinha-anuncia-saida-e-cordel-do-fogo-encantado-chega-ao-fim.html
http://www.cifraclubnews.com.br/noticias/21182-lirinha-anuncia-saida-e-cordel-do-fogo-encantado-chega-ao-fim.html
http://www.muus.com.br/lirinhavocalista-cordel-do-fogo-encantado-libera-disco-solo-de-estreia-para-download-gratuito/
http://www.muus.com.br/lirinhavocalista-cordel-do-fogo-encantado-libera-disco-solo-de-estreia-para-download-gratuito/
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Esses grupos influenciaram diretamente os rumos da minha atuação artística e 

pedagógica, que vinha se desenvolvendo a partir do cruzamento dos conhecimentos 

adquiridos no curso de graduação e nas experiências artísticas citadas anteriormente. As 

investigações acerca das possibilidades desse cruzamento direcionaram-se, então, para as 

contribuições dos estudos cênicos no espetáculo musical, principalmente em relação à 

expressividade e construção corporal do músico em cena e à composição visual do espetáculo.  

Com esse fim, em paralelo às investigações da Família Marmota de Teatro e dos 

grupos musicais citados, cursei, em 2006, a especialização Corpo e Cultura de Movimento, 

oferecida pelo Departamento de Educação Física da UFRN. Produzi o trabalho final sob a 

orientação da Prof. Dra. Vera Rocha (DEART/UFRN), com a intenção de aprofundar meu 

entendimento sobre corpo e estudar aspectos da relação entre corpo e movimento.   

 Nessa oportunidade, pude refletir mais especificamente sobre aspectos históricos e 

antropológicos relacionados ao corpo na cultura ocidental e ao conceito de Corporeidade, 

apresentado nesse momento a partir dos estudos de Nóbrega (2005): 

 

Na perspectiva fenomenológica, a corporeidade é compreendida como a 

condição essencial do ser humano, sua presença corporal no mundo, um 

corpo vivo que cria linguagem e se expressa pelo movimento, com diferentes 

sentidos e significados. Nesse sentido, consciência corporal é a percepção 

que o ser humano possui de sua realidade existencial como corpo em 

movimento, como corporeidade (p. 80).      

 

Estando relacionada à certa perspectiva de compreensão do corpo na cultura ocidental, 

a compreensão da corporeidade ou da consciência corporal retratada pela autora está 

alicerçada no pensamento de que a existência humana é corporal. Entendimento esse, que 

também pode ser percebido nos estudos antropológicos de Le Breton (2011) ao afirmar que “a 

condição humana é corporal [...] o homem é indiscernível do corpo que lhe dá a espessura e a 

sensibilidade de seu ser no mundo” (p. 11). Assim, o corpo que temos confunde-se com o 

corpo que somos. Nas palavras de Alves (2006), “o corpo que tenho é o corpo que sou e 

justamente por isso percebo e posso ser percebido. Ser corpo é estar atrelado ao mundo. Não 

há dualidade entre meu corpo e minha subjetividade” (p. 44). 

O pensamento sobre o corpo como existência ancora-se na crítica ao pensamento 

racionalista da modernidade que contribuiu historicamente para uma visão fragmentada do ser 

humano, relegando o corpo a condição inferior. Le Breton (2011) afirma que “a definição 

moderna do corpo implica que o homem esteja separado do cosmo, separado dos outros, 

separado de si mesmo. O corpo é o resíduo desses três retiros” (p. 71).  
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A compreensão de corpo como objeto e não como sujeito foi bastante difundida na 

história do ocidente, no sentido de ter um corpo e não ser, dentro de uma estrutura 

individualista, que faz “do corpo o recinto do sujeito, o lugar de seu limite e de sua liberdade, 

o objeto privilegiado de uma fabricação e de uma vontade de domínio” (LE BRETON, 2011, 

p. 18).  

Sobre esse tema, Nóbrega (2005) relata que: 

 

Nessa perspectiva, o corpo é visto como objeto a ser disciplinado, visando ao 

aprimoramento físico e moral das pessoas, a eficiência e a produtividade da 

sociedade indústria [...] O corpo deve ser adestrado para que o indivíduo 

possa agir bem, dentro dos padrões de submissão e aceitação da ordem 

vigente (p. 45-46). 

 

Assim, chegou-se à conclusão, por exemplo, de que seria mais simples controlar as 

crianças na escola, considerando-as como seres inteligíveis puramente racionais, em que o 

corpo parece ficar de fora do aprendizado, tornando-nos uma humanidade sentada, como 

coloca Le Breton (2011, p. 10).  

O autor faz uma análise antropológica sobre a representação de corpo e questiona 

como a sociedade moderna, com o racionalismo do século XVI e XVII, influenciou nessa 

representação, distanciando-se do pensamento não-fragmentado das sociedades tradicionais 

para o pensamento com especialidades da ciência, onde a razão prevalece, defendendo que o 

corpo será a propriedade do homem, e não mais sua essência (ibdem, p. 44).  

A compreensão de corpo como objeto e não como sujeito afastou a possibilidade de 

aceitar e incluir na educação formal dos indivíduos, dinâmicas corporais cujas tônicas se dão 

no conhecimento sensível, na tradição popular e no contato afetivo com o outro. É preciso 

aceitar o saber advindo das experiências cotidianas de cada um como conhecimento em 

articulação com o conhecimento científico valorizado no ensino formal. O saber, nas 

experiências cotidianas e populares, reflete ações integradoras do corpo e modos peculiares de 

perceber o mundo que precisam ser valorizadas pela educação. As palavras de Nóbrega 

(2005) são elucidativas: 

 

Sou corpo, um corpo que habita o espaço e o tempo e que realiza a 

existência através do movimento. Nessa relação com o mundo, conheço: 

apreendo o mundo, percebendo os sentidos e atribuindo significados. Todo 

conhecimento objetivo repousa nesse mundo pré-objetivo, de natureza 

sensível que precisa ser despertado, pois é ele o lugar onde se encontra a 

originalidade do sujeito e o ponto de referência para as suas ações (p. 72). 
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É preciso aceitar a cognição como uma ação corporal e não intelectual apenas, pois 

não há separação do corpo na hora do pensamento, da reflexão. O corpo pensa e age 

concomitantemente. 

Essas reflexões sobre o corpo, no contexto da arte e da educação, foram aprofundadas 

em Grupos de Pesquisa da UFRN, dos quais participei como voluntária e como pós-

graduanda, nas experiências vividas no GRUMUS
17

 – Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Música e no CIRANDAR
18

 –  Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos de Criação, 

do qual ainda faço parte. Nesse trânsito de ideias, destaco a contribuição de estudos de 

pesquisadores como Alves (2006), Nóbrega (2010) e Porpino (2006), proporcionando a 

ampliação das discussões aqui apresentadas.  

No sentido de considerar as experiências dos indivíduos como experiências corporais e 

como conhecimento possível no campo dos estudos sobre Corpo, Música e Artes Cênicas, a 

exemplo do perfil acadêmico que caracteriza os grupos de pesquisa citados, passo a discutir 

dois contextos de aprendizado e compreensão do corpo: a vivência do corpo nas 

manifestações cênicas populares e no fazer teatral sistematizado, contextos esses vivenciados 

por mim e já mencionadas nesta Trama.  

Nas sociedades tradicionais e mesmo em determinadas manifestações culturais que 

mantêm uma forte tradição no seu fazer, as pessoas conseguem ter uma experiência mais 

integrada da vida e do mundo, como comenta Le Breton (2011): 

 

Cada sociedade, no interior de sua visão de mundo, delineia um saber 

singular sobre o corpo [...] Ela lhe confere sentido e valor. As concepções do 

corpo são tributárias das concepções da pessoa. Assim, numerosas 

sociedades não separam o homem do seu corpo, à maneira dualista, tão 

familiar ao ocidental. Nas sociedades tradicionais o corpo não se distingue 

da pessoa. As matérias-primas que compõem a espessura do homem são as 

mesmas que dão consistência ao cosmo, à natureza (p. 8-9). 

 

Consigo compreender melhor essas afirmações a partir da vivência musical no âmbito 

da cultura popular, mais especificamente, no grupo Coco de Roda Mestre Severino. Segundo 

os pensamentos de Merleau-Ponty (1994, 2004), para se compreender completamente um 

fenômeno, é preciso vivenciá-lo. Para esse autor, quer se trate do corpo do outro ou de meu 

                                                 
17

 Formado em 2008 e localizado na Escola de Música da UFRN – EMUFRN, o GRUMUS tem como 

líderes Jean Joubert Freitas Mendes e Valéria Lázaro de Carvalho. O GRUMUS tem realizado diversas ações 

para o desenvolvimento da pesquisa em Música nas áreas de Educação Musical, Etnomusicologia e 

Performance, além de ações interdisciplinares com outras áreas de estudo.  
18

 Coordenado por Karenine de Oliveira Porpino e localizado no Departamento de Artes/UFRN, o 

CIRANDAR foi formado em 2005. Tem como objetivo ampliar e fortalecer a produção científica no campo das 

Artes Cênicas, com enfoque na dança, no corpo e nos processos de criação na cena contemporânea. 
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próprio corpo, não existe outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo (1994, p. 

269). Na cultura popular também. No grupo citado, sou brincante (percussionista, cantora e 

dançarina), ao lado de Mestre Severino, de 75 anos, que aprendeu coco ainda criança com seu 

pai.  

Na cultura popular, os conhecimentos são passados de geração em geração e, 

prioritariamente, mantendo a tradição inicial. Nesse contexto, as perguntas não são sempre 

bem-vindas. Pede-se, primeiramente, que se preste atenção e depois que se tente reproduzir o 

observado. Assim, percebo uma concepção mais integrada da vida, advinda de aspectos da 

cultura de seus ancestrais. O coco faz parte da vida de Mestre Severino, faz parte de sua 

essência, tanto que conhecimentos são passados naturalmente, sem uma sistematização, 

independente de estarmos em momento de aula/ensaio ou não. Eles vão surgindo 

inesperadamente com uma conversa, uma música nova, um toque, uma dança. Assim, ele é 

mestre em tempo integral.  

Podemos relacionar essa forma de aprendizagem transmitida por Mestre Severino com 

o que Barba (1995, p. 189) chama de técnica de inculturação, em que o artista utiliza sua 

espontaneidade, o que lhe é natural, segundo um comportamento absorvido desde o seu 

nascimento, na cultura e no meio social a que pertence.  

Diferentemente desta, há outra técnica para compor sua arte, designada aculturação, 

em que os artistas: 

 

Renegam seu ‘natural’ e se impõem um outro modo de comportamento 

cênico. Eles se submetem a um processo de ‘aculturação’ forçado, imposto 

de fora, com uma maneira própria de se colocar em pé, de andar, de parar, de 

olhar, de estar sentado, distinta do cotidiano (idem).  

 

No planejamento da investigação desta dissertação, trabalhei nas duas perspectivas de 

aprendizagem, inserindo uma nova técnica de treinamento para os artistas envolvidos no 

processo, uma técnica extracotidiana, e, ao mesmo tempo, buscando sempre trazer para o 

trabalho as referências de cada participante. 

A vivência com Mestre Severino também me fez perceber mais claramente a 

importância dada ao conjunto de elementos cênicos presentes nessa manifestação cultural. O 

canto, o toque dos tambores, a dança, o figurino, cada elemento é parte de um todo. Eles têm a 

mesma importância e acontecem na complementaridade uns dos outros, tanto nos ensaios 

quanto nas apresentações, mais conhecidas como brincadeira. Esse fato é percebido nas 

manifestações de cultura popular de uma maneira geral e o maior objetivo é se divertir, sem 



34 

 

esquecer o respeito à tradição, e sem a preocupação que tenho, por exemplo, em realizar um 

espetáculo híbrido, sonoro-visual.  

Como exemplo da integração corporal e cênica nesse contexto, trago um fato ocorrido 

no período de gravação do primeiro CD do grupo, intitulado Cocoimbolê, em junho de 2010. 

Na hora de o Mestre Severino cantar para gravar sua voz, foi necessário tocar o tambor 

juntamente, acompanhando o canto, já que seria difícil pra ele gravar separadamente e manter 

a cadência rítmica. Existe uma memória corporal, uma ação está intimamente entrelaçada à 

outra ao ponto de não haver a possibilidade de dissociação.  

Outro exemplo dessa integração de elementos se encontra nas palavras de Laban 

(1978), referindo-se a acontecimentos em tribos primitivas: 

 

[...] a recepção dos ritmos dos tambores ou tan-tans é acompanhada pela 

visualização dos movimentos daquele que está tocando e é esta 

movimentação, um tipo de dança, que é o elemento visualizado e 

compreendido. [...] Nós perdemos esta linguagem corporal. [...] A 

abordagem da natureza e da vida que presentemente adotamos difere total e 

fundamentalmente daquela usada por nossos ancestrais, que se 

movimentavam segundo o ritmo dos tambores (p. 132-133). 

 

Integrações se tornam possíveis porque fazemos parte do mundo e somos produto das 

construções e relações sociais existentes nele. Segundo Le Breton (2011, p. 18), ele (o corpo) 

nunca é dado indiscutível, mas o efeito de uma construção social e cultural. Essa construção é 

adquirida nas relações cotidianas, aprendizado não formal que está impregnado de conteúdo a 

nível corporal, como percepções, movimentos, gestos, sons reconhecidos dentro de cada 

sociedade. Mauss (2003) identifica esse conteúdo como técnicas corporais cotidianas e Mariz 

(2008) comenta que diferentes culturas têm diferentes técnicas corporais: 

 

O corpo é objeto por excelência da socialização. É por meio dele que o 

indivíduo aprende a ver o mundo, segundo a sociedade e o contexto histórico 

em que vive. O corpo, portanto, é uma espécie de códice vivo, mapa 

semântico das regras e das interdições de uma cultura. Com o teatro não será 

diferente. Cada grupo, cada microcultura, engendra uma forma peculiar de 

utilização do corpo, que corresponde à sua concepção de mundo e de teatro  

(p. 195-196).  

 

No universo das Artes Cênicas, mais especificamente do fazer teatral sistematizado, há 

artistas que estão em busca de experiências que propiciem um maior desenvolvimento das 

capacidades corporais, ou seja, físicas, emocionais, expressivas, cognitivas, etc., com o 

objetivo de proporcionar ao espectador uma experiência estética multiperceptiva, tanto na 
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cena quanto na vida, numa tentativa de mudar a perspectiva do olhar e perceber o corpo no 

mundo contemporâneo. Assim, buscam uma representação de corpo ampliada e não restrita a 

visão de corpo fragmentado, característica do pensamento dualista cartesiano e fortemente 

calcada na forma de considerar o corpo no senso comum. Como reflete Mariz (2008), “o 

corpo é, quase sempre, relegado a um papel secundário e utilitário na vida cotidiana” (p. 205).  

Dentro dessa perspectiva, Barba (2009) criou uma técnica para o trabalho do ator, 

referindo-se às técnicas extracotidianas. Afirma:  

 

As técnicas extracotidianas do corpo consistem em procedimentos físicos 

que aparecem fundados sobre a realidade que se conhece, mas segundo uma 

lógica que não é imediatamente reconhecível. Eles operam por meio de um 

processo de redução e de substituição que faz emergir o essencial das ações e 

distancia o corpo de ator das técnicas cotidianas, criando uma tensão e uma 

diferença de potencial através do qual passa energia (p. 63). 

 

Em estudo sobre esse autor, Mariz (2008, p. 79) coloca que as técnicas extracotidianas 

do corpo “são aquelas técnicas que transformam um comportamento corporal cotidiano em 

um comportamento artificial e estilizado, próprio às artes cênicas”. Coloca ainda que Barba, 

sendo um diretor dentro da linha do teatro de pesquisa e esta sendo uma característica da 

mesma, “busca uma linguagem cênica que não seja realista, que não seja a simples imitação 

de atitudes e gestos comuns, mas uma reconstrução artística, criativa” (idem). 

Desenvolvemos hábitos corporais adquiridos no decorrer do nosso convívio social, de 

acordo com a cultura na qual estamos inseridos, sem que percebamos. Experimentar uma 

técnica extracotidiana nos possibilita entender melhor esse processo, pois estudamos como 

desconstruir esses condicionamentos e reorganizá-los de acordo com as nossas vontades e 

necessidades, nos momentos de treinamento e de criação cênica. Nesse sentido, as palavras de 

Icle (2002) complementam esse pensamento, mostrando a importância da técnica e 

explicitando melhor o conceito de extracotidiano: 

 

O ator passa por um processo no qual deve converter seu comportamento 

cotidiano em comportamento extracotidiano, criando uma “segunda 

natureza”. Para isso, deve livrar-se dos condicionamentos que sua própria 

cultura lhe impôs. A maneira de caminhar, olhar, sentar, correr, falar, será 

reelaborada. Não irá livrar-se dos condicionamentos do mundo cotidiano da 

sua cultura, senão para construir novas possibilidades de presença, desta vez 

a partir de uma tomada de consciência de sua ação, regida por princípios 

distintos e governados por uma cultura extracotidiana (p. 54). 

 

Sobre esse pensamento, Romano (2005) discorre: 
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De acordo com Barba, uma nova cultura corporal pode ser atingida a partir 

do entendimento das codificações culturais do corpo, com a descoberta de 

práticas e técnicas que desmontem a representação do hábito. Por fim, estas 

técnicas geram um corpo ficcional, capaz de atravessar limites culturais e 

questionar a formulação do próprio pensamento e da lógica da percepção (p. 

215). 

 

Buscar o extracotidiano é estranhar sua própria cultura e desconstruí-la, 

experimentando novas possibilidades corporais. Segundo Mauss (2003), as técnicas cotidianas 

do corpo são os diferentes modos como as pessoas se comportam tradicionalmente em seus 

contextos culturais, sabendo que as mesmas foram culturalmente construídas. Não há como 

negar esse condicionamento, pois somos fruto do ambiente social no qual estamos inseridos, 

ideia afirmada por Mauss e presente em estudos realizados por Mariz (2008): 

 

Conforme observa (Marcel) Mauss, mesmo as técnicas corporais são 

construções que podem variar de sociedade para sociedade [...] Karl Marx já 

chamara atenção, antes mesmo de Mauss, para o fato de que os sentidos são 

uma construção humana, e que, como tal, os cinco sentidos só se tornam 

humanos na medida em que o homem os transforma em objeto social. Desse 

modo, poderíamos dizer que os atores de Eugenio Barba e de Grotowski 

estão empenhados na construção de uma nova cultura cênica/corporal, de 

novas técnicas de manipulação do corpo e, por que não dizer, de uma nova 

educação dos sentidos (p. 209). 

 

No que se refere a essa educação dos sentidos, que está relacionada à percepção do 

espectador, trago as palavras de Mariz (2008) em depoimento sobre o primeiro espetáculo que 

apreciou do Odin Teatret, grupo de teatro dinamarquês fundado por Eugenio Barba, Itsi Bitsi, 

em Londrina, em 1994, nas quais coloca a importância do extracotidiano, entre outros, para 

causar o arrebatamento do espectador, comentado no início destes escritos. Acrescento que o 

espetáculo referido se apresentava com uma língua matriz a qual a autora desconhecia: 

 

Era difícil entender as palavras, mas a violência poética das imagens causou-

me impacto. O encadeamento das ações, a precisão que marcava cada gesto, 

a utilização da música e as canções entoadas de maneira não convencional 

conferiam ao espetáculo um ritmo impressionante. De uma intensidade tal, 

que era impossível ficar indiferente (p. 57). 

 

Ainda sobre esse espetáculo, Mariz comenta sobre a presença cênica de Iben Nagel 

Rasmussen e sobre uma conversa que teve com a atriz, dizendo-lhe que o espetáculo a 

impressionou profundamente e perguntando-lhe de onde vinha aquela presença. Iben a 
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respondeu que parte vinha do treinamento, de maneira geral, desenvolvido pelos atores do 

Odin, e, parte, do que ela própria tinha a dizer (idem).  

Com essa afirmação, Iben reforça a ideia sobre a relação do aprendizado da técnica 

extracotidiana com a percepção da linguagem corporal enquanto comunicação. No 

desenvolvimento da técnica, o artista percebe-se enquanto sujeito portador de 

condicionamentos corporais e aprende a transformá-los, criando e selecionando o que quer 

comunicar ao espectador. Dessa maneira, o corpo surge em cena como uma potência, com 

movimentos, gestos, sons. Nessa perspectiva, convém considerá-lo com toda a sua 

potencialidade e possibilidade gestual e narrativa. 

Na história do teatro ocidental, segundo estudos apoiados em Ferracini (2001), temos a 

Commedia Dell’Arte como a primeira tentativa de formação desse ator, propiciando-lhe uma 

autonomia em cena. Ele, então, passa a se apoiar em um repertório de ações próprias e 

coletivas improvisadas seguindo um roteiro, que para ser representado com segurança, 

necessita de investigação, experimentação e ensaio dessas ações e improvisações. 

Na arte cênica oriental, percebemos essa característica. Os artistas de cena se apoiam 

em ações codificadas, arduamente trabalhadas a fim de atingir uma percepção mais integrada 

do espectador, numa estética não-naturalista, como algo que arrebata, fazendo-o experimentar 

algo além de entender o texto, além dos entendimentos comuns cotidianos. Fazendo-o não 

entender a experiência, mas senti-la, através da potencialidade em cena do ator e/ou bailarino 

e sua relação com os outros elementos de cena. 

No teatro ocidental desenvolvido a partir do século XX, podemos perceber uma 

tendência a esses estudos centrados no trabalho do ator e na essência do espetáculo, com os 

mestres François Delsarte, Emile Jaques-Dalcroze, Adolphe Appia, Jacques Copeau, Charles 

Dullin, Gordon Craig, abrindo os caminhos para uma nova concepção teatral. É como um 

reencontro do ator com seu corpo.  

Em seguida, temos o método de ações físicas do russo Constantin Stanislavski (1999, 

2001, 2008), preocupado, dentre outros aspectos, em resgatar o valor do ator da Commedia 

Dell’Arte. De acordo com Ferracini (2001, p. 66), esse autor “foi o primeiro a querer 

estabelecer um método preciso e elaborado para o trabalho do ator”.  

Constantin Stanislavski colocou-se em um caminho entre as duas concepções do fazer 

teatral apontadas por Ferracini (2001): a interpretação e a representação. De uma maneira 

geral, esse autor coloca que o ator interpretativo parte das implicações do texto dramatúrgico 

e o ator representativo, parte de suas ações físicas e vocais. Assim, dois níveis de 
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compreensão são estabelecidos e percebidos pelo espectador: “o do texto [...] e o da 

organicidade da ação física e pulsante no ator” (p. 44). 

Stanislavski continuou apoiando-se no texto dramático, numa estética naturalista, mas 

preocupou-se também com a formação do ator para uma potencialidade cênica. Criou o 

método das ações físicas, em que o ator investiga a si mesmo e a criação do personagem do 

texto. O primeiro sendo condição básica para o segundo. Seu método foi a primeira 

experiência de sistematização para o trabalho do ator. Ferracini (2001) arrisca colocar que 

Stanislavski “talvez tenha sido o primeiro ator-pesquisador do século XX” (p. 70) 

Continuando as contribuições para a formação e preparação do ator, surgem os estudos 

de Artaud (1995). Sua maior contribuição 

 

[...] está na transformação do sentido do fazer teatral, propondo um teatro 

não mais baseado na linguagem literária, mas em uma linguagem física que 

tenha como objetivo principal atingir os sentidos do espectador. Propõe a 

criação total, que é transgressão, no palco, do habitual cotidiano e a 

ampliação dos limites conhecidos na arte (FERRACINI, 2001, p. 74). 

 

Em seguida, surge a investigação de Jerzy Grotowski (1987) sobre o que chamou de 

Teatro Pobre, cujos ideais e experimentos de Stanislavski e Artaud são vivenciados em sua 

máxima expressão, destinando todo o êxito da cena para a comunhão com o espectador. 

Posteriormente, surgem os estudos de Barba (2009) sobre a Antropologia Teatral, com 

a técnica extracotidiana, tendo como foco de trabalho o treinamento do ator, em busca do 

corpo decidido. Seguidora dos estudos da Antropologia Teatral, Mariz (2008) apresenta duas 

outras dramaturgias, além da advinda do texto dramático, envolvendo possibilidades de 

construção e percepção: 

 

No horizonte do teatro contemporâneo ocidental existe a tendência a 

identificar, além da dramaturgia propriamente dita, duas outras dramaturgias, 

complementares e constitutivas do sentido: a do ator e a do espectador. 

Considerando a dramaturgia como o trabalho de composição e 

entrelaçamento de ações, que constitui a obra teatral, teríamos a ação como o 

cerne do trabalho cênico. De modo que, ao invés de se ater unicamente ao 

sentido do texto tal como idealizado pelo autor, o espetáculo seria fruto de 

um complexo processo criativo, de intricada trama de sentidos, envolvendo 

autor, encenador, ator e espectador. Assim, as estruturas significativas do 

espetáculo são muito mais amplas e ambíguas do que aquelas previstas no 

texto, e/ou no momento de sua criação. Nesse sentido, podemos falar em 

uma dramaturgia do ator e do espectador que, unidas ao texto do dramaturgo 

e às ideias do encenador, formam o universo semântico do espetáculo, 

ampliando suas possibilidades de significação e de entendimento (p. 6). 
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Complementando o pensamento sobre o processo criativo, Mariz (2008) comenta 

sobre os efeitos das várias nacionalidades dos atores do Odin Teatret e seus respectivos 

idiomas nos espetáculos do grupo, e que isso não interfere no entendimento do mesmo. 

Acrescenta “que o significado dos espetáculos não se concentra apenas nas palavras, mas em 

intensa movimentação cênica, com os cantos e música, e primorosa construção corporal que, 

por si só, já falam à imaginação e à sensibilidade dos espectadores” (p. 56). Sobre essas 

questões, trago as palavras de Artaud (1938) ao afirmar que: 

 

A linguagem física do teatro, essa língua material e sólida, [...] consiste em 

tudo aquilo que ocupa o palco, em tudo o que se pode manifestar-se e 

exprimir-se materialmente sobre o palco e que se dirige primeiramente aos 

sentidos, em vez de dirigir-se, antes de tudo, ao intelecto, como faz a língua 

da palavra (ARTAUD, 1938 apud BARBA, 2009, p. 239). 

 

É no caminho do trabalho corporal do ator que se direciona este experimento de 

pesquisa, somado às experiências vivenciadas por mim na cultura popular e no Pau e Lata, 

fundamentais para a descoberta das possibilidades de trabalho com os músicos 

percussionistas. 
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Trama 2 - Pau e Lata: Projeto Artístico-Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

Uma lata existe para conter algo 

Mas quando o poeta diz “lata” 

Pode estar querendo dizer o incontível 

 Uma meta existe para ser um alvo  

Mas quando o poeta diz “meta” 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

 

Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo da lata 

Na lata do poeta tudonada cabe 

Pois aí poeta cabe fazer 

Com que na lata venha caber o incabível 

 

Deixe a meta do poeta não discuta 

Deixe a sua meta fora da disputa 

Meta dentro e fora, lata absoluta 

Deixe-a simplesmente metáfora 

 

(“Metáfora”, Gilberto Gil) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio a escrita sobre o Pau e Lata citando a letra da música Metáfora de Gilberto Gil, 

pois ela representa para nós, paulateiros, exatamente o que queremos dizer com nossos 

instrumentos construídos a partir de materiais reaproveitáveis diversos, que, em suas origens, 

apresentavam outra função, mas em nossas mãos transformam-se em instrumentos 

percussivos. 

Imagens 8 e 9 - Instrumentos 

Na UNIPOP em Jaboatão dos Guararapes / PE. 

Imagens por Mariana Morena. 
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O Pau e Lata é um projeto de educação musical, que tem como objetivo promover a 

formação musical dos participantes, bem como suscitar diálogos sobre as responsabilidades 

em relação ao meio social, cultural e ambiental em que estão inseridos, contribuindo, assim, 

no processo educativo de formação da cidadania.  

Há 15 anos, esse projeto desenvolve oficinas de construção rítmica com crianças, 

jovens e adultos em parceria com instituições públicas, privadas, filantrópicas e ONGs que 

realizam atividades socioeducativas. Realizou oficinas em municípios do Rio Grande do 

Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Salvador, Belém, São Paulo e Rio 

Grande do Sul, como também no Distrito de Moamba em Moçambique /África. 

Na organização de bandas rítmicas, o Pau e Lata proporciona o contato com a 

linguagem musical, utilizando como elemento sonoro materiais reaproveitáveis diversos. 

Assim, o conhecimento musical acontece de maneira mais próxima do cotidiano, com os 

instrumentos construídos a partir de elementos de nosso dia a dia. 

Como principal matéria-prima para os seus instrumentos, o projeto utiliza bombonas 

de plástico e latas, usadas, em seu contexto inicial, para transportar substâncias químicas, 

tintas e óleos e, após essa primeira função são, usualmente, utilizadas para colocar lixo. Nós 

reaproveitamos para fazer instrumentos musicais. Com uma bombona de plástico com 

capacidade para 200 litros, idealizamos o gravão, o mais grave
19

 dos nossos instrumentos e o 

único que não necessita de nossa intervenção para tal função, apenas colocá-lo virado para 

baixo.  

Já com uma bombona de plástico de 100 ou 120 litros, construímos o grave, um 

instrumento também grave, porém menos que o primeiro. No processo de construção deste, 

consta serrar a parte superior da bombona, para uma melhor expansão do som. Em seguida, 

fazer dois furos paralelos e próximos ao fundo para passar entre eles um arame, com uma 

sobra de dois dedos, mais ou menos. Este funcionará como alça para segurar a corda que 

utilizamos para amarrar o instrumento na cintura.  

Com uma bombona de plástico de 50 litros, construímos o médio. Este possui um som 

mediano em relação aos outros e com um processo de construção idêntico ao dos graves. As 

latas que utilizamos para esse fim possuem capacidade de 18 e 50 litros, sendo, em sua 

                                                 
19

 A altura é uma característica do som que nos permite classificá-lo em grave ou agudo. Geralmente os 

homens têm voz mais grave e as mulheres voz aguda, ou seja, voz grossa e fina, respectivamente. Essa 

propriedade do som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som com baixa frequência é dito som 

grave e o som com altas frequências é dito som agudo. [...] Na linguagem técnica ou musical dizemos que o som 

grave é baixo e o agudo é alto, assim sendo, concluímos que no cotidiano os termos alto e baixo referentes à 

intensidade do som são aplicados erroneamente, sendo assim devem ser evitados. (Disponível em 

http://www.brasilescola.com/fisica/intensidade-timbre-altura.htm [Acesso em 23-10-2011]). 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/intensidade-timbre-altura.htm
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função primeira, de tinta ou manteiga e óleo, respectivamente. Seu processo de construção é 

bastante parecido com os demais, mas ao invés de serrar, abrimos a parte superior com um 

abridor de latas. 

Fazer os instrumentos a partir desses materiais é uma ação provocadora de discussões 

sobre consciência ambiental. Geralmente, a primeira atividade realizada quando iniciamos um 

novo núcleo do projeto, é essa construção dos instrumentos, porém, antes, há uma exposição 

dos materiais a serem utilizados e um questionamento sobre os mesmos e, na maioria das 

vezes, há um estranhamento inicial.  

Decorrido o processo de construção dos instrumentos e com os mesmos prontos, o 

estranhamento se esvai e dá lugar a uma vontade de tocar e perceber o material reutilizado 

como elemento sonoro, divulgando, assim, a possibilidade de se fazer música com tudo que 

está ao seu redor. De acordo com Schafer (2001), “hoje, todos os sons fazem parte de um 

campo contínuo de possibilidades, que pertence ao domínio compreensivo da música. Eis a 

nova orquestra: o universo sonoro! E os músicos: qualquer um e qualquer coisa que soe!” (p. 

20). 

São aprofundados os elementos da cultura popular, através de um repertório composto 

por ritmos como: maracatu, coco de roda, ciranda, afoxé, reggae, samba, samba reggae, rap e 

funk, bem como composições próprias, intituladas: Suíte funkeada, Maracatuzada, Solata ao 

Fogo Encantado, Introdução aos Mestres (homenagem a Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro 

e Hermeto Pascoal).  

Na dinâmica das aulas, o processo se dá, inicialmente, no aprendizado do repertório 

citado, com o exercício de repetição das células rítmicas, diferenciadas de acordo com o 

instrumento executado, pois cada grupo de instrumentos, chamado naipe
20

 executa células 

próprias dentro da música. Esse processo se dá de forma coletiva. No decorrer do processo, 

também são trabalhados exercícios de improvisação, para uma melhor apreensão do conteúdo 

e para o desenvolvimento da autonomia individual e do grupo, criando-se novas células 

rítmicas. 

O trabalho proposto nesta dissertação caminha nesse sentido, no que se refere aos 

estudos de criação das partituras corporais coletivas. De acordo com uma partitura musical já 

existente e, consequentemente corporal, já que somos nós quem executamos a música, 

trabalhamos o improviso, experimentando a ampliação dessas partituras corporais na 

composição de um espetáculo sonoro-visual.  

                                                 
20

 Como numa Orquestra Sinfônica, separamos os instrumentos em grupos com características 

próximas. Esses grupos são definidos como naipes. 



43 

 

Nas criações individuais, o caminho é inverso. Primeiramente, realizamos 

experimentações de movimentos trabalhando com o improviso e cada músico compõe suas 

ações físicas, matrizes geradoras do processo de criação. Com a repetição e a memorização 

destas, vamos compondo nossas partituras corporais.  

O processo avaliativo das atividades desenvolvidas pelo Pau e Lata ocorre, 

continuamente, no final de cada encontro e de cada período. Avaliamos as atividades como 

reflexão para uma próxima atuação. Assim, a prática pedagógica está sempre em movimento, 

em processo. O grupo é convidado a registrar de forma escrita, desenhada e/ou expositiva 

suas opiniões, avaliando o tema abordado, a metodologia, os objetivos almejados, a 

participação de cada componente, o envolvimento do público em processo de apreciação e o 

amadurecimento do grupo.  

O processo de avaliação é direcionado, tendo em vista os seguintes pontos: Que Bom, 

Que Pena e Que Tal. Cada participante é convidado a expor os pontos positivos e os negativos 

da vivência e apontar possíveis colaborações para a melhoria da mesma. No final do processo 

de investigação desta dissertação, realizei uma entrevista com os participantes e a última 

questão foi comentar sobre esses pontos. 

Sobre a reflexão da prática trabalhada, além das discussões internas, apresentamos 

trabalhos científicos em eventos de áreas afins. Sendo assim, os resultados dos estudos, 

pesquisas e produções artístico-culturais são apresentadas para o público em geral em escolas, 

feiras culturais e científicas e em eventos políticos pedagógicos locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

Descrevo agora, a trajetória do Pau e Lata, desde a sua criação até a minha entrada e 

seus desdobramentos. O Pau e Lata nasceu na cidade de Maceió/AL, idealizado pelo então 

estudante de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música da UFAL, 

Danúbio Gomes. A criação do projeto se deu quando o mesmo recebeu a proposta de 

trabalhar música com cem crianças da Escola de Ensino Fundamental Semente de Luz. A 

princípio, pensou em instrumentos convencionais, mas o orçamento inviabilizou o projeto. 

Com isso, apresentou a ideia de construir instrumentos a partir de materiais reaproveitáveis. 

Organizou um mutirão junto à comunidade escolar e todos percorreram as ruas do bairro 

colhendo tais materiais. 

Construídos os instrumentos percussivos e realizadas as experimentações musicais, 

Danúbio e as crianças, acompanhados pelos pais e mães das mesmas e a equipe escolar 

realizaram um cortejo pelas ruas de Maceió, no dia doze de outubro de 1996. Nasceu, então, o 

Pau e Lata. 
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No ano de 1997, Danúbio transferiu o curso de Educação Artística com habilitação em 

Música da UFAL para a UFRN e, junto com ele, trouxe a ideia do Pau e Lata. Realizou 

atividades com crianças e adolescentes em Baía Formosa
21

, junto ao Programa Brasil Criança 

Cidadã e o Programa Despertar da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente-

FUNDAC/RN. Foi convidado para realizar o mesmo trabalho com crianças e adolescentes em 

Lajes do Cabugi
22

, em 1999. Após um tempo de realização, o financiamento acabou. Nesse 

momento, com o total apoio logístico das mães dos alunos, Danúbio decidiu manter o grupo 

sem financiamento, fundando o primeiro núcleo do Pau e Lata.  

Nos anos posteriores, continuou a ministrar oficinas pontuais com crianças e 

adolescentes, seguiu o acompanhamento ao núcleo de Lajes e formou a banda Pau e Lata 

junto a estudantes da habilitação em Música da UFRN e músicos da comunidade, sendo eles: 

Hilton Fonseca, Maurício Remígio, Carlos Banjex, Valderi Filé, Daniel Resende, Camilo 

Lemos, Anselmo Pamplona, Jô Baraúna e Cristina Pessoa. Com esta banda realizou 

apresentações culturais com o show Trenzinho Caipira, entre elas, no Teatro Alberto 

Maranhão.  

No ano 2000, o Pau e Lata tornou-se projeto de extensão da UFRN, sob a 

coordenação da Profª Sônia Othon, e foi aprovado no edital Petrobrás Social, através do qual 

foram proporcionados os equipamentos e móveis necessários para a sede. Essas duas ações 

possibilitaram a viabilidade de uma sala para utilizarmos como sede, no Departamento de 

Artes da UFRN e o surgimento do núcleo Pau e Lata da UFRN, núcleo sujeito e objeto desta 

pesquisa, no qual ingressei em 2001.   

A criação desse núcleo, constituído predominantemente de jovens e adultos, sendo 

eles estudantes da UFRN e pessoas da comunidade, viabilizou a formação de multiplicadores,  

aqueles que se destacam no grupo assumindo o papel de liderança em algumas ações, como a 

ajuda no aprendizado de determinado ritmo ou a regência da banda rítmica. Esse educando é 

estimulado a dar continuidade a essa característica, multiplicando as ações propostas pelo 

                                                 
21

 O nome atual tem sua origem pela existência de uma baía em seu litoral (a única no Rio Grande do 

Norte). Seu povoamento teve início justamente pela baía, onde foi construído um pequeno porto de pesca. Baía 

Formosa é situada no Litoral Sul do Rio Grande do Norte, a 94 km de Natal-RN, a 110 km de João Pessoa-PB e 

a 220 km de Recife-PE, pela Rodovia BR 101. (Disponível em 

http://www.baiaformosa.rn.gov.br/portal1/municipio/historia.asp?iIdMun=100124015)  [Acesso em 07-10-

2011]). 
22

 Lajes, município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado na microrregião de Angicos. 

[...] De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000, 

sua população é de 9.399 habitantes. Área territorial de 666 km².Possui um famoso pico no Rio Grande do Norte, 

o pico do Cabuji, com 590 metros de altitude.Lajes se localiza na Região Central do Estado, distante 125 km da 

capital. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Lajes_(Rio_Grande_do_Norte)  [Acesso em 21-11-2011]). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal-_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Angicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_do_Cabuji
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lajes_(Rio_Grande_do_Norte)
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grupo. Faço relação dessa característica com os curingas do Teatro do Oprimido de Augusto 

Boal, que assim como o Pau e Lata desenvolve ações com perspectivas sociais.  

Desta forma, os multiplicadores, podem, como Danúbio, ministrar oficinas e 

coordenar núcleos e, assim, aumentar a potencialidade da ação de extensão à qual o projeto se 

propõe, levando o Pau e Lata até a comunidade ou trazendo a comunidade até o Pau e Lata, 

realizando um de seus objetivos específicos: conectar o conhecimento acadêmico com o saber 

popular.  

A partir de então, surgiram novos núcleos do Pau e Lata pelo interior do estado do Rio 

Grande do Norte e nos estados de Pernambuco e Alagoas. Dentre eles, destaco os quais atuei 

como coordenadora e multiplicadora. O núcleo Pedro Velho, localizado na cidade
23

 de mesmo 

nome, no Rio Grande do Norte, em parceria com a AACC – Associação de Apoio às 

Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte, juntamente com Isabel Medeiros
24

, também 

integrante, na época, do núcleo Pau e Lata da UFRN. O núcleo Chão de Estrelas, no bairro 

Campina do Barreto
25

, em Recife, Pernambuco, em parceria com a ONG Visão Mundial. E o 

núcleo Djalma Maranhão, da Escola Municipal Djalma Maranhão
26

, onde sou professora de 

Arte desde 2004. No decorrer dos anos, com atividades contínuas, surgiram novos 

multiplicadores advindos desses núcleos estabelecidos e, em alguns casos, os mesmos 

passaram a coordenar o próprio núcleo. 

O núcleo da UFRN, hoje, é coordenado pela Prof.ª Dra. Valéria Carvalho e composto 

por artistas das quatro linguagens da Arte, sendo alguns também estudantes da UFRN, dos 

cursos de graduação em Teatro, Dança, Engenharia Ambiental e Ciência e Tecnologia, dos 

cursos de Pós-Graduação em nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática; por estudantes de universidades particulares, do 

                                                 
23

 O Município de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, Brasil, localiza-se na região litoral sul, distando 

de Natal, capital do estado, 90 quilômetros ao sul pela BR-101. (Disponível em 

http://www.pedrovelho.rn.gov.br/portal1/municipio/localizacao.asp?iIdMun=100124104 [Acesso em 09-10-

2011]). De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 

2000, sua população é de 13.753 habitantes. Área territorial de 193 km². (Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Velho [Acesso em 09-10-2011]). 
24

 Professora de Educação Física da rede municipal de Natal, integrante do Coco de Roda Mestre 

Severino e do extinto Coco Maracajá. 
25

 Campina do Barreto é um bairro do Recife, Pernambuco. Localiza-se na RPAR 2.1, região nordeste 

do Recife. No ano de 2000 possuía uma população de 8.335 habitantes. Trata-se de um bairro carente, com altas 

taxas de criminalidade. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_do_Barreto [Acesso em 11-10-

2011]). 
26

 Felipe Camarão é um bairro da zona oeste da cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte. É 

conhecido pelos meios de comunicação, como um dos locais mais violentos da capital potiguar. (Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Felipe_Camarão_(Natal) [Acesso em 15-10-2011]). 

 

http://www.pedrovelho.rn.gov.br/portal1/municipio/localizacao.asp?iIdMun=100124104
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Velho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/RPAR_2.1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_do_Barreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Natal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felipe_Camarão_(Natal)
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curso de graduação em Engenharia do Petróleo e Óleo; por estudantes do Ensino Médio; por 

profissionais formados em Administração, em Turismo, em Educação Artística com 

habilitação em Música e com habilitação em Artes Cênicas; por educadores populares; e por 

bolsistas de extensão dos cursos de graduação em Comunicação Social, Licenciatura em 

Teatro e em Música. 

A opção por trabalhar com esse núcleo em minha pesquisa deu-se por ser o grupo do 

qual sou integrante e o idealizador do show Sinfeiria em Três Movimentos, que abordo neste 

trabalho, e também por acreditar que, sendo predominantemente adultos e, em sua maioria, 

alunos da UFRN, teriam mais chances de permanecer na ação desenvolvida até sua conclusão.  

Foi a partir das experiências vivenciadas nesse projeto, que surgiu a vontade de atuar 

tanto no campo artístico quanto no pedagógico, e posteriormente no campo acadêmico. A 

possibilidade de ser sujeito na construção do conhecimento, em um processo de aprendizado e 

criação artística, de maneira autônoma, dentro de um coletivo de pessoas, abriu caminhos não 

encontrados anteriormente no curso de graduação. 

A maneira como o projeto é encaminhado, com uma abordagem dialógica e não 

vertical, contribuiu para essas percepções. Outro fator fundamental para esta questão foi a 

fundamentação teórica diluída na prática. Sempre, ao falar de um autor específico, 

contextualizamos com alguma experiência já vivenciada pelo grupo. Dessa maneira, com 

conceitos integrados, percebemos que o processo gerativo de sentido se torna mais palpável. 

As referências metodológicas e os autores mais usuais da fundamentação teórica e prática do 

Pau e Lata se articulam com esta pesquisa, uma vez que elas fazem parte do cotidiano do 

grupo e, principalmente, da minha atuação pedagógica. Embora a investigação tratada nesse 

texto enfatize procedimentos da linguagem cênica e esteja vinculada a área de conhecimento 

das Artes Cênicas, as metodologias vivenciadas no Pau e Lata são referências importantes  

por estabelecerem diálogos significativos com a investigação sobre preparação corporal do 

músico para a cena.  

Ao utilizar a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa (1998), buscamos realizar os 

três pilares indicados pela autora: o fazer artístico, a apreciação de obras artísticas e a 

contextualização das mesmas. Como exemplo, nessa investigação, realizamos o fazer artístico 

criando partituras corporais para o espetáculo musical Sinfeiria em Três Movimentos; 

desenvolvemos a apreciação observando vídeos deste e de espetáculos dos grupos citados na 

Trama 1 e trabalhamos com a contextualização do mesmo através das investigações na feira 

livre do Alecrim, bairro de Natal/RN.   

Sobre a concepção de educação musical de Murray Schafer (1991), foco três pontos: 
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“descobrir o potencial criativo” dos músicos; “tratar a paisagem sonora do mundo como 

composição musical”, e procurar um “ponto de união onde todas as artes possam encontrar-se 

e desenvolver-se harmoniosamente” (p. 284-285).  

Falarei, especificamente, de cada ponto e suas interferências neste estudo. Um dos 

focos dessa pesquisa de mestrado é fazer com que os percussionistas se percebam enquanto 

artistas de cena e criem suas partituras corporais a partir de procedimentos que propõem 

desenvolver sua expressividade e criatividade, entre outras, relacionando-se, assim, com o 

primeiro ponto. 

Sobre o segundo, a paisagem sonora do mundo é diretamente utilizada quando 

pesquisamos e utilizamos elementos sonoros das feiras livres no espetáculo Sinfeiria em Três 

Movimentos. Segundo Schafer (2001): 

 

A paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-

nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um 

ambiente acústico como um campo de estudo, do mesmo modo que podemos 

estudar as características de uma determinada paisagem (p. 23). 

 

Sobre essa questão, os estudiosos da música Hans-Joachim Koellreutter e John Cage 

também colaboram com esta pesquisa. O primeiro, mais especificamente na relação com o 

estudo da feira livre; e o segundo, na relação com os sons do ambiente.  

Analisando a paisagem sonora da Europa antes da Revolução Industrial, Schafer 

(2001) descreve que:  

 

Era impossível evitar os ubíquos gritos de rua [...]. Na verdade, cada 

ambulante tinha um grito de incontáveis artifícios. Mais que as palavras, o 

motivo musical e a inflexão da voz, no comércio, eram passados de pai para 

filho e sugeriam, a quarteirões de distância, a profissão do cantor (p. 100). 

 

Nesse espetáculo, buscamos reproduzir a paisagem sonora das feiras livres, através de 

visitas para apreciar os sons, mas utilizamos também como material dessa composição sonora, 

gritos de ambulantes de rua de diversos lugares, de acordo com a vivência e memória de cada 

participante da pesquisa.  

E sobre o terceiro ponto, a união entre as artes é uma das bases de sustentação destes 

escritos: aproximar conhecimentos das Artes Cênicas ao universo da Música, buscando uma 

experiência multiperceptiva, tanto para o artista quanto para o espectador.  

Quanto a isso, Schafer (1991) fala sobre arte total. Cito um trecho no qual o autor 

discursa sobre a falta de uma ação mais integrada nas artes, onde se experimente os sentidos 
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de uma forma geral e não separadamente, como de costume, para se especializar em 

determinadas áreas e perdendo, dessa maneira, a capacidade de enxergar o todo. Como 

exemplo, temos o ensino musical erudito difundido, em que se aprende a executar a música, 

mas as questões relacionadas ao estar em cena, geralmente, não são discutidas nem praticadas. 

Segundo Schafer (1991): 

  

Simplesmente por que não temos uma forma de arte múltipla, na qual os 

detalhes de percepção corroborem e se contraponham um ao outro, como na 

própria vida? [...] Separamos os sentidos para desenvolver acuidades 

específicas e uma apreciação disciplinada [...] Mas uma total e prolongada 

separação dos sentidos resulta em fragmentação da experiência (p. 291). 

 

Assim, Schafer (1991) trabalha o movimento corporal com o objetivo de integrar estes 

sentidos, desenvolvendo uma melhor percepção geral da música, como também a 

coordenação motora.  

 

A prática de música pode ajudar a criança na coordenação motora dos ritmos 

do corpo [...]. A música pode também correr, saltar, claudicar, balançar. 

Pode ser sincronizada com bolas que pulam, com ondas do mar, com galopes 

de cavalos e com centenas de outros ritmos cíclicos ou regenerativos, tanto 

da natureza quanto do corpo. Cantar é respirar [...]. Justificar a música 

fundamentalmente em bases que não sejam de sua importância para a 

estimulação e coordenação intelectual, muscular e nervosa leva a problemas 

que só podem ser resolvidos a longo prazo, por meios não musicais (p. 295). 

 

A compreensão de educação musical de Hans-Joachim Koellreutter privilegia a 

observação e o respeito ao universo cultural, os conhecimentos prévios e as necessidades e 

interesses dos alunos, a participação ativa, a criação e o debate, ou seja, privilegia o ser 

humano. Segundo Brito (2001), “as proposições pedagógicas de Koellreutter [...] visam à 

construção de novos paradigmas para a formação e o exercício da cidadania de um ser 

humano íntegro e integrado – consigo, com o outro, com o meio ambiente” (p. 26). Visa 

também a realização de um trabalho interdisciplinar, em que a música dialoga com outras 

áreas. 

A educação musical desenvolvida no Pau e Lata privilegia os mesmos pontos 

abordados por Koellreutter, como o universo e o interesse do aluno, a participação, o debate. 

Assim como o autor, buscamos uma formação da cidadania.  

Os caminhos para esse objetivo são diversos, como a música realizada com 

instrumentos construídos a partir de materiais alternativos diversos, trazendo a questão da 

conscientização ambiental. Ou a música como instrumento de prazer e de construção 



49 

 

pedagógica, numa formação não apenas musical, mas cidadã, com questionamentos acerca 

dos fatores sócio-político-ambientais em que estamos inseridos. 

Outro ponto de relação com o autor é o espetáculo Fim de Feira idealizado por ele, 

para o qual desenvolve pesquisas nas feiras livres e no cotidiano dos participantes, 

envolvendo aspectos de Música e de Teatro em sua criação. 

Émile Jaques Dalcroze aborda aspectos de fundamental importância para esta 

pesquisa, como a compreensão do que seja conhecer e aprender, fundamentados no 

entendimento de que toda estrutura do organismo participa do processo de cognição, 

envolvendo a percepção, a emoção e a ação. Cito uma experiência de educadores com essa 

característica: 

 

Esses educadores, entre outros, buscaram um conhecimento musical pautado 

na prática e na vivência corporal. Ao utilizar o corpo para sensibilizar o 

aluno a apreender conceitos teórico-musicais, eles intuíram a relação estreita 

existente entre a ação corporal e o desenvolvimento de estruturas cognitivas 

e, mais ainda, o quanto de emocional estava agregado ao movimento 

corporal (LIMA e RÜGER, 2007). 

 

Dalcroze foi um dos primeiros educadores a abordar a importância da inclusão de 

atividades corporais na pedagogia musical, propondo também uma arte mais integrada para o 

artista e/ou aluno, tendo em vista os processos de educação musical que predominavam, de 

certa forma, uma fragmentação do corpo. Segundo Mariz (2008), ele foi “um dos primeiros 

artistas a preconizar o fim da divisão entre corpo e mente, e a buscar o equilíbrio e a 

reintegração entre eles” (p. 192). 

Nessa busca, Dalcroze criou a Eurritmia, um método de educação musical que 

valoriza o movimento corporal, como podemos conferir nas palavras de Mariz (2008):  

 

Convencido de que qualquer fenômeno musical pode ser objeto de 

representação corporal, Dalcroze criou a eurritmia, um método de 

coordenação musical com movimentos corporais. A prática de exercícios 

rítmicos é vista por ele como uma forma de desenvolver a sensibilidade 

musical por intermédio dos movimentos do corpo. No entanto, em sua 

concepção, a rítmica não representa um fim, mas um caminho para 

redescobrir a harmonia, a unidade física e espiritual (p. 191).  

 

Silva (2009) compreende a educação musical da mesma maneira, exaltando o ritmo 

como essencial na vida humana, além de sua atuação na música. Para essa autora, 

 

O ritmo é um elemento essencial na vida humana [...]. Pode ser considerado 
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como expressão de energia e expressão da vida em movimento. A partir de 

percepções sonoras, nas quais o ritmo está sempre presente, as pessoas, por 

meio do movimento, podem liberar emoções, sensações, imagens mentais e 

viver uma experiência humana significativa e representativa da relação com 

o som. O movimento, a partir do ritmo, permite o descobrimento do próprio 

corpo, instrumento de inúmeras possibilidades expressivas, bem como a 

percepção dos elementos nos quais a música se constrói – tempo e espaço (p. 

11). 

 

Ainda sobre a relação do ritmo com o movimento corporal, cito mais uma vez Silva 

(2000) e suas reflexões sobre os estudos de Dalcroze e sua própria experiência, com enfoque 

no que seria necessário para ser um músico completo: 

 

Ser um músico completo, significa que o educando deva possuir um 

conjunto de qualidades, que descreve assim: por um lado, o  ouvido, a voz e 

a consciência do som; por outro, o corpo por inteiro (ossos, músculos, 

nervos) e a consciência do ritmo corporal [...]. Enfatiza que a consciência do 

som não pode se formar senão graças às experiências reiteradas do ouvido e 

da voz, assim como a consciência do ritmo não pode se desenvolver senão 

com as experiências reiteradas dos movimentos do corpo inteiro (p. 37-38). 

 

Iniciei uma vivência dessa maneira em minha trajetória como percussionista mais 

acentuada nas experiências com as aulas e os grupos de coco, Coco Maracajá e Coco de Roda 

Mestre Severino. Antes de experimentar a execução da música desse ritmo, já dançava seus 

passos, e estes estão diretamente relacionados à célula rítmica do tambor, ou seja, já havia 

memorizado o tempo da música. A possibilidade de se tocar em pé também propiciou dançar 

e tocar ao mesmo tempo. Além disso, tradicionalmente, as ações – dançar, cantar e tocar – 

nascem juntas nessa manifestação cultural. A fragmentação é um fator externo. 

Assim, percebemos que a música é mais absorvida quando vivenciada com o corpo em 

movimento, como reflete Silva (2000) ao afirmar que “experimentar o tempo com o corpo em 

movimento, por exemplo, atinge mais o indivíduo no sentido de perceber a intenção musical, 

do que escutar o golpear da mão do professor ou de um metrônomo marcando compassos” (p. 

3). 

No Pau e Lata, essa é uma prática pedagógica recorrente, em que os participantes 

marcam o tempo da música com pernas e pés, como se estivessem caminhando. Sendo este 

um movimento cotidiano, torna-se fácil sua execução e compreensão de tempo e pulsação na 

música, como também na vida humana, como afirma Burnier (2009): 

 

Um movimento percorre um determinado itinerário no espaço e no tempo 

com um certo ritmo. Evidentemente esses elementos são imbricados de uma 
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tal maneira que é, na prática, impossível separá-los. Não existe movimento 

que não percorra um itinerário e não tenha um ritmo (p. 42).  

 

Nesse contexto, o cotidiano, as experiências e memórias pessoais de cada componente 

do Pau e Lata envolvido é material fundamental para pensar e realizar o processo pedagógico 

e de criação artística, como por exemplo, quando pedi que relembrassem cenas vivenciadas ou 

vistas no contexto de feiras livres, para, posteriormente, representarem tais lembranças 

corporalmente. 

Assim, os envolvidos são instigados a serem sujeitos de sua produção de 

conhecimento e não apenas assimilar o que foi transmitido sem pensar e refletir sobre o 

aprendido. Este é um fator importante dentro da educação popular e, consequentemente, desta 

pesquisa. Como fundamentação dessas ideias, temos Paulo Freire (1996, 2005), com o 

entendimento de educação libertadora e problematizadora, balizado em um movimento 

dialógico de ação-reflexão-ação.  

Esse educador popular deixou-nos um legado, no qual o educando está no centro do 

processo pedagógico, tornando-se sujeito do seu aprendizado. Em sua proposta, há a 

valorização do conhecimento prévio de cada aprendiz, de acordo com o tema abordado, 

juntamente com uma reflexão crítica da atividade trabalhada. Assim, negando a educação 

bancária, em que o educador retém todo o conhecimento e o educando apenas armazena sem 

refletir sobre o assunto, acreditou na verdadeira aprendizagem, em que a autonomia de cada 

um é o centro da questão. 

Nessa perspectiva, em relação ao espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos, 

aprendemos a observar aspectos das experiências em nossa vida cotidiana para, então, 

experimentá-los e percebê-los como elementos simbólicos possíveis de uma construção 

extracotidiana, criando um repertório corporal a partir dessas referências, numa narrativa 

pessoal.  

Esse espetáculo, predominantemente percussivo, é organizado na forma de uma 

sinfonia, no sentido de ser uma peça musical clássica composta por movimentos distintos, 

nesse caso, três. Segundo o Dicionário Groove de Música (1994), “sinfonia é o termo usado a 

partir do renascimento para designar vários tipos de peças (geralmente instrumentais) ou 

ainda obra orquestral de grandes dimensões, geralmente em três ou quatro movimentos. É 

tradicionalmente considerada a principal formal de composição orquestral” (p. 868). 

Na descrição a seguir, narro o roteiro desse espetáculo como foi idealizado, sem as 

contribuições desta pesquisa ainda. Estas estão dispostas na Trama 3. 
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Surge a partir do processo de pesquisa musical sobre a cultura negra, principal 

referência do Pau e Lata, e possui como fio condutor o universo cotidiano das feiras livres. A 

pesquisa rítmico-sonora que representa o cotidiano das feiras é desenvolvida no contexto 

artístico pela representação dos pregões (gritos dos vendedores), que também têm a função de 

elo entre as músicas. Este espetáculo foi idealizado por Danúbio Gomes, sendo esse o diretor 

musical, e teve a colaboração do núcleo Pau e Lata da UFRN. Foi estreado em janeiro de 

2009, no Fórum Social Mundial, em Belém/PA e vem sendo apresentado desde então. Tem 

duração de uma hora. 

Este espetáculo é realizado com dez músicos, sendo percussionistas e vocalistas, mas o 

elenco é maior. Temos Elzo, Omar, Ranah e eu nos graves; Daniella, Cínthia, Karina e 

Larissa nos médios e Danúbio, Temi, Yago e Fábio nas latas. Essa quantidade maior de 

pessoas nos dá maiores possibilidades de viabilização do espetáculo, principalmente nas 

viagens.  

O figurino utilizado inicialmente foi uma camisa branca com a logomarca do projeto 

em preto e uma calça ou saia branca. Essas são as cores de referência para a identificação do 

Pau e Lata. No processo desenvolvido aqui, optamos por manter a calça ou saia branca, e 

acrescentar o colorido das feiras nas camisetas, sendo cada uma de uma cor diferente, como 

podemos conferir na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os instrumentos, na circunstância desse espetáculo, são colocados em estruturas feitas 

a partir ferros de estantes, sucatas de cadeiras ou mesmo caixotes de feira. Essa proposta 

surgiu de minhas percepções, mesmo antes da concretização desta pesquisa, de não estarmos 

Imagem 10 - Sinfeiria em Três Movimentos 

Apresentação do Sinfeiria em Três Movimentos na programação do IX Fórum 

Regional de Educação Popular do Oeste Paulista – FREPOP / VI Internacional, em 

Lins/SP.  

Imagem por Ingrid de Andrade. 
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com os instrumentos amarrados na cintura, possibilitando uma maior movimentação em cena. 

Podemos conferir na imagem a seguir, o mapa de palco do referido espetáculo. 

 

 

 

 

 

  

     TAMBORES GRAVES 

 

 

                                                                    TAMBORES MÉDIOS 

      LATAS 

  

 

No início do espetáculo, no 1º Movimento, intitulado Alegro, os percussionistas vão 

surgindo de lugares distintos, produzindo sons a partir de sopros numa garrafa pequena de 

vidro. No caminhar para o espaço cênico, realizam dinâmicas aleatórias variando os níveis de 

movimento em relação ao chão. Esse início representa a alvorada, a chegada à feira, por isso, 

a cena denomina-se Chegada. O tempo dessa cena depende do deslocamento dos 

percussionistas. Acaba quando o último chega até o local dos copos, que dependendo do 

contexto pode ser uma mesa ou uma madeira no chão. 

A próxima cena é composta pelas sequências aprendidas no método com mãos e copos 

mencionados na Trama 1, juntamente com um componente, sendo Ananda, Ranah ou 

Danúbio, cantando a música Ciranda da Bailarina, de Chico Buarque e Edu Lobo: 

 

Procurando bem 

Todo mundo tem pereba 

Marca de bexiga ou vacina 

E tem piriri 

Tem lombriga, tem ameba 

Só a bailarina que não tem 

Imagem 11 - Plano de Palco 

Imagem por Pau e Lata 
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E não tem coceira 

Verruga nem frieira 

Nem falta de maneira ela não tem 

Futucando bem 

Todo mundo tem piolho 

Ou tem cheiro de creolina 

Todo mundo tem 

Um irmão meio zarolho 

Só a bailarina que não tem 

Nem unha encardida 

Nem dente com comida 

Nem casca de ferida ela não tem 

Não livra ninguém 

Todo mundo tem remela 

Quando acorda as seis da matina 

Teve escarlatina 

Ou tem febre amarela 

Só a bailarina que não tem 

Medo de subir, gente 

Medo de cair, gente 

Medo de vertigem quem não tem? 

Confessando bem 

Todo mundo faz pecado 

Logo assim que a missa termina 

Todo mundo tem 

Um primeiro namorado 

Só a bailarina que não tem 

Sujo atrás da orelha 

Bigode de groselha 

Calcinha um pouco velha ela não tem 

O padre também 

Pode até ficar vermelho 

Se o vento levanta a batina 

Reparando bem 

Todo mundo tem pentelho 

Só a bailarina que não tem 

Sala sem mobília 

Goteira na vasilha 

Problema na família quem não tem? 

Procurando bem 

Todo mundo tem 

 

Essa música foi pensada para compor a cena com a ideia de que, enquanto a mesma 

seria executada, teriam alguns componentes tentando dançar balé clássico, com uma 

vestimenta característica dessa atuação. Mas, para que a cena acontecesse, precisávamos da 

contribuição de uma pessoa da área da dança e não foi possível nesse momento.  
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Para finalizar a cena dos copos, os percussionistas saem, de um em um, realizando a 

mesma célula rítmica
27

 dos copos com mãos e pés, se deslocando no espaço, em direção aos 

instrumentos nas estruturas. 

Após esse momento, Omar antecipa duas células da música Tum Tum Tá
28

, de 

Danúbio Gomes, para que todos entrem na terceira. Essa música foi criada por Danúbio para 

compor o espetáculo. Ela é dividida em duas partes. Executamos dez células rítmicas da 

primeira e dez da segunda. 

Em seguida, é realizado o 1º Pregão, momento em que caminhamos em direção do 

público nos apresentando. Todos falam ao mesmo tempo, remetendo à paisagem sonora da 

feira. A sequência construída por cada um é composta pelo nome, a data de nascimento e o 

ano de entrada no Pau e Lata, sendo repetidas duas vezes. Eu sou a única que além desses três 

pontos, falo também o meu apelido no grupo, para ser a última a acabar, servindo de deixa 

para a próxima cena. Assim que pronuncio sozinha, 2001, todos cantam um êêê para demarcar 

a contagem da próxima música, novamente Tum Tum Tá.  

Esta também termina com o êêê, delimitando o tempo da próxima composição, a qual 

intitulamos Susto. Esta remete o nascer do sol e sua execução se dá, inicialmente, com as 

latas. Após um compasso
29

, entram os médios e após outro, os graves, como num cânone
30

. 

Porém, cada instrumento executa uma célula rítmica diferente da outra. Cada naipe executa 

dez células, os graves terminando por último.  

Em seguida, nos dirigimos ao público novamente para realizar o 2º Pregão, momento 

em que cada um vende um produto com um pregão escolhido por si, de acordo com suas 

memórias, remetendo-se, portanto, aos pregões dos vendedores ambulantes e feirantes. 

Nesse momento, Omar vende coco e, para finalizar a cena, ele grita “e olhe o coco!” 

quatro vezes, finalizando com “o coco é vinte!”, determinando o andamento da música e 

quantas células rítmicas de coco tocaremos, no caso, vinte.  

                                                 
27

 Por célula rítmica entendo a sequência de sons distribuída no tempo de um ou mais compassos e que 

são repetidas no decorrer da música. 
28

 Intitulada por mim.  
29

 Na notação musical, um compasso é uma forma de dividir quantitativamente em grupos os sons de 

uma composição musical, com base em pulsos e repousos. Muitos estilos musicais tradicionais já presumem um 

determinado compasso, a valsa, por exemplo, tem o compasso 3/4 e o rock tipicamente usa os compassos 

4/4,12/8 ou 3/4. Os compassos facilitam a execução musical, ao definir a unidade de tempo, o pulso e o ritmo da 

composição ou de partes dela. Os compassos são divididos na partitura a partir de linhas verticais desenhadas 

sobre a pauta. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Compasso_(música) [Acesso em 21-11-2011]). 
30

 Chama-se cânone a forma polifônica, em que as vozes imitam a linha melódica cantada por uma 

primeira voz, entrando cada voz, uma após a outra, uma retomando o que a outra acabou de dizer, enquanto a 

primeira continua o seu caminho: é uma espécie de corrida onde a segunda jamais alcança a primeira. 

(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Cânone_(música) [Acesso em 21-11-2011]). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nota%C3%A7%C3%A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_%28m%C3%BAsica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valsa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_%28m%C3%BAsica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pauta_%28m%C3%BAsica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compasso_(música)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cânone_(música)
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No término da vigésima célula, Danúbio ou Mukammo inicia a música de coco Atirei 

no mar
31

. Canta quatro vezes e respondemos as quatro. Essa é uma estrutura característica do 

coco, uma pessoa puxa e todos respondem a mesma coisa ou um refrão específico. Na cultura 

popular, é chamado de puxador e coro. Se formos para a música clássica, podemos denominar 

de solo e tutti. Após essa música, voltamos à célula rítmica do coco, executando-a dez vezes.  

Da mesma maneira, ao acabar, um dos dois músicos citados inicia a música 

Caninana
32

, cantada e respondida quatro vezes e iniciamos novamente com o ritmo do coco, 

repetindo a célula dez vezes. 

Ao finalizar, Temi inicia a introdução da Maracatuzada, de Danúbio Gomes. A 

estrutura dessa música é composta por três células rítmicas da introdução, dezoito células do 

Maracatu I, dezoito do Maracatu II, dezoito do Maracatu III, cinco do Maracatu Luanda. 

Nesse momento, os tambores e as latas param e eu toco o abê, instrumento feito com cabaça e 

contas, característico nessa manifestação cultural de Pernambuco, como também do afoxé, e 

Danúbio canta a música Nagô. Em seguida, entram os tambores e latas e tocam cinco células 

rítmicas do Maracatu Nagô. Entre a quarta e quinta célula deste há uma pausa na música e 

Omar anuncia uma venda: “Olha a promoção, olha a promoção, pague quatro e leve cinco!”. 

Contando que só executamos quatro células até o momento, Cínthia rebate: “Tá faltando 

uma!” e tocamos mais uma, para fechar as cinco prometidas. 

Ao final, mantenho o abê e Danúbio canta Emoriô, canto do candomblé, dando início 

ao afoxé ou ijexá. Após cantar quatro vezes, os tambores e latas entram e realizam a célula 

deste ritmo vinte vezes. Novamente, fica o abê e Danúbio canta Odé, canto do candomblé, 

quatro vezes e em seguida entram tambores e latas e tocam mais 20 vezes a célula do afoxé. 

Entra Ranah tocando coco em um pandeiro, dançando e cantando Saia do mar, canto 

para Iemanjá. Nesse momento, todos saem do local dos tambores, vêm à frente dançar coco e 

se retiram do espaço. 

Iniciando o segundo movimento do Sinfeiria, chamado Andante, voltamos à cena 

tocando uma sequência realizada com bolas de tênis. Cada percussionista com sua bola realiza 

a célula rítmica, arremessando a mesma ao chão, batendo palmas e pés e indo em direção aos 

instrumentos. 

Ao chegar, alguém dos graves, geralmente eu, inicia a música chamada Ponto ou 2.1, 

tocando duas células para que todos entrem. A estrutura dessa música tem uma característica 

de pergunta e resposta ou solo e tutti, mas com os instrumentos. Após esse início, entram os 

                                                 
31

 A música citada é de domínio público.  
32

 Idem. 
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graves sozinhos realizando a sua célula em quinze compassos, tutti, depois os médios, tutti, as 

latas com nove compassos e, por último, tutti novamente. 

A próxima música denominada 2.2 por nós é Bolero de Ravel, de Maurice Ravel. 

Executamos a célula rítmica de cada instrumento percussivo enquanto Danúbio toca flauta 

transversal. Da mesma maneira acontece com a próxima música, Trenzinho Caipira, de Villa 

Lobos ou 2.3. Ele executa a melodia na flauta, enquanto nós acompanhamos nos tambores e 

latas.  

Em seguida, tocamos o Maculelê, ritmo e dança que simula uma luta tribal, iniciando 

com todos os integrantes do grupo. Quando Danúbio ou Ananda puxa Cavaleiro de Aruanda, 

de Tony Osanah e, em seguida, Pedrinha, ficam apenas os graves. Nas respostas ou refrãos, 

volta o tutti dos instrumentos. Essas duas composições são de origem negra, compondo 

pontos em casas de Candomblé ou Umbanda.  

Em um determinado momento de Pedrinha, os percussionistas vão parando de tocar, 

um por um, ficando apenas o canto. Nesse instante, entram outros cantos, paralelamente, 

como Cavaleiro de Aruanda, Emoriô, Odé. Cada canto é executado por um grupo de 

percussionistas anteriormente definidos de acordo com as semelhanças das vozes.  

O movimento III, intitulado Allegreto, inicia com a cena que chamamos Bagunça, em 

que tocamos em tudo o que está ao nosso redor, de maneira aleatória. 

Em seguida, apresentamos uma música da cultura indígena, em que começamos com o 

canto e a marcação do tempo nas baquetas. Depois iniciamos as células de cada naipe ainda 

nas baquetas para, só então, passá-la aos instrumentos. 

Finalizamos com a música chamada Quilombo, releitura feita por Danúbio de uma 

música do grupo de mesmo nome, de Alagoas. No término dessa música, realizamos a nossa 

apresentação. A cada nome mencionado, executamos a célula rítmica base desse ritmo. 

Como podemos perceber, não há muita construção corporal nessa estrutura. Na 

próxima trama, descrevo o processo de investigação corporal em busca dessa construção e, 

em seguida, apresento os resultados, considerando a cena. 
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Trama 3 – A Preparação do Músico para a Cena 
 

Da base metodológica 

 

Após contextualização sobre a minha trajetória, o Pau e Lata e o espetáculo Sinfeiria 

em Três Movimentos, as tramas sobre Música, Corpo e Cena aparecem diluídas no processo 

de investigação corporal e cênica com os percussionistas envolvidos. Neste capítulo, os 

escritos priorizam as experiências, as fundamentações, o desenvolvimento, os percursos e as 

observações acerca deste processo, feitas por mim e por eles, através dos relatos nos diários 

de bordo e das entrevistas realizadas com os mesmos. 

Nessa investigação corporal, utilizei como principal metodologia, procedimentos 

advindos da Antropologia Teatral, principalmente, através dos estudos de Eugenio Barba, das 

descrições de práticas e fundamentações do LUME
33

, mais especificamente de Renato 

Ferracini e das minhas práticas pessoais realizadas com o Profº. Ms. Makarios Maia no 

DEART/UFRN e com a Família Marmota de Teatro.  

Eugenio Barba pesquisou o estudo do comportamento cênico pré-expressivo de 

manifestações cênicas, principalmente orientais, e observou que existem princípios que 

permeiam a formação e criação dos artistas em todas elas e, é a partir deles que se baseia, ao 

formatar sua arte da representação. Barba (2009) comenta que a Antropologia Teatral 

pretende “individualizar modelos como princípios-que-retornam” e fornecem “um leque de 

orientações úteis à prática teatral” (p. 81).  

Trabalhar com esses princípios-que-retornam é trabalhar com o nível pré-expressivo 

do artista da cena, considerado por Barba como o alicerce. A investigação desses princípios 

possibilita um novo entendimento sobre o corpo e permite “gerar a presença teatral, o corpo-

em-vida do ator, capaz de fazer perceptível aquilo que é invisível: a intenção” (BARBA, 

2009, p. 22). Sobre isso, o autor complementa: 

 

                                                 
33

 O LUME é um coletivo de sete atores que se tornou referência internacional para artistas e 

pesquisadores no redimensionamento técnico e ético do ofício de ator. Um espaço de multiplicidade de visões 

que refletem as diferenças, impulsos e sonhos de cada ator. Ao longo de quase 30 anos, tornou-se conhecido em 

mais de 26 países, tendo atravessado quatro continentes, desenvolvendo parcerias especiais com mestres da cena 

artística mundial. Criou mais de 20 espetáculos e mantém 14 em repertório, com os quais atinge públicos 

diversos de maneiras não-convencionais. Com sede em Barão Geraldo, Distrito de Campinas (SP), o grupo 

difunde sua arte e metodologia por meio de oficinas, demonstrações técnicas, intercâmbios de trabalho, trocas 

culturais, assessorias, reflexões teóricas e projetos itinerantes, que celebram o teatro como a arte do encontro. 

(Disponível em http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=8  [Acesso em 17-04-2011]). 

http://www.lumeteatro.com.br/interna.php?id=8
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A Antropologia Teatral individualiza os princípios que o ator deve pôr em 

ação para permitir essa dança dos sentidos e da mente do espectador. É dever 

do ator conhecer tais princípios e explorar incessantemente todas as 

possibilidades práticas. Nisso consiste seu ofício. Cabe a ele decidir depois 

como e com que fins utilizar a dança. Nisso consiste sua ética. A Antropologia 

Teatral não dá conselhos sobre ética, é a sua premissa (BARBA, 2009, p. 69). 

 

Eugenio Barba inicia sua investigação apoiado no treinamento para atores do polonês 

Jerzy Grotowski, construindo uma técnica corporal extracotidiana, a qual desenvolve 

cotidianamente com seu grupo Odin Teatret, em esporádicos cursos e na ISTA – International 

School of Theatre Anthropology.  

Barba (2009) apresenta esses princípios-que-retornam da seguinte maneira: 

Cotidiano e extracotidiano: O “corpo é utilizado de maneira substancialmente 

diferente na vida cotidiana e nas situações de representação” (p. 33). Sobre esta diferenciação 

comenta que na vida cotidiana, “[...] ações e reações acontecem segundo uma organicidade 

não refletida, fruto de automatismos transmitidos geneticamente e aprendidos culturalmente” 

(p.  50). E que o extracotidiano trata-se de um “uso anti-econômico do corpo, já que, nas 

técnicas cotidianas, tudo tende a sobrepor-se com economia de tempo e de energia” (p. 53). 

O equilíbrio em ação: A alteração do equilíbrio é fundamental para a vida do ator. 

Barba comenta que este princípio “se encontra em todas as formas codificadas de 

representação [...] Sua finalidade é um equilíbrio permanentemente instável” (p. 39). 

A dança das oposições: Esse princípio expõe as diversas oposições corporais 

observadas por Barba apresentando a constatação de que “o corpo do ator revela a sua vida ao 

espectador em uma miríade de tensões de forças contrapostas” (p. 47). 

Incoerência coerente
34

: 

 

A incoerência, essa inicial não adesão à economia da práxis cotidiana, se 

desenvolve depois em uma nova e sistemática coerência [...]. O ator, através 

de uma longa prática e de um treinamento contínuo, fixa essa “incoerência” 

em um processo de inervação, desenvolve outros reflexos neuromusculares 

que desembocam em uma nova cultura do corpo, em uma “segunda natureza”, 

em uma nova coerência, artificial, mas marcada pelo bios [...] um sistema 

codificado cuja lógica é equivalente à lógica da vida orgânica. (p. 50-51). 

 

Virtude da omissão: 

 

                                                 
34

 Para uma melhor explanação, preferi separar os princípios Incoerência coerente e Virtude da omissão, 

que Barba traz juntos. 
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Comprimir em movimentos contidos as mesmas energias físicas colocadas em 

atividade para realizar uma ação mais ampla e pesada [...] Esse processo, que 

compõe o pequeno como se fosse grande, esconde a energia e faz vivo o corpo 

inteiro do ator, ainda que na imobilidade [...] vida que se revela com o 

máximo de intensidade no mínimo de atividade (p. 54-55). 

 

Equivalência: A equivalência acontece, sobretudo, para evitar automatismos da vida 

cotidiana, criando-se equivalentes. 

Um corpo decidido: Sobre este princípio Barba comenta: “corre uma veia de vida que 

a língua parece não poder expressar e sobre a qual revoa com imagens” (p. 61). Nenhuma 

explicação, exceto a experiência direta, mostra que quer dizer “estar decidido”. 

 É importante ressaltar que 

 

Todos esses princípios não são sugestões estéticas para acrescentar beleza ao 

corpo do ator e “estilizá-lo”. São meios para tirar do corpo a obviedade 

cotidiana, para evitar que seja somente um corpo humano condenado a parecer 

a si mesmo, a apresentar e representar somente a si mesmo (p. 60). 

 

 Ainda esclarecendo minha base metodológica apresento princípios encontrados em 

Ferracini (2001) descrevendo sua experiência no LUME e que foram baseados nos de Barba, 

mas com algumas diferenciações: 

Dilatação corpórea: Dilatação do corpo cênico. 

Equilíbrio instável: Fora de seu eixo de equilíbrio habitual. 

Oposição: Assimetria conseguida por oposições musculares. 

Base: “Postura especial dos pés e quadril determinando uma base de sustentação 

diferente da cotidiana” (p. 147). 

Olhos e olhar: “Nova relação entre o olhar e o espaço”. Segundo o autor, “através dos 

olhos, o ator pode abrir ou fechar seu campo de energia e criar a relação com o espectador, 

além de ser um dos fatores determinantes na precisão de uma ação física” (p. 148). 

 A respeito da Equivalência: 

 

O ator [...] deve encontrar tensões musculares que permitam uma nova relação 

de seus gestos e movimentos com o tempo / espaço [...] deve encontrar 

equivalentes orgânicos em detrimento de qualquer ação que possa remeter ao 

clichê pessoal e cotidiano, recriando, reconstruindo e redimensionando a ação 

física (p. 148). 

 

Em se tratando da Variação de fisicidade (segmentação, variação e omissão): 
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O ator deve aprender a, depois de codificada a ação, fragmentá-la, diminuí-la, 

omitir partes, aumentá-la no espaço, e mesmo variá-la no tempo, tendo como 

única regra básica, nunca perder a vida, organicidade e o “coração” da ação. 

Podemos dizer que o ator deve aprender a manipular a fisicidade da ação sem 

nunca perder sua corporeidade (p. 149). 

 

Em nosso processo, além de trabalharmos direta ou indiretamente com a maioria 

desses princípios, tivemos elementos constantes os quais considero princípios para o nosso 

trabalho, como por exemplo, o ritmo de todas as ações, que mesmo não aparecendo 

inicialmente, iria estar atrelado a uma composição musical, ou seja, um ritmo pré-

determinado.  

Outro elemento que considero fundamental é a respiração. Nos encontros, sempre 

procurei lembrá-los de usar a respiração a seu favor, como fonte de renovação num momento 

de exaustão ou soltando o ar num momento de superação de limites, em vez de prendê-lo.  

Dentro da perspectiva de investigação corporal aqui tratada, há um percurso que, a 

princípio, prioriza o nível chamado pré-expressivo, nível de organização do trabalho do artista 

cênico. É um “nível fundamental, que poderia chamar-se biológico, em que as capacidades 

físicas, mentais, vocais do ator estão postas em jogo para chegar a uma eficácia da 

comunicação sensorial com o espectador” (MARIZ, 2008, p. 76). Sobre esse nível do trabalho 

do ator, Ferracini (2001) comenta que: 

 

Como o próprio nome diz, pré-expressivo é aquilo que vem antes da expressão 

[...] É o nível onde o ator produz e, principalmente, trabalha todos os 

elementos técnicos e vitais de suas ações físicas e vocais. É o nível da 

presença, onde o ator se trabalha, independente de qualquer outro elemento 

externo, quer seja texto, personagem ou cena (p. 99). 

 

Assim, esse nível de trabalho do ator está relacionado com a qualidade da presença 

deste em cena. Segundo Mariz (2008), a pré-expressividade “é algo que antecede as 

diferenças estéticas” (p. 78). O nível pré-expressivo é a base a partir da qual se fundam as 

tradições teatrais com suas respectivas especificidades técnicas, estéticas, artísticas e culturais. 

Barba complementa, afirmando que a pré-expressividade “é subjacente às individualidades 

pessoais, estilísticas e culturais. É o nível do bios cênico, o nível “biológico” do teatro sobre o 

qual se fundam as diversas técnicas, as utilizações particulares da presença cênica e do 

dinamismo do ator” (BARBA in MARIZ, ibdem, p. 79). 

Como foi mencionado anteriormente, para o estudo da Antropologia Teatral, Barba 

pesquisou as manifestações cênicas orientais e suas técnicas de trabalho de ator, onde se 

desenvolve um intenso trabalho pré-expressivo buscando organicidade em cena. As diferenças 
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culturais entre a sociedade oriental e a ocidental são inúmeras. Porém, a preparação dos 

artistas de cena em nível pré-expressivo segue basicamente os mesmos princípios, buscando 

“artistas que têm no corpo o elemento vital de sua arte e expressão” (ibdem, p. 166). 

A criação cênica na Antropologia Teatral apoia-se na criação de ações físicas. Remeto-

me a ação física, tendo por base os estudos de Constantin Stanislavski (1999, 2001, 2008) e 

Jerzy Grotowski (1987), retomado por Barba e seus seguidores da Antropologia Teatral, como 

uma matriz do processo de criação, com o entendimento que a ação vocal é também uma ação 

física. Segundo Barba (2009), entendemos por “ação aquilo que me muda e que muda a 

percepção que o espectador tem de mim” (p. 245). Aquilo que muda deve ser o tônus 

muscular de meu corpo inteiro. “Essa mudança envolve a coluna vertebral, onde nasce o 

impulso da ação” (idem). E, segundo Ferracini (2001): 

 

Ação física é a passagem, a transição entre a pré-expressividade e a 

expressividade. Ela corporifica os elementos pré-expressivos de trabalho e, 

como já dito, é o cerne, a base e a menor célula nervosa de um ator que 

representa. É por meio dela que esse ator comunica sua vida e sua arte (p. 

100). 

 

No desenvolvimento do treinamento pré-expressivo, ações físicas e vocais vão 

surgindo e podem ser aperfeiçoadas e memorizadas, formando um repertório de ações 

orgânicas de cada artista da cena, e podem ser organizadas ou não para determinado 

espetáculo. Esse repertório, nessa linha de pesquisa, é chamado de partitura. Segundo Barba 

(2009), “o termo partitura (utilizado pela primeira vez por Stanislavski e retomado por 

Grotowski) indica uma coerência orgânica” (p. 193). Assim, considera o início, o meio e o 

fim de cada ação e as ligações entre elas, como também as variações de velocidade, de 

energia, de ritmo, de direção, além da ordenação das partes do corpo trabalhadas mais 

efetivamente em cada ação. Segundo Ferracini (2001): 

 

Para o ator que se utiliza de uma técnica pessoal, seu léxico de ações vai 

sendo construído durante o seu trabalho cotidiano. Assim, as ações físicas 

orgânicas codificadas vão formando um vocabulário próprio de ações [...] cada 

ator deve buscar, individualmente, os caminhos de resgate dessa organicidade 

e dessa vida, após o nascimento da ação em um momento de “estalo de graça”, 

codificando-a. No LUME, partimos do pressuposto de que a codificação 

orgânica da ação somente será possível se seguirmos para uma tentativa de 

codificação enquanto corpo, e o corpo enquanto memória [...] (Esta) deve ser 

ativada, sendo possível “usar” e fixar a organicidade da ação por meio da 

própria musculatura, tentando reencontrar e repetir [...] o “coração da ação” e 

todos os elementos que desencadearam a vida da ação no momento em que ela 

nasceu (p. 124). 
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A criação cênica no processo vivido junto ao Pau e Lata buscou as tradições pessoais 

e coletivas existentes no grupo. Ao investigar a si próprio, sua história, memórias, o 

percussionista, além de contribuir para o seu crescimento enquanto artista de cena, contribui 

para a identidade do grupo, quando todas as heranças culturais são somadas e misturadas. 

Cada um tem suas memórias corporais e estas se entrelaçam no processo de preparação e de 

criação, promovendo inter-relações de experiências híbridas, multiplicando, assim, as 

tonalidades do tecido urdido por essas tramas. 

O caminho que se apresenta é a experiência de ampliar a movimentação, dinâmica e 

potência dos corpos em cena, trabalhando possibilidades corporais com os percussionistas do 

Pau e Lata,  para além das técnicas cotidianas de que fala Mauss (2003). As situações 

habituais vivenciadas por cada participante envolvido são levadas à cena, ressignificadas, 

através de um repertório de ações próprias, proporcionando possibilidades narrativas 

extracotidianas, construídas individual ou coletivamente.  

Sendo assim, o artista de cena desenvolve a sua arte estudando meios de pensar e agir 

diferentes das regras culturais, morais e ideológicas disseminadas na sociedade 

contemporânea dominante, onde o que importa são as regras mercadológicas, e não mais a 

dimensão simbólica e poética, as relações interpessoais, as trocas afetivas. Esse artista, então, 

investiga caminhos buscando transcender as atitudes habituais, em busca de uma nova cultura 

corporal. 

Quando falo transcender, é no sentido de ultrapassar, passar por, ou seja, não negar 

estes condicionamentos, mas ultrapassá-los, em busca de uma nova cultura corporal, como um 

equivalente simbólico. Para isso, o artista parte de si próprio, de sua organicidade, 

descobrindo suas possibilidades e potências cênicas e desvelando outras dimensões do 

processo cênico, “fazendo de seu ofício uma forma de reencantamento do mundo” (MARIZ, 

2008, p. 27). Sobre esse transcender, esse ultrapassar, Mariz complementa: 

 

[...] essa nova cultura, embora pretenda romper com os ditames estabelecidos 

pela sociedade, não deixa de estar inserida no contexto histórico das relações 

sociais que criam as condições para que floresça. Assim, as técnicas corporais 

extracotidianas, por mais que caracterizem uma utilização particular do corpo, 

diferente daquela habitual, serão sempre condicionadas pelos conceitos 

vigentes em seu respectivo período histórico e cultural, ou seja, é ele que dá o 

tom das inúmeras possibilidades expressivas do corpo, seja no dia-a-dia, seja 

no palco (ibdem, p. 189). 

 

Dessa maneira, o imbricamento inevitável homem-mundo aparece no corpo que se 

mostra, que mostra sua história, sua cultura, e é construído de acordo com os cruzamentos das 
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informações que absorve e vivencia. A arte como uma construção simbólica da vida, 

provocando uma potência em cena, já que o que move o artista é algo interno, orgânico, 

trazendo à luz para o espectador, narrativas de si. 

Segundo Grotowski (1987), o ator não tem memória, ele é memória, assim como foi 

discutido anteriormente que o ser humano não tem um corpo, e sim, é um corpo. Sobre essa 

questão, Le Breton (2009) discorre sobre a investigação de Stanislavski a respeito da 

revisitação nos eventos vividos com o objetivo de conseguir uma maior sinceridade em cena, 

revivendo memórias, sensações e angústias (p. 248) e afirma que “a memória afetiva é uma 

das matérias-primas da criação dramática” (ibdem, p. 249).  

A escolha dos procedimentos da Antropologia Teatral para o desenvolvimento do 

treinamento com os percussionistas se deu porque foi norteada por essas investigações que 

consegui, ao final do curso de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes 

Cênicas – UFRN, me identificar e me interessar por uma técnica teatral para o artista de cena. 

Nas experiências vivenciadas anteriormente por mim, todo o teor da cena deveria ser retirado 

do texto, e no treinamento pré-expressivo me foi apresentada uma técnica na qual o início é 

em mim, nas minhas experiências e descobertas corporais. Nesse sentido, concordo com 

Ferracini (2001), que “não se pode analisar profundamente um trabalho e passá-lo para outros 

atores sem antes experimentar sua funcionalidade em nosso próprio corpo” (p. 188). 

O meu primeiro contato com os princípios da Antropologia Teatral ocorreu na 

condição de monitora do projeto Ensino de Teatro: Pedagogias e Práticas, atuando na 

disciplina Técnicas do Teatro e da Dança IV, ministrada pelo Prof. Ms. Makarios Maia, em 

2004. Essa disciplina teve como eixo norteador os princípios da pré-expressividade e, minha 

atuação enquanto monitora foi observar as aulas e registrar os acontecimentos e as minhas 

impressões, além de participar das discussões. Em paralelo, realizava leitura de Burnier 

(2009), no sentido de  tentar entender a relação entre teoria e prática. Essa experiência foi 

bastante significativa para a minha formação, como também para a minha atuação artística e 

pedagógica futura, porém, os conceitos flutuavam em meu imaginário, pois não havia 

experimentado corporalmente.  

Foi na Família Marmota de Teatro, em 2004, que realmente entendi os conceitos de 

que trata o treinamento pré-expressivo e consegui fazer as conexões entre teoria e prática mais 

facilmente, ratificando, assim, as discussões sobre a intrínseca participação corporal para um 

aprendizado efetivo. Nas investigações com o grupo, consegui respostas para questões antigas 

relacionadas ao estar em cena. Através do treinamento pré-expressivo, atingi uma maior 

potencialidade de minhas capacidades corporais, consegui uma presença em cena 
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Imagem 12 - Família Marmota de Teatro 

Família Marmota na apresentação de “Stella” na III Semana de 

Psicologia da Universidade Potiguar - UnP, Natal/RN, 2005.  

Imagem por Isabel Medeiros. 

extracotidiana, uma dilatação corporal, como aborda Barba (2009), como também descobri os 

caminhos para atingi-la desenvolvendo uma técnica corporal. Tive a experiência de criar 

ações físicas e, posteriormente, recordar e repetir cada ação com suas intensidades 

musculares, rítmicas e energéticas, compondo meu repertório corporal com partituras de 

ações, como na construção do prólogo de Stella, encenação baseada no texto O chamado de 

Stella, de Sâmela Soraya
35

, apresentada na III Semana de Psicologia da Universidade Potiguar 

– UnP, em 2005. Podemos observar eu e Sandro realizando partituras corporais desta 

experiência na foto a seguir. Outra vivência nesse sentido se deu na intervenção Os 

Antropólogos, com texto de Cyro Almeida
36

, apresentada na V Semana de Antropologia, na 

Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM – UFRN, no mesmo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro nas palavras de Simioni
37

 um resumo do que seja um ator-pesquisador da 

Antropologia Teatral: 

 

Pesquisar uma técnica pessoal de representação significa abandonar o que se 

tem de conhecido. Romper com o conforto. Buscar o caminho contrário. O 

                                                 
35

 Sâmela Soraia é professora de Psicologia da UnP – Universidade Potiguar e doutoranda em 

Psicologia Social pela UFRN. 
36

 Cyro Almeida é doutorando nos quadros do Laboratorio CITERES (CItés, TERritoires, 

Environnement et Sociétés) da Université François Rabelais, na França e foi ator-pesquisador da Família 

Marmota. 
37

 Carlos Simioni é coordenador e ator-pesquisador do LUME - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas 

Teatrais da Unicamp. Fundou esse núcleo em 1985 com Luís Otávio Burnier, sendo seu primeiro discípulo. 
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caminho contrário do corpo é trabalhado através da hipertensão muscular em 

movimento, e essa hipertensão desencadeia o surgimento de novos 

movimentos e emoções. Cada variação das tensões musculares corresponde a 

uma variação de emoções e intensidades distintas. No trabalho com as 

camadas profundas, surgem emoções primitivas, movimentos grotescos, ações 

imprecisas e a perda do que se tem de mais seguro. Aprender a controlar e 

manejar a musculatura, através da repetição, reviver as emoções: explorar as 

possibilidades do corpo, dando mais ênfase a ele do que à razão. Romper com 

o poder desta razão sobre as reações do corpo, branco no intelecto e na 

imaginação. Quem conduz o movimento é a vontade própria do corpo. Deixar 

sair do corpo o mais profundo e aprender a domar esse mais profundo. 

Sistematizar os temas encontrados para que não se percam. O surgimento dos 

ruídos, dos sons, da voz e o modelar da boca para que saiam as palavras. 

Escutar o orientador. Há ação na inação. O estar em movimento na 

imobilidade. O peso, a leveza, o grande, o vazio, o pleno, o rápido, o contido, 

o extrapolado, o domínio do fazer, do transformar, do modelar, repetir para 

codificar, codificar para se estar seguro da técnica desenvolvida. Aprisionar-se 

a ela e abandonar-se nela para se ter liberdade de somente ser. Além do ator, o 

ser-em-vida (SIMIONI in FERRACINI, 2001, p. 128-129). 

 

A investigação prática descrita a seguir baseia-se nestes estudos, mostrando caminhos 

percorridos pelos percussionistas-pesquisadores utilizando caminhos descobertos por atores-

pesquisadores.  

 

Dos encontros de Preparação Corporal e Criação Cênica 

 

A primeira atividade realizada com o grupo, no intuito de fazê-los perceber a 

linguagem corporal, foi a observação e análise de registros audiovisuais de apresentações dos 

núcleos do Pau e Lata, inclusive do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. O foco inicial 

destas observações foi a postura, a movimentação e a dinâmica em cena, individual e coletiva. 

Os comentários acerca desses registros caminharam para um mesmo rumo. Todos 

perceberam a falta de movimentação e dinâmica em cena enquanto a música é apresentada, 

como também uma falta de vivacidade, como se a executassem sem vontade. Os 

percussionistas do Pau e Lata perceberam também que essas características se tornam mais 

amenas no núcleo da UFRN, por dois motivos: o primeiro, pelo fato de vários integrantes 

cursarem Licenciatura em Teatro ou fazerem parte de grupos de teatro ou dança, ou seja, já 

terem uma determinada preparação corporal; e segundo, por eu fazer parte desse núcleo e já 

vir realizando observações acerca do assunto e instigando o movimento de alguns 

percussionistas ao tocar, principalmente, o naipe dos graves, o qual eu faço parte. Mas, ainda 
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assim, concordaram que, mesmo nesse núcleo, havia a necessidade de uma preparação 

corporal para uma atitude cênica mais elaborada e consciente. 

Após essas análises, os percussionistas apresentaram expectativas acerca do trabalho a 

ser realizado. A meu ver, as mesmas foram satisfatórias pela afinidade com os objetivos da 

pesquisa, permeando temas como: trabalhar o corpo de maneira extracotidiana, criar 

resistência física, adquirir vivacidade ao tocar, aprender a se movimentar enquanto executa a 

música e colaborar na musicalidade. Dessa maneira, dá-se o início à percepção desses 

percussionistas relacionada a seus corpos em cena. 

Dando continuidade à investigação corporal, iniciamos a Oficina Preparação 

Corporal e Criação Cênica, tendo como objetivo guiar os percussionistas a uma maior 

percepção de seus corpos, envolvendo experimentações e descobertas de possibilidades e 

potencialidades físicas, expressivas e emocionais. Havia também o objetivo de fazê-los 

perceberem-se sujeitos da cena, como parte de um todo, vivenciando e elaborando sua 

expressividade, postura e movimentação cênica de maneira consciente e viva, no sentido de 

emanar uma energia, de contagiar o espectador, de proporcioná-lo uma experiência estética 

multiperceptiva.  

Desta oficina, apresento o relato de doze encontros, nos quais investigamos 

experimentos pré-expressivos e construímos o início de uma dramaturgia corporal e cênica 

para a primeira parte do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. 

A estrutura básica para as vivências corporais utilizada nos encontros foi pensada a 

partir de três situações: um momento de relaxamento e concentração e 

alongamento/aquecimento que denominei como Perceber-se, outro momento de exercícios 

pré-expressivos para ativar a energia corporal e outro de criação das partituras corporais 

extracotidianas, individuais ou coletivas, de acordo com determinados momentos do referido 

espetáculo. Para a organização dessas vivências, parti do entendimento de que, antes de criar 

era necessário aflorar a pré-expressividade e, antes disso, perceber-se. No entanto, apesar 

dessa premissa, é importante esclarecer que as situações de aula se mesclavam e, apesar de 

certa sequencialidade das situações, estas não possuíam uma divisão rígida, não havia uma 

separação engessada entre as situações, mas um trabalho ininterrupto no qual os momentos 

poderiam retroceder, avançar ou se repetir quando necessários. Além dessas vivências, 

realizávamos em todos os encontros, inicialmente, uma conversa coletiva e, ao final, o 

registro por escrito por mim e pelos percussionistas, das impressões e partituras no diário de 

bordo. Essa era a organização básica dos encontros. 

 Na conversa que realizávamos ao início das vivências, tínhamos o intuito de nos 



68 

 

percebermos individualmente e coletivamente. Nesse sentido, sempre iniciávamos a conversa 

indagando como todos estavam se sentindo naquele momento, fisicamente e emocionalmente; 

um exercício para falar sobre nós mesmos e escutar os outros, já iniciando a percepção de si e 

de seu entorno. 

Em seguida, cada um deveria escolher um lugar ao chão e se deitar, para se concentrar 

em si mesmo, no intuito de se preparar para o trabalho, evitando conversas, brincadeiras e 

preocupações do cotidiano. Esse momento era como o início do ritual de trabalho, em que nos 

preparávamos para algo novo. Para mim, esse trabalho tem um caráter de ritual, como um 

momento sagrado de descobertas e criações artísticas, em que me encontro concentrada em 

meu processo e aberta para as experimentações. Trago essa característica das práticas com o 

Prof. Ms. Makarios Maia e com a Família Marmota de Teatro.  

Hernandez (1994), dissertando sobre técnicas corporais codificadas, menciona o ritual 

nessa perspectiva: 

 

É interessante ressaltar que é inerente a toda e qualquer técnica o 

condicionamento, assim como para se adquirir uma técnica é imprescindível a 

disciplina. 

Toda arte implica num ritual. Disciplina compreendida também no sentido de 

ritual, de respeito aos outros. 

O indivíduo atento a sua organicidade realiza seu trabalho corporal com a 

mesma dedicação com que se entrega a um ritual sagrado. 

[...] a prática da dança já traz dentro do seu fazer um caráter disciplinar e 

ritualístico. Parece ser inerente não só a dança como às demais práticas 

corporais codificadas (p. 15). 

 

Em seguida, no texto, Hernandez tece um comentário acerca de sua experiência em 

aulas de mímica com Burnier. Comenta que, sempre, ao iniciar, participavam de um ritual.  

Cada um ao seu tempo, após se sentir pronto para o trabalho de investigação corporal, 

iniciava um alongamento/aquecimento como um espreguiçar, com o objetivo de sentir cada 

músculo sendo alongado. Nesse momento, deveríamos acordar e alongar o corpo, tal qual é o 

objetivo do espreguiçar cotidiano, mas indo além, se percebendo, percebendo seus limites e 

avançando-os. “Esse espreguiçar deve ‘rasgar a musculatura’, começando pelo chão, passando 

pelo plano médio e terminando em pé. A partir daí, esse espreguiçar começa a ser dinamizado 

até que o ator esteja pronto, física e organicamente” (FERRACINI, 2001, p. 137).  

A condução do aquecimento/alongamento dessa maneira e a percepção de si como 

fator imprescindível do trabalho facilitaram a compreensão dos percussionistas do que seria o 

corpo-em-vida de que fala Barba. Não trabalhar apenas a musculatura ou o corpo físico, mas 

de uma maneira geral, como o próprio corpo se apresenta, sem fragmentações.  



69 

 

Havia a instrução para essa movimentação ser dinâmica, sem pausas demoradas e para 

o uso da respiração em favor do trabalho, soltando o ar nos momentos difíceis, em vez de 

prendê-lo. Deveríamos estar atentos ao espaço, aos outros e a nós mesmos, percebendo cada 

parte do corpo, cada limite ultrapassado, para cada vez mais conseguirmos nos perceber em 

cena e fora dela. 

 Após o momento de Perceber-se realizado nas oficinas, iniciávamos os exercícios pré-

expressivos, sem necessariamente existir uma distinção entre eles. Aqui, já concentrados no 

trabalho, alongados e aquecidos, os exercícios propostos eram voltados para cada vez para 

mais ultrapassar os limites cotidianos, de movimento e de resistência física, iniciando o 

caminho em busca de uma corporeidade extracotidiana, com uma presença cênica viva e 

partituras corporais construídas organicamente, tornando-se um corpo decidido.  

Os exercícios pré-expressivos utilizados foram apreendidos por mim nos encontros 

com o Prof. Ms. Makarios Maia e com a Família Marmota, como já foi citado. Mas, nesse 

grupo, havia também influências de vivências realizadas no LUME e com a atriz Adelvane 

Néia. Estas se misturam no decorrer dessa experiência. 

As sequências de exercícios pensadas para esse treinamento eram planejadas a partir 

do roteiro do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. De acordo com o que já se tinha das 

cenas, foram propostos exercícios buscando elementos para aprimorar as já existentes ou 

construir as que estavam ainda no plano das ideias. Para isso, segui a ordem do roteiro, 

trabalhando primeiramente com a primeira cena e assim sucessivamente. 

Para isso, o treinamento foi dividido em duas partes: treinamento energético e 

treinamento técnico, que não necessariamente estavam separados na hora do trabalho. “É 

importante dizer que essa divisão entre treinamento técnico e treinamento energético é, 

simplesmente, para facilitar a abordagem do assunto” (FERRACINI, 2001, p. 128).  

Sobre o treinamento energético, Burnier (2009) afirma que “trata-se de um 

treinamento físico intenso e ininterrupto, extremamente dinâmico, que visa trabalhar com 

energias potenciais do ator” (p. 27). Já Ferracini (2001) diz que o mesmo “visa o acordar da 

organicidade, dinamizando e permitindo o fluir de energias mais profundas que se encontram 

em estado potencial do indivíduo” (p. 127). 

Para esse trabalho corporal, é preciso que o artista consiga ultrapassar seus limites 

físicos cotidianos e chegar à extracotidianidade. “O ator deve buscar, sempre, substituir o 

cansaço pela mudança rápida dentro dessas dinâmicas corpóreas diferentes, fazendo com que 

elas o instiguem e estimulem a continuar, nunca desistindo” (ibdem, p. 139). Ao chegar à 

exaustão, é preciso que consiga transformar o cansaço máximo em uma nova energia e, a 
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partir desse momento, conseguir ressignificar o movimento, fazendo surgir este corpo cênico 

do qual estamos falando.  

 

E é justamente desse caos, desses momentos-limite, que começa a emergir 

esse tesouro, jamais visto e imaginado para o ator que está iniciando: ações 

físicas vivas e orgânicas. O ator, então, vislumbra, logo num primeiro 

momento, seu potencial criativo, ainda inarticulado e caótico, mas 

extremamente pulsante e orgânico (ibdem, p. 142). 

 

Sobre esse potencial criativo de que fala Ferracini, apresento palavras de Omar sobre 

as contribuições do nosso processo:  

 

As maiores contribuições foi que conectaram no auge mesmo, cansado assim, 

quando chegou no ponto, era a parte mais fácil de criar, fazer as cenas, criar as 

cenas e contribui que a gente ficou um tempão, voltava todo dia, criava as 

cenas, acho que a melhor coisa foi essa (Entrevista em anexo concedida no dia 

15/11/2011). 

 

Com essa fala, Omar nos afirma a importância da exaustão para o momento de criação 

e da continuidade do trabalho para o processo como um todo. 

 

O energético é o impulso inicial para o ator descobrir sua flor, o primeiro 

contato com sua segunda natureza, com suas energias dilatadas e 

extracotidianas, com esse “querer” além da vontade, telúrico e divino, com 

seus tesouros pessoais e também o primeiro contato com as dificuldades da 

auto-superação (FERRACINI, 2001, p. 143). 

 

 Antes deste trabalho, conhecia esses caminhos através de minha experiência pessoal, 

mas este processo com o Pau e Lata me fez perceber ainda mais estas afirmações. Quando o 

artista entra em contato com novas possibilidades e potencialidades, parece que abre uma 

nova porta e com ela o desejo de explorá-la. 

Conseguida a organicidade desejada, é necessário, então, aprender a controlá-la. 

Assim, precisamos de “um treinamento que visa a parte físico-mecânica do ator, o 

aprendizado do “desenhar” ações no espaço e no tempo" (ibdem, p. 127), o treinamento 

técnico, que Ferracini (2001) complementa da seguinte maneira:  

 

Em um segundo momento, ele deve começar a adestrar seu corpo para que 

ele possa canalizar esses elementos, por meio de uma técnica objetiva que o 

possibilite colocar-se no espaço e no tempo de uma maneira extracotidiana e, 

portanto, diferente do cotidiano comum. 
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É uma nova aprendizagem, na qual o ator deve reeducar seu corpo para que 

ele se transforme em um corpo cênico, potencialmente artístico, a fim de 

comunicar ao público, de maneira organizada e otimizada, toda sua 

organicidade e sua vida. 

[...] O treinamento técnico modela o corpo e faz com que o ator aprenda a 

desenhar e manipular as diferentes intensidades de energia e tensão muscular 

(ibdem, p. 144). 

 

Mais uma vez retifico que os treinamentos, energético e técnico, não estão dissociados 

um do outro, pelo contrário, há de sempre fazer relação entre eles, como afirma Ferracini 

(2001): “treinamento energético e treinamento técnico: o primeiro trabalha com o lado caótico 

do pêndulo, em que está inserida a vida cênica. O segundo trabalha o lado frio, técnico e 

muscular. Cabe, ao ator, buscar esse foco e esse centro, do qual o pêndulo não se aproxima, e 

nem se distancia, nem de um lado nem do outro. Deve-se encontrar o equilíbrio (p. 150)”. 

Ainda sobre esta questão, discorre: 

 

É nesse espaço que o ator deve aprender a aprender. Ele deve trabalhar, nesse 

treinamento, não só o aspecto físico-mecânico, mas principalmente a 

dimensão interior, a dinamização de suas energias potenciais, e aprender a 

fazer a correlação entre esses dois universos (ibdem, p. 127). 

 

Um dos requisitos fundamentais para este trabalho atingir seus objetivos é a vontade 

de ultrapassar os próprios limites. É o interesse em debruçar-se nas investigações corporais, 

encarando o treinamento da técnica extracotidiana como agente de fundamental importância 

para a qualidade da presença cênica, o domínio de suas construções cênicas e, 

consequentemente, a sua segurança em cena. Segundo Ferracini (2001), “o ator deve ter 

vontade suficiente para superar a si mesmo” (p. 139). E complementa:  

 

Pode-se ensinar a mecânica do exercício, mas não se pode ensinar, de maneira 

prática, um ator a ser orgânico e nem a tomar contato com energias. Pode-se 

sim, dar a ele alguns elementos e “bons conselhos”. Essa busca tem que ser 

individual e cada ator deve encontrar seus próprios meios de realizar esse 

objetivo (ibdem, p. 150). 

 

Aqui entra um fator de grande importância para este trabalho: a questão pedagógica do 

processo, o aprender a aprender que Barba (2009) comenta em seus textos, propondo aos 

artistas-pesquisadores não reproduzirem a técnica, mas utilizá-la para encontrar seu próprio 

caminho. Suas palavras: 
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O conhecimento dos princípios que governam o bios cênico permite algo 

mais: aprender a aprender. Isso é de enorme importância para os que 

escolhem superar os limites de uma técnica especializada [...] Na realidade, 

aprender a aprender é essencial para todos. É a condição para dominar o 

próprio saber, e não ser dominado por ele (p. 26). 

 

Haderchpek (2010) aborda este tema quando trata da direção teatral como instrumento 

pedagógico, em que a prioridade “não é o propósito final, mas sim a valorização do percurso, 

da prática pedagógica voltada para o processo de descobertas” (p. 286). 

No primeiro dia de trabalho da nossa oficina, no dia 31/01/2011, tivemos uma 

conversa acerca destas questões, que para se ter a eficácia pretendida, é preciso estar 

envolvido, interessado e aberto ao trabalho. Foi difícil se fazer entender com palavras num 

primeiro encontro, onde não havia ainda a experiência corporal, mas retomamos esse assunto 

outras vezes no percurso.  

Nesse dia, trabalhamos prioritariamente com as articulações, envolvendo intensidade, 

ritmo, níveis, fluidez e força muscular, iniciando as investigações para a criação individual da 

sequência de ações para a cena da chegada do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. Esse 

processo, como dos outros dias de trabalho podem ser analisados no DVD em anexo, 

intitulado Preparação Corporal e Criação Cênica. 

No início, a indicação foi cada um escolher um lugar ao chão e se deitar. Com todos 

prontos, pedi para que iniciassem um espreguiçar, enquanto eu falava algumas questões 

importantes para o desenvolvimento do trabalho, enfocando a relação entre a vontade de 

realizá-lo e a sua eficácia.  

Esclareci que, para esse trabalho corporal ter resultados, era preciso que o artista 

tivesse vontade suficiente para conseguir ultrapassar seus limites físicos cotidianos e chegar à 

extracotidianidade. Era preciso que se chegasse à exaustão e conseguisse transformar o 

cansaço máximo em uma nova energia e, a partir desse momento ressignificar o movimento, 

aparecendo o corpo cênico do qual estamos falando. Reforcei que esse seria um trabalho de 

esforço. 

A próxima indicação foi se espreguiçar. Em seguida, ainda no plano baixo, acrescentei 

o exercício dos apoios, com a indicação de se apoiar com diferentes e inusitadas partes do 

corpo no chão, trabalhando o equilíbrio e a musculatura, com a troca de posições dinâmica e 

fluida.  

No decorrer do exercício dos apoios, pedi que acelerassem a velocidade e fossem para 

o plano médio e, posteriormente, para o alto, cada vez mais acelerando a velocidade, e ainda 

se alongando. Ao observar o vídeo, percebo uma mudança inevitável, com o aumentar da 
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velocidade no plano alto, do esticar-se para movimentos aleatórios, mas essa ordem não era 

dada. Gradativamente, os movimentos iam modificando, cada percussionista a sua maneira, 

de acordo com as suas referências e história corporal. Segundo Ferracini (2001): 

 

O treinamento energético quase não possui regras formais. Os movimentos 

podem, e devem ser aleatórios, grandes, ocupando todo o espaço da sala, e 

sempre ser realizado de maneira extremamente dinâmica, englobando todo o 

corpo e, principalmente, a coluna vertebral. A única regra primordial: nunca 

parar. Pode-se e deve-se, e deve-se, sempre, variar a intensidade, o ritmo, os 

níveis, a fluidez, a força muscular, enfim, toda a dinâmica das ações, mas 

nunca parar. Parando, quebra-se o “fio” condutor e desperdiça-se toda a 

energia trabalhada até aquele momento (p. 138-139). 

 

Iniciamos com o espreguiçar, do lento ao rápido, do nível baixo ao alto e fomos até o 

nosso limite de esforço fisico. Sei que não atingimos realmente o nosso 100%, mas como 

estávamos no início das atividades, percebi que já estavam no limite e pedi para que parassem 

na base. 

Parar na base, para mim, quer dizer, parar com a coluna ereta, sobre os dois pés, com 

as pernas entreabertas, joelhos levemente flexionados, olhar pra frente e vivo e, 

principalmente, com a concentração em mim e na energia conquistada, pronta para o próximo 

passo. Desse momento, podemos fazer uma analogia com a panela de pressão, no que se 

refere aos artistas sentirem toda a movimentação e fermentação interna e permanecerem 

parados. Ferracini (2001) comenta:  

 

Deve continuar o energético internamente, como se o corpo estivesse, ainda, 

realizando os movimentos grandes. Esse é o primeiro contato do ator com a 

variação da fisicidade, na qual ele omite os elementos externos da ação, 

guardando sua sensação e sua corporeidade. Podemos usar a imagem de uma 

“panela de pressão”, que por fora está imóvel, mas por dentro tem uma 

pressão tão grande que pode explodir a qualquer momento (p. 139-140). 

 

Outra analogia realizada nesse momento foi a imagem de uma montanha, que está 

parada, mas viva. Há uma relação com o exercício da Montanha apresentado por Ferracini 

(2001), mas aqui não nos deslocávamos, como apresentado por ele.  

Na maioria das vezes, em nossos encontros, no momento em que os percussionistas 

estavam nesse estado, eu os lembrava: “como uma panela de pressão!”, “como uma 

montanha!”, ou ainda “usa a respiração!”. Era preciso lembrá-los  sempre, pois no início do 

treinamento, no momento de exaustão, é muito tênue a linha entre querer manter a energia 

conquistada e querer desabar ao chão. 
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Outro ponto bastante lembrado foi a questão do olhar para fora, do foco do olhar, da 

importância do olhar decidido. Também deveríamos estar atentos ao espaço, aos outros e a 

nós mesmos, percebendo cada parte do corpo, cada limite ultrapassado, para cada vez mais 

conseguirmos nos perceber em cena e fora dela. Como comenta Barba (2009): “Não se 

observa através dos olhos, mas através de uma série de percepções físicas que lhe confirmam 

que tensões não habituais, extracotidianas, habitam o seu corpo” (p. 48). 

No momento em que pedi para parar na base, algumas pessoas esqueceram a 

característica contínua do trabalho e desmontaram por um momento, até eu relembrar. 

Nesse aspecto, foi interessante perceber quem já tinha experiência com técnicas 

corporais e certa resistência física. Estava claro na expressão da maioria dos participantes uma 

vontade de ir ao chão, descansar, com uma respiração ofegante, enquanto Ananda, por 

exemplo, estava mantendo a sensação do energético internamente, controlando a respiração, 

com o olhar para fora, como se fosse uma panela de pressão. 

O exercício seguinte foi o que denominou Dança das Articulações. É inspirado no 

exercício Elementos Plásticos do LUME, que segundo Ferracini (2001): 

 

Para esse trabalho, o corpo é dividido em segmentos que possam ser 

trabalhados separadamente: cabeça, peito, cintura, quadril, pernas, pés, 

ombros, braços e mãos. A partir dessa separação, pesquisam-se, em cada 

parte, dinâmicas e ritmos diferentes, explorando-a de maneira plástica e 

buscando suas possibilidades de articulação no tempo/espaço. Inicia-se com 

cada parte separadamente. Após algum tempo de trabalho, faz-se com que 

uma parte converse com a outra através de dinâmicas diferenciadas. Convém 

frisar que,  mesmo tendo uma parte do corpo como foco, todo o resto do corpo 

deve estar engajado na ação (p. 157). 

 

 A diferença no nosso processo é que, ao invés de trabalhar cada segmento 

separadamente, para depois uni-los, fomos acumulando-os. A primeira articulação a ser 

trabalhada foi a das mãos. Deveríamos explorar todos os movimentos dos punhos, cada um 

ainda no seu tempo, sua intensidade, sua força. Depois a dos dedos. Em seguida, braços. 

Nesse momento, teríamos que estar explorando ao mesmo tempo os movimentos dos punhos, 

dos dedos e dos braços, e assim por diante. Além disso, havia a instrução de se movimentar 

por inteiro. A atenção deveria estar nas articulações pedidas, mas não deveríamos abandonar o 

resto na imobilidade, e ainda se movimentar pelo espaço.  

Continuei acrescentando mais articulações e fui mesclando com diferentes dinâmicas, 

intensidades e níveis, como movimentar-se usando determinada força muscular; ou de uma 

maneira fluida como água; ir mais rápido; ir ao nível baixo, e assim por diante. 
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Depois de um tempo, quando estávamos exaustos, dei a instrução para correr e depois 

pular, na tentativa de jogarmos a energia cansada para fora. A maneira coletiva encontrada, 

nesse momento, para extravasar, foi o grito, dando início a um apoio mútuo. A próxima 

instrução foi atingir os 100% e pedi para dançarmos juntos, para ajudar na troca de energias. 

Segundo Ferracini (2001): 

 

Convém dizer, também, que o energético é essencialmente um treinamento 

coletivo. São fundamentais a troca e a comunicação corpórea e energética 

entre os participantes, como uma forma de “ajuda” e “alimento”, superando, 

assim, as dificuldades e a exaustão, e buscando, dessa maneira, sempre “ir 

além”, ou seja, entregar-se sempre mais dentro da energia e organicidade 

individual e também daquela construída pelo grupo (p. 139). 

 

Ao perceber que atingimos o nível esperado, a próxima instrução foi retornar à posição 

de base. Esta posição permite cada vez mais o sentir-se, o perceber-se, como também o 

aprender a controlar a energia conquistada até o momento. Logo em seguida, solicitei voltar à 

dança das articulações, sem perder a energia e cada vez mais prestando atenção ao 

movimento.  

Dessa vez, cada um por si, já sem a minha orientação, deveria trabalhar todas as 

articulações exploradas anteriormente, utilizando os três níveis e variando as dinâmicas e 

ritmos, para continuarem experimentando diversas possibilidades. 

A partir daí, cada um deveria escolher movimentações que realizaram e repetir, para 

elaborar uma sequência de ações, uma em cada nível e variar as características entre elas, 

dando início à construção da partitura individual da primeira cena, a Chegada.  

Ao perceber que haviam repetido a sequência algumas vezes e que já estavam 

perdendo o “fio”, pedi para pararem na base e, em seguida, mudando a dinâmica, propus o 

exercício do índio. Sobre a descrição desse exercício, apresento as palavras de Clariana sobre 

a vivência do mesmo, no oitavo encontro.   

 

A professora propôs a imaginação de um índio na nossa frente que está prestes 

a atirar uma flecha. Nós temos que impedir o lançamento da flecha na cabeça 

parando com uma palma na frente da cabeça. A flecha é lançada a partir da 

palma de Lilian. Surge em seguida uma cobra ao lado direito que deve ser 

impedida com uma batida do pé direito sincronizado com a palma. [...] 

Movimento: palma na frente da cabeça, batida do pé direito (Diário de bordo 

de Clariana). 

 

Após esse exercício, ao retomarem a atenção, pedi para voltarem aos 100% e depois 

repetir a sequência novamente, do começo ao fim e pararem na base, num círculo. Na roda, de 
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dois em dois, escolhidos por mim, deveriam apresentar a sequência adequando o espaço para 

dentro da roda e olhando um para o outro, para tentar adequar o seu movimento ao do outro. 

Alguns fizeram sua sequência e outros, readaptaram o movimento ao outro e até surgiram 

ações novas. Com isso, ampliamos nosso repertório de ações, às quais poderemos voltar tendo 

como suporte para a memória, os diários de bordo e os vídeos. 

Para terminar, conduzi o exercício Roupas no Varal, que o Prof. Ms. Makarios também 

intitulava de Desequilíbrio e eu de Folhas ao Vento. A proposta era relaxar e se deixar ir com 

um vento forte empurrando, até cair e ficar no chão. Pedi que se posicionassem 

confortavelmente e que fechassem os olhos para sentirem como estavam. Permaneceram 

assim alguns minutos e, posteriormente, pedi que escrevessem no diário de bordo suas 

sequências, impressões, ideias e tudo o que achassem necessário. Mencionei que não 

precisariam falar sobre a experiência, só quem se sentisse a vontade. O mais importante seria 

escrever no diário de bordo. 

O segundo encontro, em 07/02/2011, teve como tema a respiração, suscitando uma 

construção sonora a partir da mesma, relacionada com as partituras construídas partindo da 

dança das articulações do encontro anterior, dando continuidade à criação individual para a 

cena Chegada. 

A princípio, fiquei decepcionada pelo fato de ter faltado metade do grupo, 

principalmente, porque no encontro passado tivemos uma conversa sobre a relação entre 

vontade e eficácia do trabalho, mas resolvi investir em quem tinha comparecido. No 

momento, o que importava era a vontade de quem estava pela busca da qualidade de presença 

em cena e melhoria do espetáculo. 

Durante a conversa inicial, apreciamos o vídeo da ação poética apresentada na 

disciplina Poética e Teatro, do PPGArC, ministrada pelo Prof. Dr. Robson Haderchpek.  Para 

essa ação, apresentamos o momento inicial do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. 

Observamo-nos e tivemos ideias a partir dessa apreciação, como realizar a cena dos copos em 

uma mesa, com todos de pé, formando uma imagem mais aberta para o público. Nessa ação 

poética, tocamos os copos em uma madeira no chão e tocamos em volta dela. Dessa maneira, 

formamos um círculo fechado entre nós, e a proposta é fazer para o público. Além disso, 

idealizamos a passagem dos copos entre os percussionistas.  

Depois do espreguiçar inicial, pedi para reconhecerem o espaço, explorá-lo de outras 

maneiras, extracotidianas, utilizando os sentidos, percebendo as texturas, os cheiros, os sons, 

uma nova maneira de se conectar com o ambiente e também tentar uma organicidade através 

do movimento lento. Ao fim, pedi para irmos para a base. 
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Como foi dito, o tema desse encontro foi a respiração. Trabalhamos várias 

possibilidades: abdominal, pulmonar, na região pélvica e geral. Em seguida, fizemos um 

exercício relacionando a respiração e o tempo, conduzindo o tempo de inspiração e o de 

expiração, de acordo com a divisão quaternária na música, podendo inspirar e expirar em 

quatro tempos, por exemplo, ou inspirar em quatro tempos e expirar em oito. Juntamente a 

isso, houve também a instrução de deslocamento, de variação dos níveis de movimento e de 

inclusão da Dança das Articulações.  

Em determinado momento, pedi para produzirem um som na expiração. Os sons 

aleatórios formaram uma interessante Paisagem Sonora, trazendo-nos um rico material para o 

nosso repertório. Juntamente com o som, pedi para retomarem suas sequências, aproveitando 

o que foi construído no encontro passado. Posteriormente, distribuí garrafinhas de vidro para 

o som ser realizado nelas, através de sopros, como já acontece na cena Chegada, mas agora 

com um tempo definido da respiração, com a proposta de criar coletivamente essa Paisagem 

Sonora. 

Assim, as ações surgiram a partir do exercício das articulações, da respiração e dos 

níveis de movimento e se uniram para a criação da partitura da cena Chegada. Nesse dia, a 

minha partitura compôs-se de cinco ações. A primeira, com as pernas esticadas e pés no chão; 

mão direita no chão e mão esquerda segurando a garrafinha para a produção de som com a 

boca. Esta última mantém-se nas cinco ações dessa cena. Em relação à respiração, inspiro e 

expiro em quatro tempos, cada, e produzo um som contínuo na expiração, soprando na 

garrafinha.  

Na segunda ação, a mão direita está no chão, com tronco e pernas rodando em volta 

dela, como um movimento aprendido na capoeira angola. Mantenho a respiração e o som da 

primeira ação. Na terceira, inicio no nível médio, com pés no chão e pernas esticadas. Tronco 

e cabeça para frente e embaixo. Inspiro levantando o tronco rapidamente, rodando a 

articulação do punho direito. Na troca de movimento da respiração, continuo rodando a 

articulação do punho, mas o movimento do tronco é inverso, é bem devagar e para baixo, 

então vou descendo, pendendo para o lado direito e fechando gradativamente os olhos, como 

num cochilo, e começa tudo de novo. A respiração mantém a mesma característica das 

anteriores, mas a expiração com o sopro segue o movimento do tronco, do cochilo e vai se 

esvaindo. Na ação quatro estou no nível baixo, deitada, com os pés para cima, rodando as 

articulações dos mesmos e girando o corpo no chão. Quanto à respiração, inspiro em quatro 

tempos e expiro em oito, produzindo um som contínuo. Na quinta ação, estou com mãos e pés 

no chão, pernas e braços flexionados se movimentando, como o movimento dos macacos. 
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Volto a inspirar e expirar em quatro tempos, cada, e o som produzido com o sopro é 

descontínuo e é produzido no tempo e contratempo da contagem. 

O próximo passo foi desenvolver as ações construídas em duplas, com o intuito de 

aumentar as possibilidades das mesmas, trabalhando com a variação de fisicidade e de 

dinâmicas. As duplas foram interagindo entre si, tornando-se um só grupo. Nesse momento, 

não havia mais a reprodução das ações, mas descobertas relativas à interação com o espaço. 

Dirigimo-nos para a escada e demos início a um jogo de se esconder e se achar entre as 

cavidades do corrimão da escada, ainda produzindo sons com as garrafinhas. Esse jogo foi 

terminando à medida que íamos saindo, de um por um, e deitando no chão para finalizar o 

treinamento e iniciar o registro nos diários de bordo. 

O terceiro encontro, realizado dia 09/02/11, teve como foco retomar as ações 

construídas e iniciar o treino da sequência de copos e mãos, direcionado para a segunda cena, 

com a música Ciranda da Bailarina, de Chico Buarque.  

Para a retomada das ações, pedi que olhassem suas anotações em relação às partituras 

construídas. Como a maioria dos participantes não veio no último encontro, foi necessário 

mesclar o planejamento desde dia com o do passado. No momento inicial, expliquei 

rapidamente o que havíamos feito, realizamos o exercício da respiração. Em seguida, demos 

início ao treinamento pré-expressivo com o espreguiçar, a dança das articulações, movimentos 

aleatórios e base.  

Realizamos o exercício do Santo, no qual experimentamos desenvolver movimentos 

calmos e com os músculos contraídos até o máximo, como se estivéssemos forçando a saída 

de algo, que imaginamos ser luz. Fui guiando, mencionando as partes do corpo que deveriam 

emanar luz e estas iam se acumulando. Este é um exercício que nos permite atingir um 

aquecimento corporal e uma energia vital em um andamento lento. 

O próximo exercício realizado foi Pingos na Lagoa no qual nos imaginamos fluidos, 

com movimentos leves, como as águas de uma lagoa; mas, em determinado momento, 

começa a chover e devemos sentir os pingos da chuva, um de cada vez, expandindo, como a 

água expande ao receber um pingo. Gradativamente, a chuva vai aumentando e, 

consequentemente, os pingos, fazendo com que o movimento se torne frenético.  

Dessa sequência inicial, tenho um depoimento de Yago em seu diário de bordo: 

 

Começamos o aquecimento: nos espreguiçamos primeiro lentamente e depois 

gradativamente íamos aumentando a velocidade trabalhando bem as 

articulações. Ainda no aquecimento começamos a fazer trabalhos de força 

com as articulações e trabalhando bem os músculos e nisso saíam raios de luz 
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de cada canto do corpo, a densidade disso era de como se estivéssemos dentro 

do cimento, depois ficamos bem fluidos como se fôssemos a água de uma 

lagoa e vai começando a chover cada vez mais forte. Depois disto paramos e 

ficamos em estado de panela de pressão. 

 

Partimos, então, para a experimentação de movimentos com elementos já vivenciados, 

como articulações, níveis, respiração, som com as garrafas, além de se deslocar pelo espaço, 

já que estamos trabalhando a criação da cena Chegada, na qual nos dirigimos ao espaço 

cênico. Pedi para que organizassem sua sequência de ações, relembrando as já construídas e 

acrescentando novas, se fosse o caso.  

Como já possuía minha sequência, fiquei repetindo-a para memorizá-la cada vez mais 

e, nesse exercício, modificando a ordem das ações, encontrei um sentido para a mesma, já que 

foi composta por ações aleatórias. A primeira ação ficou sendo a quarta do encontro passado, 

no nível baixo, como se estivesse acordando. Na sequência vem a terceira, em que levanto e 

caio, movimentando o tronco, como acordando e dormindo, andando e caindo. Em seguida 

ficou a que era a segunda, onde olho em volta, em que finalmente acordo e percebo o mundo 

em minha volta. E a última ação dessa nova sequencia ficou sendo a que era a primeira, em 

que me desloco com uma mão no chão, indo, finalmente, para a feira. 

Podemos observar outro exemplo de sequencia de partitura no desenho de Yago em 

seu diário de bordo, colocando os principais movimentos e níveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após esse momento de criação e memorização, fomos trabalhar com os copos. Antes 

de irmos para a sequência de mãos e copos, brincamos de Escravos de Jó
38

 para 

                                                 
38

  Escravos de Jó é uma cantiga de roda de origem, significado e letra controversos. Formada a roda, as 

crianças (ou jogadores) permanecem paradas, podendo inclusive ficar sentadas, com um objeto igual para todos 

(pedrinhas, copo, caneca, etc), na mão direita. Ao ritmo da música, marcando os tempos fortes, iniciam a 

brincadeira de passar o objeto que têm na mão direita para o vizinho da direita, e receber com a mão esquerda o 

objeto do vizinho da esquerda (se estiver de pé), trocando-o rapidamente de mão. (Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravos_de_Jó [Acesso em 5-10-2011]). 

Imagem 13 - Partitura Corporal da aula 3 

Imagem por Yago Oliveira. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_roda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravos_de_Jó
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experimentarmos outra atividade com esse elemento. Para Elzo, realizarmos essa brincadeira 

foi mais do que outra experiência com os copos. O mesmo revelou que nunca conseguira 

brincar de Escravos de Jó antes. Após essa experiência, realizamos a mesma atividade; mas, 

ao invés de ser sentados, movimentando os copos, fizemos pulando, movimentando nós 

mesmos.  

De volta aos copos, mas em pé, realizamos a brincadeira em uma mesa, como 

idealizamos para a cena dois do espetáculo. Além de passar os copos, deveríamos nos 

movimentar, dançar. Posteriormente, experimentamos passar os copos e pular ao redor da 

mesa. A seguir, iniciamos a sequência de copos e mãos livremente, improvisando em cima da 

mesma. Nesse momento, surgiu a brincadeira de derrubar o copo do outro. Essas experiências 

do improviso e da brincadeira passaram a compor o início da cena dois. Foi interessante 

perceber que, nesse momento de descontração, a movimentação corporal aconteceu 

naturalmente.  

Depois começamos a sequência 1 e 2 dos copos, passando-os para o lado, fazendo-os 

girar. Omar propôs terminarmos esta cena colocando o copo no meio da mesa, ao fim da 

sequência 2, seguindo em cânone, colocando um copo em cima do outro, empilhando-os. 

Realizamos assim e ao soltar o copo, mantínhamos a sequência com mãos e pés. Acertamos 

que o último a fazer isso, recolheria os copos e a mesa para tirá-los de cena.   

Ao final, dei cadernos para serem os diários de bordo, pois estavam esquecendo e 

anotando numa folha de papel solta, dificultando o processo de organização, registro e resgate 

das anotações.  

No quarto encontro, em 11/02/11, continuamos a trabalhar com as ações construídas, 

repetindo-as para percebermos detalhes, sensações e percepções, e, consequentemente, 

memorizá-las. 

Após o primeiro momento com a conversa e o espreguiçar, pedi que sugerissem algum 

exercício para aquecermos, surgindo o tica ou pega-pega
39

, e o jogo rítmico, proposto por 

Omar e Yago, no qual ficamos em fila e pulamos oito vezes contando alto. No oitavo pulo, o 

primeiro da fila vira, ficando de frente para o segundo e, assim, vamos virando até o último. 

Quando este acabar, emenda com a contagem de sete, fazendo a mesma coisa, sempre virando 

no último número, diminuindo até chegar a um, cujo único pulo é o da virada.  

                                                 
39

 O pega-pega, pique-pega 
(português brasileiro)

 ou apanhada 
(português europeu)1

 é uma brincadeira infantil muito 

conhecida, que veio dos escravos. Pode ser jogada por um número ilimitado de jogadores e possui inúmeras 

variantes. De modo geral, o jogo consiste em dois tipos de jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser 

apanhados (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Pega-pega [Acesso em 5-10-2011]). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pega-pega#cite_note-Abec-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brincadeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pega-pega
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Demos, então, início aos exercícios pré-expressivos já experimentados, como Folhas 

ao vento, Pingos na lagoa, Santo e Montanha, e acrescentamos mais um ao nosso repertório, 

o exercício do Cimento, no qual nos imaginamos dentro de uma piscina de cimento prestes a 

endurecer. Para nos deslocarmos, precisamos de muita força, como se algo estivesse nos 

puxando para trás, trabalhando com o princípio da oposição. 

Repetimos as partituras da cena um para perceber melhor os movimentos e suas 

possibilidades. Apareceram ações interessantes, como Daniella fazendo samba com o sopro 

na garrafinha. Nesse dia, não foi possível realizar o registro audiovisual. 

O quinto encontro foi realizado no dia 14/02/11. Nesse dia, eu quis explorar a 

autonomia de cada um dentro da pesquisa corporal que estamos trabalhando. Após 

lembrarmos os exercícios e elementos que vivenciamos nos encontros anteriores, pedi que 

cada um conduzisse o seu treinamento pré-expressivo. Estando prontos, deveríamos realizar 

as sequências individuais da cena um, da chegada, para passarmos para a cena dois, dos 

copos. 

Iniciamos, vendo os vídeos da apresentação do Grupo Percussivo Poty-Axé, do qual 

uma grande parcela de nós, do Pau e Lata, fazia parte. Essa apresentação aconteceu no fim de 

semana que antecedeu esse nosso encontro. A proposta de apreciar o vídeo foi avaliarmos 

nossa presença cênica. Nesse evento, os componentes do Pau e Lata que não estão 

participando desses encontros de preparação corporal e criação cênica, comentaram que já 

existe uma diferença em relação ao estar em cena dos que estão participando.  

Lembramos e listamos os exercícios e dinâmicas que já tínhamos trabalhado no pré-

expressivo: Santo, Montanha, Pingos na lagoa, Roupas no varal, Cimento, Apoios, Posições 

em desequilíbrio, Espreguiçar, Articulações, Base, respiração, níveis, força muscular, leveza, 

fluidez, velocidade, equilíbrio precário, exaustão, olho para fora, copos, vidrinhos, partituras. 

“Lembrar também de tirar tudo da cabeça antes de começar [...] uma meditaçãozinha” (fala de 

Omar no registro audiovisual em anexo). 

Cada um conduziu o seu treinamento. Depois, pedi para repetirem e explorarem a 

sequência da cena um. Em seguida, refizemos os exercícios com os copos, pois Dani e Karina 

não estavam presentes no encontro passado. Iniciamos com Escravos de Jó, brincamos com as 

sequências de mãos e copos, livre para improvisação e fizemos a sequência um e dois de 

copos e mãos, passando para a cena 2.  Nesse dia, Cínthia nos ajudou realizando o registro 

audiovisual e Ananda comunicou que não podia mais acompanhar nossas atividades. 
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O encontro seguinte foi realizado no dia 16/02/11
40

. O objetivo desse dia foi trabalhar 

o canto da música Ciranda da Bailarina para a cena dois, com os copos. 

Estavam presentes Dani, Rafaela, Omar, Elzo e eu. Iniciei com a questão da saída de 

Ananda, que tínhamos um problema a resolver, já que ela cantaria a Ciranda da Bailarina na 

hora dos copos. Nesse caso, já tínhamos a partitura corporal com os copos e precisávamos 

resolver o canto. Elzo sugeriu que Ranah substituísse Ananda, mas Ranah não estava presente 

e propus que todos cantássemos. Distribui a letra da música para todos. Ficamos escutando a 

música e cantando para aprendermos. Todos juntos e cada um cantando uma estrofe. 

Percebemos a dificuldade de tocar os copos e cantar ao mesmo tempo. Precisamos treinar para 

conseguir. Construímos a partitura musical para o fim e treinamos. No fim, cantamos a 

música dançando livremente. 

Como visto, nesse encontro, não aconteceu o treinamento pré-expressivo, pois tivemos 

que resolver a questão do canto. No planejamento, faríamos o pré-expressivo e partiríamos 

para a próxima cena. Em relação a isso, Elzo reclamou, mencionando que não podia ficar sem 

exercício, pois estava quase dependente. 

No sétimo encontro, ocorrido em 21/02/11, realizamos o treinamento pré-expressivo e 

ensaiamos as cenas um, da chegada, com as garrafinhas; dois, dos copos com o canto e o som 

corporal e três, da música Tum Tum Tá Tá nos instrumentos, com suas ligações e a 

movimentação já existentes.  

Pedi para caminharem pela sala e reconhecerem o espaço. Depois do espreguiçar, 

passamos para o exercício dos apoios, indo do nível baixo para o alto e do andamento lento ao 

rápido, ainda se esticando. Iniciam, então, movimentos aleatórios. 

Fizemos o exercício de posições em oposição, direcionando partes diferentes do corpo 

para lados opostos, como o tronco virado para o lado direito e o quadril para o esquerdo, 

intensificando o alongamento. Em seguida, realizamos o exercício Posições em desequilíbrio, 

e, para tanto, trago as palavras de Ferracini (2001) para descrevê-lo:  

 

Busca fazer com que o ator tenha um controle corpóreo dentro de posições 

extremas de desequilíbrio. Para tanto, o ator, individualmente, busca essas 

posições extremas, fazendo com que seu corpo encontre as compensações 

musculares necessárias para controlá-lo. Deve-se evitar o “tremelicar” da 

musculatura, as quase quedas, os desequilíbrios não controlados. Passa-se de 

uma posição extrema a outra, sempre tentando fazê-lo por meio de ligações 

orgânicas e fluidas, e de uma maneira lenta para que o corpo acostume-se, 

vagarosamente, a cada posição extrema criada pelo ator.  

                                                 
40

 Há um erro na edição do vídeo em relação à data deste encontro. 
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Percebe-se, nesse exercício, que as compensações naturais para buscar um 

equilíbrio dentro do desequilíbrio levam o ator, naturalmente, a oposições 

musculares orgânicas [...] Isso cria uma série de tensões musculares 

extracotidianas que levam a uma dilatação corpórea. Mantém-se o equilíbrio 

dentro de uma postura desequilibrada e dilatada. Isso, na verdade, não é 

nenhuma novidade, pois o próprio corpo “sabe” realizar essa compensação, 

inconscientemente, como forma de autopreservação. O que o ator deve fazer 

é incorporar e aprender com seu corpo essa relação “natural” entre 

desequilíbrio, oposição e dilatação, de modo a poder controlá-la e usá-la de 

maneira consciente, para ajudá-lo em seu treinamento cotidiano dos 

princípios pré-expressivos e fazer com que encontre o natural no artificial (p. 

168). 

 

Durante o exercício, enfatizei a necessária precisão na mudança de posição. Esta se 

torna fluida e orgânica com um treinamento cotidiano. Após a exploração dessas posições, 

experimentamos esse equilíbrio precário em deslocamento, até formamos um círculo, em que 

realizamos o exercício Dança dos ventos descrito por Ferracini (2001), da seguinte maneira: 

 

A “dança dos ventos” consiste, como o próprio nome sugere, numa espécie de 

dança que obedece a um ritmo ternário, harmonizando com a respiração. A 

expiração deve coincidir com o tempo mais forte do ritmo e a inspiração é 

realizada nos dois próximos tempos. Essa sincronia entre respiração / ritmo 

também deve estar harmonizada com a relação peso / leveza. O ator deve 

afundar sua base, no sentido de enraizar no chão, ao mesmo tempo em que 

expira no tempo mais forte do ritmo ternário e, posteriormente, empurrando a 

raiz, deve saltar, como numa espécie de voo, nos dois próximos tempos do 

ritmo. Esse voo será mais leve quanto maior for o enraizamento, pois maior 

será a força da raiz para empurrar o chão. Todo o resto do corpo deve estar 

engajado e os braços e a coluna devem realizar desenhos harmônicos no 

espaço (p. 171). 

 

 Esse exercício exige um grande envolvimento e concentração, pois são vários 

elementos para harmonizar. A maneira de respirar é difícil, pois aparece de uma maneira 

extracotidiana, tornando-se difícil manter o compasso sem sair do tempo. Antes dessa 

experiência, pratiquei este exercício apenas uma vez na Família Marmota. Ainda tenho 

dificuldade de executá-lo no tempo, mas achei de fundamental importância estar nesse 

treinamento pela relação do mesmo com o ritmo e o movimento. Realizamos, inicialmente, 

cada um no seu tempo e depois conjuntamente na roda.  

Dei a instrução para correr, revitalizando a energia, para darmos início ao momento 

três, passando a sequência da cena Chegada. Como Ana Lu veio pela primeira vez, dei as 

coordenadas para que ela criasse sua cena. 

Ensaiamos a cena dois, dos copos, passando o final para quem faltou o encontro 

passado e fomos para a cena três, Tum Tum Tá Tá. Esta já possui um movimento que vem 
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sendo realizado pelos tocadores de graves e médios nas apresentações. Essa partitura corporal 

foi criada por nós e intitulada por Elzo de Lutador de sumô magrelo, alegando que os 

lutadores de sumô trabalham com essa base de enraizar os pés, mas nós também ficamos leves 

e até pulamos, então este lutador é magrelo, para conseguir pular levemente. Podemos fazer 

relação com a Dança dos ventos, possui as mesmas ações de enraizar e voar.  

 No oitavo encontro, em 13/04/11, trabalhamos com a voz e partituras vocais para a 

cena quatro, do Primeiro Pregão.  

No início, pedi para os participantes lembrar-se de três momentos em feiras livres, que 

vivenciaram ou viram acontecer com outra pessoa, buscando em sua memória corporal. 

Tivemos as seguintes lembranças:  

Elzo: “(1) Um bêbado saindo da feira em direção à rua principal, conversando com o 

inimaginável e em língua estranha. (2) O cara do pesado, muito sério, bruto e agressivo. (3) 

Três velhinhos sentados debulhando feijão verde e vendendo ervas e falando das cidades do 

interior” (Diário de Elzo). 

 Yago: “(1) Ceguinho de Igapó. (2) Cachorro 

roubando carne e feirante correndo. (3) Fumador de 

‘peda’ na feira do rato” (Diário de Yago). 

 Omar: “(1) Uma das situações que lembro 

na feira sou eu chegando ‘bebo’ comprando pastéis. 

(2) Correndo para ver o trem passando na feira do 

rato. (3) Um homem vendendo picolé”. (Diário de 

Omar). 

Eu: “(1) Menino carregando caranguejo pela 

coleira. (2) Andando muito nas feiras hippies do 

Rio de Janeiro. (3) Tirando fotos para a pesquisa” 

(Meu diário de bordo). 

Em relação às minhas ações listadas, a 

primeira e a última foram vivenciadas por mim em 

nossa visita à feira do Alecrim, mencionada nesse texto. A terceira Tirando fotos para a 

pesquisa foi devido a essa ser uma de minhas tarefas nesta visita, para questão de registro. E a 

primeira foi uma imagem captada por mim quando vi um menino carregando um caranguejo 

por uma coleira feita de um pedaço de plástico, como podemos ver na imagem. 

Imagem 14 - O menino e o caranguejo  

Menino carregando caranguejo com uma 

coleira na feira do Alecrim.  

Imagem captada por mim. 
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Tenho também imagens da pesquisa de Temi que estava neste dia do treinamento e 

usou tais registros para realizar suas cenas. No trabalho de composição cênica, utilizou 

posturas corporais e pregões observados nas conversas vistas abaixo. 

 

 

Em Barba (2009), encontramos um capítulo sobre a origem da Antropologia Teatral, 

onde o autor relaciona seu conhecimento construído à sua memória corporal. Recorda 

imagens ou experiências vividas desde a sua infância, em diferentes culturas, e relaciona-as a 

uma memória física. Segundo esse autor, “os sentidos são os primeiros que recordam” (pág. 

15). Uma dessas experiências comentadas ocorre no período em que foi morar na Noruega 

sem dominar a língua de origem deste país, sendo ele italiano. Com dificuldade de entender o 

que as pessoas diziam, tentava compreender os sinais corporais que lhe eram passados, 

interpretando seus gestos e significados, querendo, assim, descobrir a opinião dos outros em 

relação a si próprio.  

 

A exigência de perceber a atitude dos outros em relação a mim foi uma 

condição diária que mantinha alerta todos os meus sentidos [...] Com esses 

instrumentos aprendi a ver, a individualizar em que lugar do corpo nasce um 

impulso, como se move, segundo que dinamismo e trajetória. (BARBA, 

2009, p. 18) 

 

Diante disso, percebemos que os estudos de Barba sobre a Antropologia Teatral 

iniciaram em seu cotidiano, na construção do conhecimento a partir de suas vivências e 

observações sobre o corpo e suas possibilidades de comunicação.  

Continuando a descrição do oitavo encontro, no momento um, após o trabalho de 

Imagem 15 e 16 - Temi em sua pesquisa pessoal 

Na feira do Alecrim.  

Imagens captadas por mim. 
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articulações, pedi que formassem duplas para a troca de energia entre os participantes, e 

depois fizemos isso em círculo, com todo mundo, cada um mostrando por vez o movimento e 

a energia a ser compartilhada por todos. 

Sentindo que atingimos um nível energético extracotidiano, dei a instrução para 

ficarmos na base, mantendo a energia conquistada até ali. O próximo exercício foi o Cimento. 

Enfatizei que para desenvolver esse exercício, precisamos de força, sustentação e equilíbrio. 

Acrescentei o princípio da oposição, quando pedi para experimentarem andar para frente, 

como se tivesse algo os puxando para trás. 

Os exercícios seguintes foram Pingos na Lagoa, Montanha, Folhas ao vento, Índio, 

Santo. Durante a realização deste último, dei instruções para a criação das partituras 

corporais, tendo por base os momentos lembrados no início do encontro. Ao som da minha 

palma deveríamos passar do santo para a exploração dos movimentos relacionados ao 

primeiro momento lembrado, imediatamente, sem pensar. Da mesma maneira, ocorreu com as 

ações do segundo e do terceiro momento. Em seguida, solicitei a escolha de algumas ações 

experimentadas e a organização das mesmas em uma sequência, compondo as partituras 

corporais individuais da cena quatro, do Primeiro Pregão. Depois, pedi para executarem 

apenas os movimentos, sem as partituras vocais que surgiram nessa construção.  

Realizamos um breve aquecimento para a voz, com exercícios aprendidos nas aulas de 

preparação vocal com Nadja Paiva
41

, e partimos para o processo de refinamento da partitura 

vocal dessa cena. O texto utilizado corresponde aos dados pessoais de cada componente, 

como já foi falado na Trama 2. É a nossa apresentação e é falada ao mesmo tempo por todos, 

no intuito de compor uma paisagem sonora que remeta às feiras livres, com os pregões.  

 Após esse momento, com todos caminhando pela sala, propus o exercício Melisma, 

elaborado por Schafer (1991): 

 

Melisma, em grego, quer dizer canção. Na música ocidental, geralmente 

significa uma vocalização prolongada sobre uma vogal ou consoante – uma 

explosão jubilosa. Deixe agora que a flauta de sua voz se expresse. Deixe-a 

livre. Descubra seu alcance, seus potenciais expressivos. Descubra a forma 

das coisas que você pode desenhar com sua voz. Use sua imaginação e 

produza: 

 

O som mais agudo que for capaz 

O som mais grave 

O som mais leve 

O som mais forte 

                                                 
41

 Bolsista do Pau e Lata, ministrando aulas de preparação vocal e aluna de Canto na EMUFRN. 
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O som mais suave 

O som mais áspero 

O som mais engraçado 

O som mais triste 

Um som austero 

Um som aborrecido 

Um som interrompido 

Um som rítmico, repetido 

Um som arrítmico 

Novamente, o som mais agudo 

Agora, subitamente o mais leve 

Gradualmente, module para o mais engraçado (p. 209-210). 

 

Tendo experimentado essas nuances com a voz, demos início à construção da partitura 

vocal do Primeiro Pregão. Escolhemos três dessas nuances e passamos a falar nosso texto 

utilizando as mesmas. A próxima tarefa foi unir essa composição às partituras corporais 

construídas para esta cena. Três nuances de voz para três partituras corporais. Primeiramente, 

cada um ao seu tempo e depois ajustados ao tempo do grupo, para estabelecer o tempo da 

cena. Após esse momento, ensaiamos a partir da cena anterior, com a partitura do lutador de 

sumô magrelo, fazendo a ligação com a cena quatro.  

No nono encontro, em 20/04/11, trabalhamos possibilidades de sons e partituras 

sonoras e corporais com objetos para, juntamente com a partitura vocal, compor a cena cinco, 

do Segundo Pregão.  

Iniciado o momento um, quando os participantes estavam deitados ao chão, pedi para 

perceberem as coisas de outra maneira, os sons, a paisagem sonora. Perceberem os sons de 

dentro e de fora da sala. Após essa observação, mencionaram parecer a paisagem sonora de 

uma repartição. Então os indaguei como poderíamos elaborar a paisagem sonora da feira.  

No encontro passado, pedi para que neste trouxessem um objeto do cotidiano com o 

qual pudessem produzir som, um objeto sonoro, que segundo Schaffer (1970 apud 

SCHAFER, 2001), “é um objeto acústico para a percepção humana” (p. 183). Daniella trouxe 

uma latinha, Yago, um saco plástico, Omar, duas formas de picolé de aço e uma faca, e eu 

duas lamparinas. Sentados em círculo, iniciamos a exploração das possibilidades de som 

destes objetos, complementados com os nossos gritos do Segundo Pregão, desenhando assim, 

uma  paisagem sonora de feira. 

Voltamos ao chão para darmos início ao pré-expressivo. Em seguida, voltamos a 

explorar o som dos elementos da sala de trabalho e dos objetos que trouxemos, mas agora 

utilizando todo o espaço e as possibilidades corporais para compor a partitura da venda para a 

cena cinco.  
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Como na construção das outras cenas, depois da experimentação, pedi para escolherem 

as ações que comporiam suas partituras e repetissem-nas, organizando também sua sequência. 

Dois a dois, um deveria mostrar sua sequência enquanto o outro assistia e vice-versa. 

Aquecemos de novo com o jogo rítmico para repetirmos as sequências, mas agora 

adequando ao tempo coletivo. Definimos que seriam seis compassos de oito tempos para 

realizar as partituras construídas, contendo o texto do Pregão, as ações corporais e os sons dos 

objetos. Nesse ajuste do tempo, os participantes presentes pediram para, inicialmente, eu 

marcar o tempo e a contagem para facilitar. Transcrevo alguns exemplos das partituras 

registradas nos diários de bordo: 

Daniella: “bate na lata, bota pra girar, escuta o barulho que faz enquanto ela roda no 

chão. Acompanha o movimento, girando. Corpo acocado. Cabeça gira com o movimento. 

Lata para de girar, pega-a e batuca gritando pregão. Saí batendo a lata nas paredes até chegar 

no armário de ferro. Lá iniciei movimento de arrastar a lata pelo móvel tipo encerando. 

Contando... (não entendi a contagem). Entendi que seria 4x4=16 (?) Bato 2 tempos na lata. 

Boto pra girar em 4 tempos. Vou pro armário...”. 

Omar: “começa no armário com as duas formas de picolé em uma mão e a faca na 

outra mão, depois deixa cair a faca e passa uma das formas para a mão que tava a faca e 

começa a esfregar as formas no armário, logo após deixa cair uma das formas e fica brincando 

de deixa cair e pega, só que sempre vai dois objetos no chão e um na mão. Por último deixa 

cair todos e fica tocando no chão com as duas formas e a faca. Isso tudo em 6 tempos de 8, 

após isso eu falo 8 vezes “Olhe o coco!” e “O coco é 20!”. 

Minha sequência: “Olha o sorvete, traga a vasilha!” Começo andando, passos 

pequenos e rápidos, roçando as lamparinas uma na outra, perto do ouvido direito. Cotovelos 

na mesma altura dos ouvidos. 1 tempo de 8. Nos primeiros 4 tempos do 2° compasso, raspo as 

lamparinas na pulsação, uma de cada vez, numa superfície áspera. Nos outros 4 tempos, repito 

a primeira ação. “Tem de maracujá, goiaba, de coco e de cajá!” (2x) De cócoras, bato as 

lamparinas no chão, em colcheias durante o terceiro compasso. Nos próximos oito tempos, 

bato bem rápido no chão e falo “cajáááááá” durante 4 tempos e nos outros acendo as 

lamparinas. Nos últimos 8 tempos, sai andando rápido, como no início, mas com os braços 

esticados para a frente, meio com medo do fogo e vai para o instrumento”. 

Yago:  
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O próximo passo seria trabalhar a harmonia dos pregões, sendo possível acontecerem 

solos. Em um primeiro momento, todos diriam seus pregões intensamente e na próxima 

contagem, apenas um manteria a intensidade alta enquanto os outros diminuiriam, e assim por 

diante, até todos passarem pelo solo. Dessa maneira, proporcionaríamos ao público tomar 

conhecimento do que está sendo vendido nesta feira. 

 No décimo encontro, em 27/04/11, resolvi, antes do treinamento, reforçar a memória 

dos envolvidos, em relação às suas partituras construídas, com o auxílio dos registros 

audiovisuais realizados até aquele momento. No início, mencionei a tarefa de cada um 

observar as suas ações, já que fazia tempo que não executávamos algumas, para depois 

repetirmos. Mas, percebi que não daria tempo de fazermos o treinamento pré-expressivo e 

ensaiarmos as partituras, então deixei fluir a sensação de se ver e ver os outros pela primeira 

vez, depois de iniciado o treinamento. Foi então uma apreciação mais livre, na qual fomos 

comentando ações individuais e cenas, resultando numa discussão positiva sobre o processo, 

como por exemplo, avaliarmos a construção da cena do Primeiro Pregão, e percebermos a 

dinâmica de níveis, velocidades, deslocamentos, diferentemente de antes, quando apenas 

andávamos e nos apresentávamos. 

 No décimo primeiro encontro, no dia 11/05/11, fizemos um ensaio e passamos da cena 

Imagem 17 - Ação cênica construída 

Imagem por Yago de Oliveira 
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um a quatro, com o que já havíamos construído, mas brincando com as ações, mudando os 

níveis, por exemplo, trabalhando com o princípio variação de fisicidade apresentado por 

Ferracini.  

No início, os quatro participantes, Elzo, Omar, Daniella e Yago, realizaram uma 

experimentação livre com os objetos sonoros trazidos por eles. Pensamos em utilizar esse 

momento no fim do espetáculo, remetendo ao fim da feira, onde os feirantes, após o trabalho, 

fariam seu momento de descontração, tocando. 

 Dei a instrução para cada um conduzir o seu treinamento pré-expressivo e depois 

repetir sua sequência corporal e musical construída até o momento, da cena da chegada até a 

do coco. No encontro passado, pedi para trazerem uma bolsa de feira para colocarem os 

materiais que utilizam no espetáculo, como o objeto sonoro, a bola e as baquetas. Eu, além 

destes, guardo o abê. Neste momento, deveríamos adequar a bolsa à nossa partitura da cena 

um, quando chegamos à feira. As partituras, inicialmente, foram executadas individualmente, 

mesmo a dos copos. Num determinado momento, nos reunimos para praticar esta cena 

coletivamente. 

 Conforme vamos treinando e ensaiando as cenas, as mesmas vão recebendo 

modificações ou aprimoramentos, de acordo com novas percepções: 

 

No treinamento energético fiz o exercício de ficar em posições com difícil 

equilíbrio. Uma das posições foi tipo um pássaro voando, com braços 

abertos, um pé no chão e o outro levantado [...] Comecei fazendo a primeira 

ação da cena um, que era deitada. Fiz deitada e depois em pé. Num é que 

encaixou direitinho com o pássaro? Só que é com o pé rodando, uma mão 

segura a bolsa (a esquerda) e a outra a garrafinha. Para a próxima ação, a 

bolsa foi para o antebraço do braço direito e aconteceram como eram. Fiz os 

copos e cantei. No Primeiro Pregão a 1ª ação recebeu o andar de S. Elias
42

 e 

um sorrisinho. A voz meio estridente. A 2ª ação ganhou uma voz meio com 

batata na boca. A 3ª uma voz séria e parada. No segundo pregão, mudei de 

objeto. Usei umas chaves. Mudei ou adaptei as ações. 1º fiquei gingando e 

passando as chaves de uma mão para a outra. Depois, com os braços 

esticados, como com búzios nas mãos. Depois com as chaves no chão, de 

cócoras, com a cabeça quase no chão, meio contando dinheiro (Meu Diário 

de bordo). 

 

No décimo segundo encontro, dia 18/05/11
43

, fomos surpreendidos pela presença de 

componentes do Pau e Lata que não haviam praticado o treinamento ainda e outros que fazia 

tempo que não vinham. Não discutimos o motivo pelo qual vieram, mas acredito que foi 

                                                 
42

 S. Elias foi um senhor que conheci na casa da mãe de Laurice Lucena. Ele tinha um andar peculiar, 

que a meu ver era muito extracotidiano. 
43

 Há um erro na edição do vídeo em relação à data deste encontro.  
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devido ao resultado visto nos componentes participantes e por ser na minha casa, onde se 

sentiam mais a vontade.  

Assim, antes de iniciar o treinamento, fizemos uma revisão do que já tínhamos 

trabalhado e construído até o momento. Foi anotado, fixado na parede e explicado, cena a 

cena, de onde partimos para chegar às partituras: 

 

Cena 1 – garrafinhas 

Partitura da chegada – individual 

Respiração, níveis, articulações 

Cena 2 – copos 

 Sequências de copos e mãos – coletiva 

 Ciranda da bailarina 

Cena 3 – Tum Tum Tá 

Partitura: lutador de sumô magrelo para os graves e médios e níveis para as 

latas – coletiva 

Cena 4 – 1º pregão (apresentação) 

 Partitura a partir de vivências da feira – individual 

Cena 5 – Tum Tum Tá 

 Repete cena 3 

Cena 6 – Susto 

 Partitura da cena da Caldeira – coletiva 

Cena 7 – 2° pregão (venda) 

 Partitura do objeto sonoro – individual 

 Até “Olha o coco, o coco é 20!” 

Cena 8 – Coco  

 Partitura: dança e troca de instrumentos 

     (Meu Diário de bordo) 

 

No decorrer da conversa, fomos analisando e surgiram ideias, como a de Elzo da cena 

dos copos não ser em roda, mas em meio círculo, numa mesa maior, para todos ficarem de 

frente para a plateia. Acatamos. Na explicação da cena três, Elzo fez a demonstração do 

movimento lutador de sumô magrelo. 

Revisamos também princípios, qualidades do movimento e exercícios que 

experimentamos: 

Princípios: 

      Equilíbrio instável 

Oposição 

Variação de fisicidade 

Qualidades do movimento: 

Fluência 

Níveis/espaço 

Força/leveza 

Velocidade 

Exercícios: 

Dança das articulações 

Respiração 

Posições de desequilíbrio 
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Pingos na lagoa 

Jogo rítmico 

Santo 

Cimento 

Folhas ao vento 

Jogo rítmico 

Índio 

Dança dos ventos 

            (Meu Diário de bordo) 

 

Após esse momento, demos início ao treinamento pré-expressivo. Estimulando a ação 

de multiplicador, pedi para alguém conduzir e Omar se propôs. A sequência que utilizou foi 

espreguiçar, base, panela de pressão, santo, cimento, folhas ao vento, pingos na lagoa, base, 

jogo rítmico e índio. 

No momento seguinte, conduzi o ensaio. As pessoas que já haviam construído suas 

partituras individuais deveriam repeti-las, as outras deveriam construí-las. Nesse momento, as 

minhas três ações do Segundo Pregão se configuravam da seguinte maneira:  

 

Menino e caranguejo com voz estridente (velocidade?). Menina na feira com 

voz batata na boca (velocidade?)Retratista – não achei a voz. Experimentei 

várias, mas não rolou. Só que o movimento é lento e a fala rápida. 

Movimentos inspirados no tai chi (Meu Diário de bordo). 

 

Omar apresenta sua sequência da cena quatro em seu diário de bordo da seguinte 

maneira:  

 

1 ° pregão (apresentação). Ações da feira. Minha primeira ação é correndo 

para ver o trem passar na feira do rato, com a voz rápida. A segunda ação é 

um vendedor de picolé com um carrinho, com a voz de pastor. Terceira ação 

é um homem fumando pedra, com a voz pausada. 

 

Daniella também descreve em seu diário de bordo as suas partituras da cena quatro: 

 

Balança: peso/servindo café – rápido... andando pela feira, tentando lembrar 

do nome...como se estivesse vendendo o nome, o tempo 

Plano médio – pegando a balança, equilíbrio 

Plano alto – servindo café, limpando suor 

 

Depois disso, nos dividimos em dois grupos, onde um apresentava enquanto o outro 

assistia e vice-versa. Esta ação teve o propósito de trabalharmos o tempo coletivo, unificando 

os tempos das partituras individuais em um tempo do grupo, como também de nos 

observarmos e percebermos como estamos em cena. 
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Após esse dia, apresentamos novamente dificuldades em relação à disponibilidade de 

horários, impossibilitando a continuidade dos encontros de Preparação Corporal e Criação 

Cênica. Dessa maneira, encerramos neste momento o processo prático a ser discutido nesta 

dissertação. 

De acordo com o planejamento inicial, além do treinamento pré-expressivo, 

trabalharíamos todas as cenas do espetáculo, criando partituras individuais e coletivas. Nestes 

doze encontros, conseguimos trabalhar até a cena oito, do coco, mas não necessariamente 

tudo o que investigamos foi à cena, pois não tivemos como lapidar as nossas construções.  

 

Dos resultados 

 

Descrevo agora as observações e análises acerca do processo de Preparação Corporal 

e Criação Cênica, avaliando o desenvolvimento dos artistas na cena relacionado à presença 

cênica e às partituras corporais individuais e coletivas construídas. Nesse procedimento de 

avaliação, levei em consideração os objetivos e as expectativas iniciais deste projeto, como 

trabalhar o corpo de maneira extracotidiana, criar resistência física, adquirir vivacidade ao 

tocar, aprender a se movimentar enquanto executa a música e colaborar na musicalidade, além 

de considerar a particularidade de cada percussionista envolvido. Esforcei-me para observá-

los como diferentes de mim mesma, dialogando com as semelhanças e as diferenças, 

considerando o corpo individual, dentro do corpo coletivo do Pau e Lata.  

Essas observações e análises foram feitas com base nos depoimentos obtidos nas 

entrevistas com os participantes, nos diários de bordo e nos registros audiovisuais, tendo em 

vista a técnica desenvolvida e a fundamentação teórica.  

Por parte dos percussionistas envolvidos foi feita uma observação na descoberta de 

seus corpos-sujeitos na cena, enquanto expressão e linguagem, numa perspectiva empírica. 

Para dar início às observações acerca dos resultados obtidos na cena, apresento as 

palavras de Yago, participante do projeto: 

 

[...] contribuíram uma boa parte, tanto para a música como também como 

ator. Contribuiu bastante a parte do pré-expressivo, de criação cênica, abriu 

mais as fronteiras para o movimento, sentir... Cada movimento é uma 

partitura, uma cena, uma coisa que é fundamental, cada mínimo detalhe é 

uma coisa que você tem que manter aquilo 100% [...] Passei a perceber mais 

o movimento, que eu não percebia tanto, era mais focado no musical. 

[...] As contribuições foram boas, muito boas. Antes, no show, era muito 

tocando, nos primeiros shows que tiveram. Bélem, era tocando, mais 
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centrado na parte musical, ouvindo, pra não sair de tempo... e lá centrado na 

lata, fechado. E agora não, eu toco pulando, 100%, na energia, e levando o 

corporal como um auxílio na parte musical, consegui equivaler isso, um com 

o outro, por isso que se une no corpo. 

[...] Vi que todos os outros que estavam frequentando as aulas, melhoraram 

cenicamente, ficaram mais alegres em cena, ficou uma coisa mais 

movimentada, mais aquela... como é Sinfeiria, aquela coisa de feira, aquela 

coisa alegre, ficou melhor e assim essa energia mais alegre, todo mundo 

movimentando. 

[...] no Pau e Lata faz uma grande diferença, o que passa em comparação a 

outros grupos musicais que nós temos mais isso, somos mais elétricos, 

interação com o público, música, gritamos, cantamos, pulamos, fazemos essa 

alegria que é o que causa diferença do Pau e Lata e outros grupos, atrai, é o 

grande “Q” do Pau e Lata. 

[...] fomos muito felizes lá no início do trabalho, foi muito massa aquele 

processo todo de criação, estava todo mundo lá, foi véspera de carnaval, no 

carnaval fomos muito bem, 100%, todo mundo tocando pulando: “100%, 

100%, 100%” (Entrevista em anexo concedida no dia 15/11/2011). 

 

Agora, as contribuições por Elzo, em um trecho de sua entrevista: 

 

A ideia das atividades também que instigou muito foi principalmente a ideia 

de você tá ligado todo o tempo, é duas horas então são duas horas você 

ligado a tudo que tá acontecendo. Isso aí ativou em mim, eu era muito 

desligado nessa história. Então hoje, por exemplo, pra qualquer apresentação 

que vou fazer, hoje eu não consigo mais não apertar o botão ligar e 

automaticamente só desligar quando terminar, eu não consigo mais hoje em 

dia. 

[...] é aquele processo de muito aquecimento corporal, muita respiração, 

muita concentração no que você vai fazer. Principalmente quando a gente  

toca em grupo, chamar a atenção de quem está ao lado, isso deu um fervor 

muito grande no grupo em si, esse processo de aquecimento, de aquecer... 

exemplo: São Paulo, não preciso nem dizer. Também, não preciso citar o 

exemplo do carnaval, como foi o carnaval né? O carnaval parecia que a 

gente estava desfilando literalmente (Entrevista em anexo concedida no dia 

26/11/2011). 

 

Acrescento depoimentos sobre as contribuições relacionadas ao perceber-se enquanto 

corpo que se movimenta e que faz parte da cena. Podemos conferir, por exemplo, quando 

Elzo diz:  

 

E isso facilitou muito, hoje eu sinto muito mais meu pé esquerdo, meu pé 

direito, minha mão esquerda, minha mão direita, se a perna vai pra cá então o 

quadril pode ir pra lá. Por exemplo, uma vez eu fiz um movimento que 

alongou uma parte do meu corpo aqui que eu nunca sabia que tinha um 

músculo, eu não sabia que eu tinha um músculo aí. 

[...] Hoje, eu consigo me enxergar quando estou no espaço cênico. O se 

perceber não existia. Hoje, eu consigo tocar e ver tudo ao meu redor. E 

consigo modificar na mesma hora, o musical e o cênico. Antes era só o 
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musical. O dar aula e sempre estar atento aflorou isso (Entrevista em anexo, 

concedida no dia 26/11/2011). 

 

Esses depoimentos evidenciam uma maior percepção de si e das possibilidades 

cênicas. É interessante observar quando Elzo fala que dar aula e estar sempre atento aflorou 

esse processo de percepção. Ele é multiplicador do Pau e Lata e coordena alguns núcleos na 

cidade de Natal/RN. Ser professor envolve uma percepção do todo e de todos, e ele já 

conseguia trazer essa característica do professor para o percussionista, percebendo elementos 

musicais. Depois de nossos encontros, passou a perceber-se em cena, a perceber a cena como 

um todo, os outros percussionistas incluídos nela e, além disso, perceber o momento de 

intervir na cena durante o espetáculo.  

Um exemplo disso, de modificar o cênico na hora da apresentação, aconteceu no 

espetáculo apresentado pelo Pau e Lata na noite de abertura do 5º Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária - CBEU, na UFRGS, Porto Alegre, em novembro de 2011.  

Para essa viagem foram selecionados componentes dos núcleos da UFRN, de 

Mossoró
44

/RN, de Lajes do Cabugi/RN e de Pedro Velho/RN; então não poderíamos 

apresentar o espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos, pois foi um espetáculo ensaiado pelo 

núcleo da UFRN. Assim, foi pensado um novo repertório, de acordo com as composições 

comuns aos quatro núcleos, e ensaiamos na noite da viagem, quando os componentes dos 

núcleos do interior do estado chegaram a Natal. 

Nossa apresentação iria iniciar da plateia, logo após a palestra que estava acontecendo 

naquele momento, então aguardávamos a nossa entrada do lado de fora das portas laterais, 

enquanto fazíamos exercícios pré-expressivos, mesmo com as pessoas passando. O 

palestrante não havia acabado a palestra, as pessoas começaram a ir embora e nós 

continuávamos aquecendo porque estava frio; quando parávamos, tínhamos a sensação de 

esfriar rapidamente. Assim, já num estado energético extracotidiano, começamos a brincar 

com as pessoas que estavam indo embora, dizendo que elas deveriam nos assistir. A maioria 

voltou e, quando entramos em cena, já havíamos conquistado uma parcela do público, ou pelo 

menos a sua curiosidade de saber o que estava por vir. Isso animou Elzo: 

 

                                                 
44

 Mossoró
 
é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte. Pertence à 

mesorregião do Oeste Potiguar e à microrregião homônima, localizando-se a uma distância de 278 km a noroeste 

da capital do estado, Natal. Ocupa uma área de 2 099,333 km², o maior município do estado em área, sendo que 

11,5834 km² estão em perímetro urbano. Em 2013, sua população foi estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 280 314 habitantes, sendo o segundo mais populoso do Rio Grande do Norte (ficando 

atrás somente da capital) e o 92º de todo o país. (Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossoró [Acesso 

em 27-11-2011]). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_%C3%A1rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossoró
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F

igura 1 Imagem 18 - Apresentação na UFRGS 

Eu e Elzo tocando na abertura do 5º Congresso Brasileiro 

de Extensão Universitária - CBEU, na UFRGS, Porto 

Alegre, em novembro de 2011. 

Imagem por Nayara Gerin 

E foi muito tenso porque era muita gente, e uma gente que tinha passado um 

tempão por uma palestra e tava todo mundo meio estressado querendo ir 

embora, e a gente ia iniciar, a gente foi pra porta pra começar e as pessoas já 

estavam querendo ir embora e a gente começando dizendo assim: não vão não 

que vocês vão perder, entendeu? Aí a história rolou. (Entrevista em anexo, 

concedida no dia 26/11/2011) 

 

Nesse espetáculo, estávamos 

eu, Elzo e Cícero, de Lajes, tocando 

os gravões, vistos na foto ao lado. Os 

gravões não são amarramos na 

cintura, nem ficam em estruturas 

fixas como os outros, dando mais 

possibilidades de interação e 

mobilidade.       

Elzo pensou em algo, mas 

percebeu que só daria certo se nós 

três fizéssemos porque estávamos no 

centro do palco e ele estava do meu 

lado esquerdo e Cícero do meu lado 

direito, então se começasse a fazer algo sozinho, ficaria estranho para a plateia. Mas, ele 

percebeu que Cícero não tinha contato com as nossas experiências de movimentação em cena, 

então pensou em uma solução musical para resolver o cênico. Sobre esse momento, Elzo 

comenta na entrevista: 

  

Naquela hora que rolou a história de arrastar os graves, eu estava tentando, 

como a gente tinha um palco enorme, mas, por ser uma quantidade de pessoas 

pequena a gente fez um espaço pequeno bem menor, e seria três graves 

grandes. Eu pensei assim, como eu já faço essa parte e a Lilian também faz, 

mas a outra pessoa que está não tem contato com essa parte, então o que eu 

vou fazer, vou começar de uma maneira que a pessoa se solte ao ponto de ficar 

prestando atenção em mim e seguir o que eu estava fazendo. Foi justamente na 

hora que eu disse: nesse tempo que é silêncio vamos fazer um som arrastando 

tambor até a beira do palco; e foi o que aconteceu, os três irem juntos; foi 

aquilo ali, entendeu? (Entrevista em anexo concedida no dia 26/11/2011). 

 

Assim, na música 2.2 (Bolero de Ravel), olhou para mim e para Cícero e nos tempos 

de pausa do nosso instrumento, arrastou o tambor para frente e o trouxe de volta. Captamos o 

movimento e, na próxima pausa, começamos a brincar, os três, de arrastar o instrumento para 

frente e voltar, aleatoriamente, sendo um de cada vez ou os três juntos. Combinávamos pelo 
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olhar. A partir daí, começamos a interagir mais conosco e com o público e, no fim, a plateia 

estava dançando de pé. Não sei se essa ação de movimento teria acontecido na plateia se não 

tivéssemos iniciado no palco. Elzo sentiu a necessidade e agiu, seguro no que estava 

investindo, seguro da nossa interação, intensificada após os encontros de preparação corporal. 

Em uma conversa posterior, ele afirmou que, na hora, conseguiu perceber a plateia, viu que 

estavam gostando e se animou para ousar e oferecer mais. 

Dando seguimento às observações e análises sobre os resultados da pesquisa, destaco 

o aquecimento do grupo na apresentação do espetáculo em Lins/SP, ressaltando a importância 

desse momento para a qualidade cênica do artista. Segundo Omar este foi “um dos melhores 

shows, que foi depois da preparação corporal” (entrevista de Omar concedida no dia 

15/11/2011). 

Este espetáculo foi realizado no ITEL (Instituto de Teologia de Lins), lugar do 

alojamento dos participantes do evento e onde aconteciam as atividades culturais. No saguão 

da entrada para os quartos, os participantes desta investigação iniciaram seu pré-expressivo, 

ora individual, ora coletivo. Era uma noite fria e o aquecimento era difícil porque não 

suávamos como normalmente, tendo a sensação de não estarmos nos aquecendo. Anterior ao 

nosso espetáculo estava acontecendo outras apresentações que acabaram por atrasar, 

aumentando o nosso tempo de preparação. Assim, com o frio e o tempo de espera, os outros 

foram contagiados e iniciaram também o pré-expressivo, cada um a sua maneira. Repetiam 

exercícios pré-expressivos que fizemos nos encontros, corriam, subiam as escadas, 

executavam exercícios do método de Meyerhold aprendidos nas aulas da Licenciatura em 

Teatro com o Prof. Dr. Robson Haderchpek, entre outros. Sobre este contágio, Elzo avalia: 

 

As pessoas que participaram do processo, principalmente, eram as pessoas 

que tocavam no Sinfeiria no geral. O exemplo de São Paulo, aquilo ali, 

mesmo que um já tivesse mais aflorado que o outro, mas contagiou de uma 

maneira que passou tudo naquela hora pra todo mundo e que foi aquilo que 

aconteceu, na verdade. A gente conseguiu fazer totalmente muito mais 

diferente pra gente. O processo de estar sempre aberto, mas não se exigir 

muito no que você faz, no que você está fazendo, ou que você já faz é você 

saber que você conseguiu aprender até ali e percebe que você aprendeu e 

consegue usar isso, ou não, ou você fazer alguma coisa que você não 

aprendeu que você não tem controle e ter um resultado negativo muito 

maior, entendeu? (Entrevista em anexo concedida no dia 26/11/2011). 

 

Apesar de a maioria ter participado desse momento de aquecimento, os percussionistas 

que participaram do treinamento conseguem perceber mais efetivamente a importância desse 

momento para um resultado em cena, como relata Omar:  
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O aquecimento é uma coisa muito importante, porque antes a gente não 

aquecia direito e ficava com dor, se prejudicava. Depois das aulas a gente 

começou a aquecer direto, uma hora aquecendo antes, já entrava instigado. 

Foi bom [...] era 100%, você já entra no auge, é outra coisa (Entrevista em 

anexo concedida no dia 15/11/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem, temos Daniella, de laranja, executando a dança das articulações; Cínthia, 

de verde claro, e Karina, de verde escuro, alongando; Elzo, de roxo, pulando; Yago subindo as 

escadas e Omar agachado atrás de Karina. Esse aquecimento, englobando a maioria do grupo, 

teve um resultado aparente no espetáculo, no que se refere à presença cênica viva e à soltura 

na realização das cenas. Mesmo percebendo uma maior concentração e prontidão na execução 

das ações nos percussionistas envolvidos nessa investigação corporal, os outros também 

apresentaram uma presença cênica diferenciada em relação ao que vemos no vídeo inicial, do 

espetáculo no Buraco da Catita. 

Apesar da minha sugestão para que realizassem o aquecimento, este só aconteceu pela 

vontade de cada um, baseando-se no treina mento pré-expressivo que trabalhamos ou outros 

exercícios, como foi descrito. Segundo Barba, “durante o processo, não existe o espectador. O 

ator trabalha sozinho, ou junto a um diretor, e toda essa etapa é chamada de pré-expressiva, no 

sentido de que ele não está tentando ser expressivo, mas buscando chegar a uma eficácia”. 

(BARBA in MARIZ, 2008, p. 156). Os percussionistas buscaram uma maneira extracotidiana 

de comportamento cênico, com características específicas advindas dos processos individuais, 

Imagem 19 - Percussionistas em aquecimento 

Componentes do Pau e Lata em momento de aquecimento para o espetáculo Sinfeiria 

em Três movimentos realizado em Lins/SP, na programação do no IX Fórum Regional 

de Educação Popular do Oeste Paulista (IX FREPOP - VI Internacional). 

Imagem por Ingrid de Andrade. 
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tornando-se potências criativas, ou corpos decididos. Como cita Barba (2009): 

 

Não se trata da forma de uma matéria inanimada, incapaz de metamorfose; é 

a Forma de um corpo vivo, mas reinventado, de um comportamento que se 

superou do comportamento cotidiano, de uma natureza que é fruto da 

artificialidade [...]. É a arquitetura em movimento, na qual o ator vive a 

própria autonomia: um teatro feito sem pedras e tijolos. Em termos menos 

figurativos e mais concretos, é o nível de organização pré-expressivo do ator 

(p. 166). 

 

 Relaciono essa vontade do artista por buscar em si o motivo de estar em cena, com o 

que Nietzsche (2003) chama de vontade de potência. Este artista é capaz de apresentar-se com 

uma vibração, irradiação, uma energia capaz de atrair a atenção do espectador, um corpo 

decidido ou corpo-em-vida. Uma presença arrebatadora, ultrapassando as fronteiras das 

possibilidades cotidianas, revelando potencialidades corporais, tidas como extracotidianas. 

Esse estado de corpo decidido desenvolvido a partir de uma técnica extracotidiana relaciona-

se com o debruçar-se no trabalho. Cito aqui as palavras de Mariz (2008): 

 

Por intermédio da técnica, o corpo do ator adquire uma dimensão dilatada, 

como se a energia ultrapassasse a fronteira física da pele, formando uma 

espécie de bolha que o circunda em toda a sua extensão. É como se o corpo 

se tornasse maior do que o seu contorno visível; possuísse uma espécie de 

camada energética que o envolve, conferindo-lhe aquela dimensão aurática 

que percebemos nos grandes atores. É a essa espécie de aura que, no teatro, 

chama-se presença cênica. Sendo assim, um bom ator é aquele que possui 

um total domínio da técnica e da energia (p. 213). 

 

Com a prática da nossa sequência desenvolvida no treinamento com as etapas 

perceber-se, pré-expressivo e criação, os percussionistas começaram a entender e sentir a 

necessidade de uma após a outra e também de serem sujeitos de seus percursos. Isso os tornou 

mais envolvidos no processo e criou certa autonomia quanto a sua preparação corporal e 

cênica.   

 Outra contribuição evidenciada nesse processo de pesquisa refere-se à resistência 

física. No decorrer dos encontros percebi que a cada dia, os participantes da investigação 

reclamavam menos de cansaço e cada vez mais conseguiam desenvolver o pré-expressivo 

com um fio contínuo do início ao fim, concentrados na percepção de seus corpos, na 

respiração, no controle da energia, demonstrando uma resistência maior do que no início do 

trabalho, como reflete Elzo em um trecho de sua entrevista: 

 

[...] O exemplo foi o carnaval, foi muito expectativa inicial mesmo, porque a 
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gente praticamente começou as aulas num período que já era chegando em 

cima do carnaval, né? Então isso realmente fez muito efeito no carnaval, eu 

senti. Fisicamente principalmente no carnaval. 

[...] corporalmente. Foi a minha primeira vez que eu terminei de tocar Os 

Cão
45

 e eu tocaria muito mais ainda. Os Cão, quatro horas sem parar. No 

total mesmo do cortejo é seis horas, mas tocando mesmo você passa 4 horas 

tocando, com muita lama, muito pesado. Então assim, eu terminei o cortejo 

eu tocaria muito mais ainda, entendeu, porque o pique estava muito bom, 

nesse sentido, né? (Entrevista em anexo concedida no dia 26/11/2011). 

 

Em relação às criações cênicas, trabalhamos com possibilidades narrativas advindas 

das nossas próprias histórias e vivências, levando as situações cotidianas à cena, mas não da 

maneira habitual, mas de uma maneira extracotidiana, através de um repertório de ações 

próprias. Foram construídas partituras individuais da cena um, quatro e sete, respectivamente 

da Chegada, do Primeiro Pregão e do Segundo Pregão. Esse processo de construção, apesar 

de ter sido provocado por mim, foi de inteira responsabilidade de cada participante. Cada um, 

inclusive eu, construiu a sua partitura corporal a partir de movimentos escolhidos por si 

próprio e organizou a sequência sozinho.  

Sobre essas construções, temos as palavras de Yago: 

 
Antes da preparação corporal nós trabalhávamos mais aleatório cada um 

criava, mais improvisação, criava sua cena, cada um tinha seu personagem, 

como era a ideia, cada um ter um único personagem de feira, mas era muito 

disperso isso. Com a preparação cada um começou a criar já sua partitura 

corporal, ter em cada momento, aquele momento lá, aquela pausa, o 

momento da venda dos pregões, por exemplo, já estava lá, fazia já uma coisa 

mais... menos espontânea na verdade e mais elaborada, mais certinha, menos 

improvisada, mais organizada. 

[...] As minhas expectativas eram boas, assim, em relação a parte de criação 

cênica do show, porque eu achava muito importante ter isso. No Pau e Lata 

a gente era muito parte musical e nunca tinha muito, assim era 

descoordenado, nessa parte de criação cênica. Tocava pulando, mas nunca 

tinha uma partitura certa. Eu acho que minha expectativa era essa e que 

aconteceu. (Entrevista em anexo concedida no dia 15/11/2011). 

 

Das partituras individuais construídas, apenas a da cena um foi levada ao espetáculo 

final desta pesquisa. As partituras do Primeiro e Segundo Pregão não foram executadas em 

cena porque os envolvidos nesta investigação julgaram ser destoante apresentarmos as 

mesmas, já que os outros componentes do elenco não as possuíam. Em relação às partituras 

                                                 
45

 Os Cão é um bloco do carnaval da Praia da Redinha, litoral norte de Natal e o Pau e Lata é um dos 

grupos musicais oficiais em sua saída todos os anos. A principal característica deste bloco que existe a 48 anos é 

entrar no manguezal e vestir a fantasia, de lama, para então sair em desfile. 
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coletivas, a princípio, escalei-as como as mais difíceis de realizar devido a não presença 

integral dos participantes, mas estas aconteceram em sua quase plenitude, pois a maioria das 

movimentações utilizadas surgiram de brincadeiras já experimentadas pelos percussionistas 

em momentos de ensaio.  

Na cena um, no espetáculo de Lins/SP, os componentes que participaram desta 

pesquisa desenvolveram suas partituras individuais criadas durante o processo. Os outros 

permaneceram na criação espontânea com os níveis, mas já envolvidos pelo aquecimento e 

também contagiados por nós, acrescentaram um teor a mais de extracotidianidade, como o 

percussionista Temi em um momento surgir em cima da caminhonete e em outro, brincar com 

passos de capoeira.  

A percussionista Daniella, em sua entrevista, classificou este momento em Lins/SP 

como a chegada de seres da natureza. Nas imagens a seguir, podemos perceber ecos do nosso 

trabalho, como a realização das partituras individuais construídas, Elzo em equilíbrio precário 

e Omar e Ranah conectados pelo olhar, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 20 e 21 - Cena da chegada 

Cena um, Chegada.  

Imagem por Ingrid de Andrade. 
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Em relação à cena dois, dos copos, tivemos alguns problemas ao ensaiá-la com o 

grupo todo, como era previsto. Foi cogitada a possibilidade de realizarmos a mesma fazendo 

apenas as sequências um e dois com as mãos e copos, como era antes. Nós havíamos treinado 

esta cena, como podemos conferir nos vídeos dos encontros, realizando as mesmas 

sequências, mas cantando, passando o copo para o percussionista ao lado, terminando com os 

copos em cânone e realizando a mesma sequência com mãos e pés. Pelo trabalho investido, 

resolvemos ensaiar mais até todos conseguirem realizar desta maneira. 

 A princípio, essa música seria interpretada pela percussionista Ananda, mas com a sua 

desistência, no espetáculo em Lins, quem a substituiu foi a percussionista Ranah. Esta foi uma 

decisão posterior aos nossos encontros e, por esse motivo, não foi possível trabalhar uma 

partitura corporal individual para a mesma apresentar neste momento. Nesse dia, houve um 

acréscimo na cena quando resolvemos realizar a sequência de mãos e pés, na qual cantamos a 

última parte da música Ciranda da Bailarina, como se estivéssemos procurando alguma coisa 

junto ao público. 

Imaginávamos realizar a sequência de copos e mãos em cima de uma porta ou madeira 

comprida apoiada nos gravões, mas em vez disso, encontramos duas mesas de madeira. Nos 

nossos ensaios, o percussionista Yago foi o responsável por armar e desarmar a única mesa 

que servia de apoio para os copos. Sendo duas, foi necessário Omar juntar-se a Yago nessa 

função. Apesar de não ter ensaiado este momento, ele aceitou e realizou de uma maneira 

extracotidiana, com uma velocidade lenta para quem carrega uma mesa nas costas. 

 

 

Imagens 22 - Cena da chegada 

Cena um, Chegada.  

Imagens por Ingrid de Andrade. 
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Imagens 23 e 24 - Cena dos copos 

Na imagem da esquerda, a cena dois, dos copos e na inferior.  Na imagem da esquerda Omar e Yago montando o 

cenário para a mesma.  

Imagens por Ingrid de Andrade. 

 

As brincadeiras com os copos experimentadas na nossa investigação, como tocar 

aleatoriamente e derrubar o copo do outro foram incorporadas, compondo o início da cena, 

preenchendo o tempo até todos se posicionarem. 

As cenas três e cinco, da música Tum Tum Tá foram facilmente resolvidas por termos 

aproveitado um movimento já existente. Apenas estipulamos que dançaríamos para o mesmo 

lado, no caso dos tocadores de graves e médios, e que as latas fariam movimentos aleatórios 

variando os níveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às cenas dos pregões, como já mencionado, realizamos sem as partituras 

corporais construídas individualmente, mas mantivemos o texto da apresentação e da venda 

dos produtos e a movimentação de ir em direção ao público, todos de uma vez. A cena seis, do 

Susto e a cena do coco foram realizadas conforme o espetáculo inicial.  

Imagem 25 - Cena Tum Tum Tá 

Imagem da cena três por Ingrid de 

Andrade 
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 Destaco uma mudança na cena da música 2.1. No espetáculo inicial, nos momentos de 

pausa do seu naipe, os percussionistas permaneciam atrás dos instrumentos. No espetáculo de 

Lins/SP, saímos desse posicionamento e percorremos o espaço cênico como numa corrida 

dançada, modificando a dinâmica da cena.  

Outra cena em que podemos perceber uma mudança na construção cênica é a do 

Bolero de Ravel. No espetáculo em Lins/SP aparecem brincadeiras experimentadas 

anteriormente em ensaios e em outras apresentações pelo naipe dos graves, como trocar de 

instrumento no momento de silêncio desse naipe e esconder-se atrás do mesmo, podendo 

observar nas imagens abaixo. Apesar desses movimentos já serem conhecidos e 

desenvolvidos por nós, neste espetáculo, percebi uma concordância e cumplicidade na 

realização dos mesmos, dando mais consistência à cena. 

 

 

 Além das contribuições citadas, podemos perceber outros acréscimos no espetáculo, 

como a cena das bolas, derivada de um exercício. Nas imagens a seguir, podemos observar 

dois momentos com as mesmas, um em cena, numa intervenção na rua, e outro em uma 

oficina de Educação Musical, usando-as como ferramenta pedagógica. Este exercício faz parte 

da pesquisa desenvolvida por Danúbio no Pau e Lata, seguindo a linha dos educadores 

musicais aqui comentados, dando ênfase ao movimento corporal.  

Imagens 26 e 27 - Brincadeiras na cena Bolero de Ravel  

Imagens por Ingrid de Andrade. 
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 Para finalizar a análise das cenas, apresento uma última imagem para retratar o 

momento final do espetáculo, onde o público é convidado a entrar em cena, assumindo os 

instrumentos. Aqui, a experiência multiperceptiva e ativa do espectador alcança sua plenitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espectador, nessa perspectiva, torna-se elemento fundamental na composição da 

obra artística ao ser arrebatado por uma potência cênica, instigado a pensar, indagar, criticar e 

dar sentido à obra artística, numa participação mais ativa, multiperceptiva, fazendo relações 

do que recebe/percebe/vivencia com suas experiências vividas. O mesmo foi levado a sair da 

sua atitude passiva e compor a cena junto ao artista, realizando novas possibilidades de 

construção cênica. 

Imagem 30 - Momento final com espectadores 

Momento final do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. 

Imagem por Ingrid de Andrade. 

Imagens 28 e 29 - Intervenção e Oficina com as bolas 

Na primeira imagem (a da esquerda), temos a cena das bolas sendo apresentada na rua, em São Paulo e, na 

segunda, (a da direita) como exercício musical na oficina realizada no IX Fórum Regional de Educação Popular do 

Oeste Paulista (IX FREPOP - VI Internacional), em Lins/SP.  

Imagens por Ingrid de Andrade. 
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Barba (2009) comenta que permitir que “o espectador decifre uma história não 

significa fazê-lo descobrir o seu “verdadeiro sentido”, mas criar as condições pelas quais ele 

possa interrogar-se sobre o sentido” (p. 153). Ampliando as considerações sobre o 

espectador, trago novamente as palavras de Barba (2009), quando menciona que “a matéria-

prima do teatro não é o ator, o espaço, o texto, mas sim a atenção, o olhar, o escutar e o 

pensamento do espectador. O teatro é a arte do espectador” (p.69). Sobre essa mesma questão, 

Le Breton (2011), coloca que “o corpo só adquire sentido com o olhar cultural do homem” (p. 

41), sendo esse homem, no caso, o espectador.  

Assim, criamos uma dramaturgia corporal com partituras de movimentos, gestos e 

composições vocais em diálogo com a partitura musical do espetáculo Sinfeiria em Três 

Movimentos; partituras de movimento cênico em paralelo às partituras musicais, para que os 

percussionistas não se apresentem em cena apenas para executar as músicas, mas como 

agentes ativos e criadores da dramaturgia do espetáculo. Considero dramaturgia como 

organização do fenômeno cênico, não como algo fechado, mas em processo, aberta à 

reelaborações.  

Em relação à construção destes repertórios e partituras, eu gostaria de ter dirigido 

mais, no sentido de escolher movimentos dentro das experimentações individuais. Ou pedir 

uma mudança de fisicidade nas ações, além de perceber a cena como um todo, integrando e 

organizando todas as partituras individuais para uma melhor fruição multiperceptiva do 

espectador. Mas, como eu também estava construindo as minhas partituras, não consegui 

exercer este papel de diretora. 

Percebi esse aspecto no segundo encontro, quando, além de conduzir a prática e 

executá-la, tentei também filmar os participantes mais de perto, porque até então a câmera 

estava em um tripé. Não conseguindo fazer as três coisas ao mesmo tempo, coloquei a câmera 

no chão, e voltei ao treinamento. Após esse dia, foram raros os momentos em que resolvi 

filmar os detalhes, deixando sempre a câmera no tripé. Em dois encontros, recebemos ajuda 

na captação audiovisual de Cínthia e Marina, componente e bolsista de comunicação do Pau e 

Lata, respectivamente. Em relação à dificuldade de unir as funções, trago um depoimento 

contido em meu diário de bordo: 

 

É muito difícil me concentrar no trabalho e conseguir a organicidade, tendo 

que me concentrar também na condução. Por exemplo, tenho vontade de 

olhar como os outros estão e tenho que me concentrar no meu. Me 

concentrei mais do que vi. Estou confiando no recurso do vídeo para 

observá-los (Meu Diário de bordo). 
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Além do fato de eu estar ao mesmo tempo no papel de percussionista criadora e 

ministrante diretora, a lapidação das cenas não foi feita devido a vários fatores, como o tempo 

exíguo e interrompido do treinamento, certa dificuldade em relação ao espaço para a 

realização do mesmo, a frequência não assídua dos participantes, tendo que repetir o mesmo 

planejamento em alguns encontros e, principalmente, a participação não integral do elenco do 

espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos. 

Esse elenco, como já foi mencionado, é composto por dez percussionistas, mas há 

doze escalados para executar esse espetáculo. Desses doze, apenas quatro, fora eu, foram 

assíduos e conseguiram construir todas as partituras a que nos propomos. Sobre essa questão, 

Elzo avalia: 

 

[...] eu vejo esse resultado em mim crescente, não vai parar não, bem 

crescente, e que como grupo no geral, como grupo que fez todas essas 

atividades, alguns não tiveram esse mesmo desenvolvimento, justamente 

porque não permaneceu fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com 

objetivo, para que que tá fazendo aquilo, o que que tem a ver,  o que que isso 

tem a ver com o trabalho que a gente faz, cada um tem as suas atividades que 

quer fazer, suas responsabilidades, as coisas que você assume na verdade né, 

e eu acho que isso é um que pena, um que pena bem ruim, como grupo, pra 

mim, é muito ruim isso (Entrevista em anexo concedida no dia 26/11/2011). 

 

A Antropologia Teatral, base metodológica principal deste trabalho, foi pesquisada, 

em sua origem, com atores e dançarinos, mas por se tratar do estudo do nível pré-expressivo, 

resolvi trabalhar na preparação corporal dos músicos do Pau e Lata, visando uma qualidade 

de presença em cena e uma melhor organização cênica do espetáculo.  

Mas, durante esse processo, percebi que há um grande diferencial neste aspecto. O 

principal instrumento do trabalho do ator e do dançarino é ele mesmo, seu corpo; então, esse é 

o trabalho central. O foco principal do músico está no treino e ensaio de seu instrumento 

musical; assim, uma investigação corporal como essa compõe uma atividade a mais na rotina 

do mesmo, e nem sempre há a disponibilidade para tal. Foi o que observei neste trabalho com 

o Pau e Lata, não sendo possível a participação de todos e, consequentemente, não sendo 

possíveis também todos os resultados esperados em relação ao espetáculo.  

 Após essa experiência, não sei se o ideal para o Pau e Lata seria fazer partituras 

individuais, como foi proposto. Dessa maneira, só teria o resultado esperado se todo o elenco 

tivesse participado efetivamente. Assim, pela dinâmica do grupo, talvez, o melhor seria 

construir todas as cenas baseando-se em movimentações surgidas de brincadeiras no cotidiano 

do grupo, como aconteceu com as criações das partituras coletivas; ou compor uma gama de 
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movimentos gerais, que, na hora do espetáculo, viriam espontaneamente, criando a partitura 

em cena. É exatamente assim que acontece, por exemplo, em algumas manifestações da 

cultura popular que tive a oportunidade de vivenciar. No Coco de Roda Mestre Severino, por 

exemplo, existe um passo básico e variações do mesmo, que são dançados espontaneamente 

nos ensaios. Na hora da roda, numa apresentação, ou melhor, numa brincadeira, uma 

dançarina inicia uma dessas variações e as outras seguem, já que conhecem a movimentação. 

Outra experiência que sustenta essa constatação é a Capoeira Angola, onde se aprende um 

conjunto de movimentos representando possíveis ataques e defesas, mas a composição destes, 

realizada por dois jogadores, tão organicamente sincronizada e dançada, só acontece na hora 

da roda.  

 Ao final dessa investigação, houve a vontade de expandir esses conhecimentos para os 

outros núcleos do Pau e Lata, reforçando o nosso objetivo de multiplicação, como argumenta 

Yago: 

 

[...] acho que seria muito importante para os outros núcleos, tendo em vista 

agora o último SEDEC
46

 que eu via os núcleos, eles tocam e ainda tem essa 

dificuldade de tocar e dançar, eu acho que isso seria muito bom para eles, 

pra eles começarem a ter mais essa interação, tanto com  o público, como 

com eles mesmos em cena, ter essa visibilidade melhor da parte musical 

como corporal que eu acho que é muito importante (Entrevista em anexo 

concedida no dia 15/11/2011). 

 

Sobre essa questão, a seguir, Elzo esclarece os benefícios do treinamento para ele e 

como está passando esses conhecimentos para os grupos que coordena, sem mesmo perceber: 

 

[...] antigamente quando eu não fazia nada com música, eu fazia um pouco 

de iniciação teatral com 10 anos de idade; nesses projetos eu conseguia 

enxergar um pouquinho como é que era o espaço cênico. E eu perdi um 

pouco isso depois que comecei a fazer música. Hoje, eu consigo ver numa 

proporção muito mais gigantesca, depois das aulas. Meu que bom eu coloco 

nesse sentido, que ele está muito maior. E eu tive muitas ideias artísticas em 

cima disso, muito fortes, [...] nas minhas aulas a parte de aquecimento, nas 

aulas de percussão do projeto Pau e Lata que eu dou, as aulas de 

aquecimento elas podem ser aquecimentos normais de percussão ou eu posso 

escolher percussão corporal pra aquecer, pra se tornar divertido. E, hoje em 

dia, eu comecei fazer isso sem me perceber, e quando eu comecei a fazer as 

aulas isso aflorou mais ainda, ao ponto de eu, se eu puder, eu passo um 

tempão dando aula só de corpo, só com percussão corporal, a partir dessa 

temática que existe do Projeto Pau e Lata, dos ritmos tradicionais 

(Entrevista em anexo concedida no dia 26/11/2011). 

                                                 
46

 Seminário de Extensão e Democratização da Cultura, realizado pelo Pau e Lata bienalmente na 

UFRN. 
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 São notórios os benefícios desse treinamento para os participantes, relacionados à 

percepção da cena, de seus corpos, como também a construção desse corpo para a cena, além 

de melhora em outros sentidos, como a interação com o grupo, como afirma Daniella em sua 

entrevista: “minha relação com cada um melhorou, ficou mais livre, ficou mais tranquilo” 

(entrevista em anexo concedida no dia 03/11/2011), alcançando assim, os objetivos 

almejados. 
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Considerações Finais 

 

A pesquisa descrita buscou uma estética cênica extracotidiana para a atuação do 

músico a partir do desenvolvimento de suas potencialidades corporais. Para esse fim foram 

considerados: o aprendizado de uma referência de preparação corporal e criação cênica, além 

da ampliação da percepção dos envolvidos quanto a sua potência corporal.  

Essa experiência proporcionou aos músicos do Pau e Lata a percepção da importância 

do treinamento a partir de princípios que envolvem uma técnica corporal para a ampliação da 

presença do corpo em cena no espetáculo musical, para além da postura cotidiana. A prática 

sistemática do treinamento pré-expressivo advindo dos estudos da Antropologia Teatral 

proporcionou experimentações corporais extracotidianas, além de trabalhar organicidade e 

precisão nas ações desenvolvidas. Assim, os músicos foram capazes de se apresentar vivos em 

cena e desenvolverem suas partituras corporais com mais segurança e, consequentemente, 

mais liberdade em sua ação. 

Compreendo que a preparação corporal dos músicos do Pau e Lata evidenciada nessa 

pesquisa, com foco na Antropologia Teatral, ampliou a investigação do percussionista sobre si 

e sobre a construção da cena. Esta adquiriu uma perspectiva mais abrangente, considerando as 

possibilidades multiperceptivas do músico e do espectador. Além dos aspectos sonoros, foram 

valorizados também os aspectos gestuais, havendo uma possível fruição e construção de 

sentido no espetáculo musical a partir de outros elementos, advindos da nova postura corporal 

dos artistas. Os músicos passaram a experimentar aspectos extracotidianos e a estimular 

diferentes sentidos, apresentando uma relação mais integrada do corpo com a música. 

Demonstraram, no decorrer do processo, a internalização dos princípios vivenciados no 

trabalho corporal e que estes também passaram a fazer parte da rotina dos treinamentos. Um 

exemplo dessa situação pode ser percebido quando os músicos afirmam sentir necessidade de 

fazer um aquecimento antes de tocar. A vivência da técnica extracotidiana passou a fazer 

parte do cotidiano destes percussionistas. 

De acordo com as entrevistas e os relatos dos músicos participantes da pesquisa 

percebo que houve a busca de uma nova corporeidade e de perceber o corpo na cena. Para 

integrar a linguagem corporal ao tocar os tambores do Pau e Lata foi preciso desconstruir 

para possibilitar um novo entendimento sobre o corpo, mas considerando o saber prévio de 

cada percussionista. E, na perspectiva abordada, a especificidade desta pesquisa foi a 
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experiência, o imbricamento do sujeito no próprio processo criativo. O artista sendo sujeito e 

objeto no aprendizado e na criação cênica. 

Considero que a pesquisa por essa via desvelou o corpo como um ser indivisível, 

imprevisível, plástico, complexo, como um signo a ser percebido com realidades múltiplas, 

apresentando-se polissêmico, polimórfico e polifônico, como discorre Porpino (2006). Desta 

maneira, a pesquisa envolveu a potencialidade cênica, o hibridismo de linguagens, a busca 

pela linguagem sensível do corpo e o espectador participante, além de reforçar os 

pressupostos da educação musical já vividos anteriormente no Pau e Lata, que identificam a 

sensibilidade e a expressão do corpo como caminhos para o aprendizado musical.  

Realizar esta investigação foi um desafio e uma realização pessoal, pois, apesar de já 

ter conduzido outros processos semelhantes, nunca havia planejado os mesmos sozinha, 

tampouco realizado com um grupo de música, nem atrelado a um espetáculo já existente. 

Apesar do planejamento prévio, os encontros de Preparação Corporal e Criação Cênica 

foram se adequando às necessidades apresentadas, e como eram desconhecidas até o 

momento, colaboraram para ampliar o meu repertório enquanto educadora, artista da cena e 

pesquisadora da área. Ao mesmo tempo em que orientava, também aprendia através da 

interação com o grupo. Novos elementos foram apresentados de acordo com o repertório 

corporal de cada percussionista, elaborando os caminhos do nosso treinamento e urdindo os 

fios das tramas descritas nesta dissertação. Isso faz ressaltar a importância de se considerar o 

outro e o conhecimento que traz consigo na construção de um trabalho coletivo.  

A maior dificuldade encontrada nesta investigação foi a dispersão do grupo 

trabalhado, sendo possível realizá-la apenas com alguns participantes e desenvolver apenas o 

primeiro movimento do espetáculo Sinfeiria em Três Movimentos.  

Como desdobramento dessa investigação, ressalto um processo em andamento, 

iniciado após os encontros de Preparação Corporal e Criação Cênica, cujo foco é dar 

continuidade as experiências vividas nessa pesquisa envolvendo o hibridismo de linguagens. 

Avaliando o processo anterior, Elzo, Maurício e eu decidimos fazer algo novo, uma vez que 

não adiantaria continuar as investigações sobre o Sinfeiria em Três Movimentos, somente com 

nós três. Neste processo, sem o roteiro de um espetáculo já existente, surgiram algumas 

composições de partituras, individuais e coletivas, corporais e musicais, a partir dos exercícios 

trabalhados. A meu ver, estas construções aparentaram-se mais orgânicas e mais consistentes 

do que as antes trabalhadas, pela inseparabilidade do momento de criação da música e da 

partitura corporal, surgindo genuínas criações cênico-musicais. 
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Há o desejo de dar continuidade a este trabalho realizado no núcleo do Pau e Lata da 

UFRN, como também levar estas contribuições para os outros núcleos. Para isso, faz-se 

necessário pensar e planejar a viabilidade, tendo em vista o deslocamento e o tempo 

disponível dos componentes participantes dessa pesquisa para a realização do treinamento 

pré-expressivo com outros núcleos. Configurando a atuação de multiplicadores, essa ação 

pode ser realizada por mim enquanto ministrante, como também pelos participantes que se 

interessarem, principalmente, os que se mantiveram mais assíduos e envolvidos nas 

investigações desta pesquisa. Para tal, é necessário que os mesmos tenham o desejo de 

continuá-la, buscando obter mais propriedade no desenvolvimento de sua técnica pessoal e, 

consequentemente, na condução dos treinamentos.  

Considero, assim, que esta investigação alcançou seus objetivos com os 

percussionistas participantes, ao trabalhar o corpo de uma maneira extracotidiana e viva, com 

uma maior dinâmica e movimentação em cena ao executar a música. Ressalto também que o 

treinamento contribuiu para o fortalecimento do condicionamento corporal e refletiu na 

musicalidade, no sentido de uma maior facilidade em executar a música quando o movimento 

corporal é incorporado. Enquanto atuante, principalmente, na área musical, mas com 

formação acadêmica em Artes Cênicas, acredito ter conseguido dar início a minha pesquisa 

sobre a junção destas duas linguagens de uma maneira satisfatória.  

Ao apreciar as produções musicais do contexto social em que vivo sinto falta de 

trabalhos fundamentados em investigações corporais que resultem neste hibridismo em cena, 

salvo algumas exceções, como os grupos mencionados na introdução deste estudo. 

Geralmente, não há essa preocupação em trabalhar a potencialidade do corpo na cena musical. 

Quando esta é pensada além da música a ser apresentada, os elementos mais utilizados são 

cenário, figurino e iluminação.  

Penso que a música, apesar de ser uma linguagem específica, pode se apropriar de 

aspectos da linguagem cênica, apresentando-se multiperceptiva para o músico e para o 

espectador. Nesse sentido, esse estudo buscou contribuir na construção de uma proposta de 

preparação corporal e criação cênica para o músico, onde o corpo foi o ponto de partida e 

chegada da investigação. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Departamento de Artes 

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 

Mestranda: Lilian Maria Araújo de Carvalho 

 

Entrevistas com participantes da Oficina Preparação Corporal e Criação Cênica, realizada 

com integrantes do Projeto Pau e Lata – UFRN 

 

Entrevista 1 – Omar Cunha 

 

Omar – Meu nome é Omar Vinícius de Sena Cunha, estou no Pau e Lata desde o princípio. 

Lilian - Qual foram suas expectativas em relação a este trabalho quando a gente foi começar? 

O - A minha expectativa era de que a gente melhorasse o show na parte cênica, porque a parte 

musical já estava boa, sempre tem que melhorar e o que eu queria mesmo era ganhar preparo 

físico como eu falei, corporal mesmo, mudar, toda vida não ensaiar a mesma coisa. 

L - Você tinha ideia de como seriam essas aulas, você esperava alguma coisa ou não tinha 

ideia de nada? 

O - Tinha ideia mais ou menos, mas nunca tinha feito não. 

L - E quais foram as maiores contribuições que você acha que teve no trabalho, tanto de 

preparação corporal quanto de criação cênica? Pra você e pro espetáculo Sinfeiria. 

O - As maiores contribuições foi que conectaram no auge mesmo, cansado assim, quando 

chegou no ponto era a parte mais fácil de criar, fazer as cenas, criar as cenas e contribui que a 

gente ficou um tempão voltava todo dia, criava as cenas, acho que a melhor coisa foi essa. 

L - Na criação. 

O - Criação. 

L - A preparação influenciou na criação. 

O - É isso. 

L - E em relação ao todo assim, na sua preparação você acha que mudou alguma coisa, você 

enquanto músico, enquanto existência, como é que você está? 

O - Mudou muito porque agora eu não consigo mais ficar parado, é cem por cento direto 

agora, e até na contagem mesmo. 

L - Certo, você falou das contribuições para você. Você acha que teve contribuições para 

outros integrantes? Você percebe? 

O - Percebo. Para quem foi pra aula teve contribuição. O povo acha que isso é um ponto bom. 
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L - Ponto bom. Quais as diferenças maiores que você vê no espetáculo antes dos nossos 

encontros e depois. Tipo o espetáculo de São Paulo, os únicos que a gente apresentou. 

O - É porque antes era mais aleatório. A criação era o que acontecesse, o que desse na hora a 

gente fazia, inventava. E com as aulas de preparação corporal, a gente foi criando, foi botando 

as coisas certas, não foi mais multi criação. Lógico que a gente tem criação, tem o show 

pronto né, mas com  a preparação a gente foi seguindo um roteiro, e no meio sempre tem as... 

como é que se diz... 

L - Partituras, as ações? 

O - Não... que a pessoa faz na hora... como é? 

L - Improvisações. 

O - Improvisações. 

L - O que você acha dos aquecimentos? Você está falando muito da criação... o que você acha 

que mudou no show em relação aos aquecimentos, a preparação mesmo, inclusive das pessoas 

que não fizeram as aulas. 

O - O aquecimento é uma coisa muito importante, porque antes a gente não aquecia direito e 

ficava com dor, se prejudicava. Depois das aulas a gente começou a aquecer direito, uma hora 

aquecendo antes, já entrava instigado. Foi bom, Mas também a gente está agora, tá perdendo 

um pouco, se afastou um pouco e a gente num tá nem alongando mais. Mas na época que a 

gente estava alongando, era cem por cento, você já entra no auge, é outra coisa.  

L - Faça uma avaliação que nem a gente faz no Pau e Lata, “Que Bom”, “Que Pena” e “Que 

Tal”.  

O - Que bom que houve a preparação corporal, ajudou para o show, para a parte cênica. Pra 

mim eu gostei muito de participar, foi a primeira vez, e que pena que acabou... 

L - Não acabou não, tá lá na terça feira... 

O - É que não dá pra eu ir... 

L - É. 

O - Que acabou não, se dispersou. E que tal ver um dia melhor aí, ver se a gente volta antes 

do show, antes da apresentação, aquecer de novo... é isso aí, contribuiu bastante para o nosso 

show, e um dos melhores shows foi o de São Paulo que foi depois da preparação corporal. 

L - Você acha que é possível realizar este trabalho nos outros núcleos.  

O - Eu acho que sim, agora tem que ter alguém pra dar a iniciativa, como sempre né? Um 

multiplicador, sei lá, você, a gente mesmo, o que eu tenho anotado no caderno já dá pra 

começar alguma coisa em outro núcleo.  

L - Certo, obrigada.  
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O - Nada.  

 

Entrevista 2 – Yago 

 

Yago – Eu sou Yago Caetano de Oliveira Filho, estou no Pau e Lata desde 2005. 

Lilian - Quais eram suas expectativas quando a gente começou este trabalho de preparação 

corporal e criação cênica? 

Y – As minhas expectativas eram boas, assim, em relação a parte de criação cênica do show, 

porque eu achava muito importante ter isso. No Pau e Lata a gente era muito parte musical e 

nunca tinha muito, assim era descoordenado, nessa parte de criação cênica. Tocava pulando, 

mas nunca tinha uma partitura certa. Eu acho que minha expectativa era essa e que aconteceu.  

L – Fale das maiores contribuições que você acha que teve pra você.  

Y – As contribuições foram boas, muito boas. Antes no show, era muito tocando, nos 

primeiros shows que tiveram, Belém, era tocando, mais centrado na parte musical ouvindo, 

pra não sair de tempo e lá centrado na lata, fechado, e agora não, eu toco pulando, cem por 

cento, na energia, e levando o corporal como um auxílio na parte musical, conseguir equivaler 

isso, um com o outro, por isso que se une no corpo. 

L – Você acha que também houveram contribuições para os outros componentes? 

Y – Com certeza. Vi que todos os outros que estavam frequentando as aulas, melhoraram 

cenicamente, ficaram mais alegres em cena, ficou uma coisa mais movimentada, mais 

aquela... como é Sinfeiria, aquela coisa de feira, aquela coisa alegre, ficou melhor e assim essa 

energia mais alegre, todo mundo movimentando, aquela coisa que tinha no início, na 

alvorada, todo mundo juntos, acho que sim.  

L – Elzo falou também em relação a preparação, a instiga da galera, ele deu o exemplo do 

carnaval, que a gente fez o intensivão antes e no carnaval tava todo mundo muito cem por 

cento. Uma fala dele foi: “Pra mim a gente realmente desfilou o carnaval esse ano”. Ele falou 

que tocou Os Cão e no final tocava mais. E quais as maiores diferenças que você coloca do 

show antes e depois desse trabalho. 

Y - As diferenças cênicas é que antes da preparação corporal nós trabalhávamos mais 

aleatório cada um criava, mais improvisação, criava sua cena, cada um tinha seu personagem, 

como era a ideia, cada um ter um único personagem de feira, mas era muito disperso isso. 

Com a preparação cada um começou a criar já sua partitura corporal, ter em cada momento, 

aquele momento lá, aquela pausa, o momento da venda dos pregões, por exemplo, já tava lá, 
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fazia já uma coisa mais... menos espontânea na verdade e mais elaborada, mais certinha, 

menos improvisada, mais organizada. 

L - E como você acha isso em relação ao espectador, a presença... essa diferença em relação a 

presença do músico para o espectador, você acha que faz diferença. 

Y - Acho que sim, no Pau e Lata faz uma grande diferença, o que passa em comparação a 

outros grupos musicais que nós temos mais isso, somos mais elétricos, interação com o 

público, música, gritamos, cantamos, pulamos, fazemos essa alegria que é o que causa 

diferença do Pau e Lata e outros grupos, atrai, é o grande Q do Pau e Lata assim, essa nossa 

alegria, essa nossa energia, de contribuir com o outro. 

L - As suas expectativas iniciais foram mantidas? 

Y - Foram... foram mais ou menos... não foram totais, mas contribuíram uma boa parte, tanto 

para a música como também como ator. Contribuiu bastante a parte do pré expressivo, de 

criação cênica, abriu mais as fronteiras para o movimento, sentir... Cada movimento é uma 

partitura, uma cena, uma coisa que é fundamental, cada mínimo detalhe é uma coisa que você 

tem que manter aquilo cem por cento. 

L - Você passou a perceber mais o movimento? 

Y - Passei a perceber mais o movimento, que eu não percebia tanto, era mais focado no 

musical.  

L - Faz uma avaliação Que Bom, Que Pena e Que Tal e no Que Tal tu coloca, uma sugestão, 

no Que Tal você coloca o que não lhe atingiu. Você falou que as expectativas não foram 

totalmente atingidas então me diz o que não foi e como poderia ser para melhorar. 

Y - O Que Bom é que ocorreu, fomos muito felizes lá no início do trabalho, foi muito massa 

aquele processo todo de criação, tava todo mundo lá, foi véspera de carnaval, no carnaval 

fomos muito bem, cem por cento, todo mundo tocando pulando: “cem por cento, cem por 

cento, cem por cento”, o Que Pena é que isso não se prolongou mais, começou a dispersar, e o 

Que Tal é que volte, que eu tenha mais disponibilidade e os que estão continuando, porque 

agora eu to sem tempo, mas, que volte. 

L - É, eu também esse ano não tive... até acabar o ano não tem como ser outro dia, no 

semestre que vem a gente vê outra possibilidade, outro dia, mas o que importa no momento é 

que não parou, continua. Estão sendo feitas coisas não direcionadas pro Sinfeiria, porque não 

tem como nós três fazermos nada pro Sinfeiria, né? Mas estamos fazendo outras coisas e na 

medida em que outras pessoas puderem ir entrando... O importante hoje é que não parou, 

porque parar pra começar de novo é mais complicado. A última, você acha que é possível 

fazer nos outros núcleos esse trabalho? 
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Y – Acho que sim, e acho que seria muito importante para os outros núcleos, tendo em vista 

agora o último... que eu via os núcleos, eles tocam e ainda tem essa dificuldade de tocar e 

dançar, eu acho que isso seria muito bom para eles, pra eles começarem a ter mais essa 

interação, tanto com  o público, como com eles mesmos em cena, ter essa visibilidade melhor 

da parte musical como corporal que eu acho que é muito importante. 

L – Obrigada. 

 

Entrevista 3 – Dani 

 

Dani - Meu nome é Daniela Maria Cunha Silva. 

Lilian – Quais foram suas expectativas com relação as aulas de preparação corporal ao 

iniciarmos o trabalho? 

D – As expectativas era eu me soltar mais cenicamente, ficar mais livre, perder a vergonha, o 

medo de se expor. 

L – Na sua opinião, houve contribuição dessas aulas na sua formação cênica e atuação no 

espetáculo Sinfeiria do Pau e Lata? Por favor, comente com detalhes sobre sua resposta. 

D – Então bee, eu acho assim, tirando pelo show lá no FREPOP eu fiquei um pouco... eu 

achei que nas aulas como era uma sala fechada e como era a galera, o Pau e Lata, conhecidos, 

no decorrer das aulas eu percebi que foi ficando mais fácil me soltar, na casa de Elzo, lá na 

sala, só que no show parecia que já era outra coisa, eu não conseguia ver conexão não, no 

show as pessoas olhando e nas aulas, nas aulas eu achava que era mais solto e mais livre e era 

mais fácil, mas no show eu não consegui fazer quase nada. 

L – É importante ressaltar que foi sua primeira apresentação no show, né? Na sua opinião, 

houve contribuições destas aulas para a formação cênica dos demais componentes do Pau e 

Lata para o espetáculo Sinfeiria? Por favor, comente com detalhes a sua resposta. 

D – Então, hoje a gente tava falando sobre Yago, Omar, Ranah, mas Omar principalmente eu 

achei que parece que foi muito significativo, e o resultado tá na cara. E eu tava pensando 

agora, acho que pro coletivo, assim, você olhar e ter relações, é o que tá saindo mais agora é 

você, assim, não individualmente, mas fazendo o todo, o todo para criar uma coisa no show 

parece que ficou mais fácil.  

L – Não nas aulas, mas mais nos ensaios e nas apresentações também tá rolando. É isso? 

D – Então, não assim, você desenvolver no show, pronto, eu olhando pra Cínthia e começar a 

tocar com ela, ficou mais leve, mais tranquilo. 

L – Ah, entendi.  
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D – Acho que a relação assim, pronto, eu não consegui desenvolver o que eu fazia nas aulas 

no show, mas a minha relação com cada um melhorou, ficou mais livre, ficou mais tranquilo. 

L – Em sua opinião, há diferença nas formas como o espetáculo vem sendo apresentado do 

ponto de vista da presença do músico em cena, presença cênica? Por favor, comente com 

detalhes sobre sua resposta. Se há diferenças de antes, de agora... 

D – Eu acho que há sim, como eu falei pra você, antes eu não conseguia ver continuidade 

assim, no show, sabe, como eu via bastante e não participava, para mim eram coisas que não 

faziam sentido, cada pedaço separado, não conseguia achar uma continuidade, sabe, uma 

história. Agora eu já vejo, já vejo o show Sinfeiria assim, contínuo.  

L – Sobre o show, mas em relação a presença do músico, a presença cênica. 

D – Eu acho que essa presença cênica ajuda pra você contar a história, porque você não só 

toca e em outra música você toca outra coisa e mexe diferente acho que via uma coisa só, tipo 

assim um contínuo, desde a nossa chegada que lá em Lins pareceu serem seres da natureza 

chegando, ate tocar Maculelê, quem chegou continua lá. A entidade chegou, ela ainda fica 

presente até o final. 

L – Ah lindo! Ô coisa rica. Suas expectativas iniciais em relação a este trabalho foram 

atendidas? 

D – Foram. 

L – Realize uma avaliação sobre o mesmo considerando os pontos Que Bom, Que Pena e Que 

Tal. Que bom o que você considera positivo, Que Pena o que você considera negativo e Que 

Tal, pontos que você sugere para melhorar este trabalho no Pau e Lata.  

D – Que bom que você fez as aulas, ter conseguido fazê-as quase na sua totalidade, uma coisa 

que a gente assumiu como compromisso, que bom que as pessoas que assumiram como 

compromisso conseguiram ficar no começo e ir ate o final, foram algumas pessoas, e foi 

maravilhoso assim, com Omar, hoje eu olho pra Omar e vejo que foi... que é outra relação que 

a gente tem, acho que foi principalmente depois das aulas. Elzo tá massa. Que pena, foi 

algumas eu não consegui ir e era uma grande falta, quando chegava numa aula, aquela aula 

passada foi sobre isso, teve tal coisa e quando eu faltava era um buraco que ficava, pra mim 

era um buraco, era chegar e... começar a fazer tudo de novo, que pena que as vezes eu 

também não entendia muita coisa, também ficava voando, e que tal era se todo mundo fizesse 

e se isso fosse um trabalho contínuo, fosse um trabalho de preparação contínua. 

L – Na sua opinião, é possível realizar estes trabalhos nos outros núcleos do Pau e Lata?  De 

que forma você pensa que isso é possível? 
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D – Sim, acho que oficina de preparação corporal nos núcleos, acho que ajudava. Pra saúde 

do músico, pra interpretação, não e só pra um trabalho acadêmico, como muita gente tava 

pensando. É preparação mesmo.  

L – Obrigada querida.  

 

Entrevista 4 – Elzo Santos 

 

Elzo - Meu nome é Elzo da Silva Santos, tenho 25 anos e sou do Pau e Lata desde 2004. 

Lilian – E coordena quais grupos? 

E – Sou multiplicador de três núcleos, dou aula em três núcleos, núcleo CMJ, núcleo ADIC e 

núcleo Parnamirim. 

L – Os dois primeiros são aqui em Natal? 

E – Sim, isso. 

L – Então, Elzo foi um dos participantes da pesquisa, quase cem por cento de presença, foi um 

dos que foram do começo ao fim. Diz quais foram as suas expectativas no inicio do trabalho, 

quais foram suas expectativas em relação a este trabalho, a esta pesquisa. 

E – Não tinha muita expectativa porque o contato com a questão da expressão corporal era 

muito pouco, que eu tinha, a ideia era muito mais de tocar, tocar, aquela coisa muito 

mecanizada. Essa expectativa começou a partir de um trabalho que eu fiz, uma oficina que eu 

fiz com dança que eu fiquei sabendo um pouco mais sobre a questão da expressão de corpo, 

que o corpo fala um pouco mais, aí fiquei muito ligado pra saber como é que isso se dava na 

verdade com o ato de tocar e ao mesmo tempo fazer outra coisa. 

L - E você tem ideia do que seriam essas coisas? Tinha. O que você esperava dos encontros, 

de como seriam as aulas, tem ideia? 

E - Não, não tinha ideia não, eu fui assim abertão para aprender, literalmente. 

L - Hoje depois de doze dos nossos encontros, você acha que houve contribuição pra sua 

preparação corporal enquanto músico? Sua formação cênica, você acha que contribuiu? 

E - Hoje eu consigo me enxergar quando eu tô no espaço cênico, eu não conseguia. A ideia de 

você tocar e perceber todo espaço cênico, em nós não existia, eu já dava aula, mas não existia 

isso. Hoje eu vejo, por exemplo, eu consigo tocar e ver tudo que tá acontecendo ao meu redor, 

e eu consigo modificar tudo que tá acontecendo ao meu redor, se eu quiser na mesma hora, 

não só musical mas também cênico, antes eu conseguia fazer só musical. 

L - Como o exemplo de São Paulo, né? Dos tambores arrastados. 

E - E tipo assim, esse contexto de... 
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L - São Paulo não, Porto Alegre. 

E - O contexto de modificar isso na hora, uma coisa contribuiu com a outra. O ato de eu dar 

aula, de eu precisar sempre tá continuamente prestando atenção em tudo que tá acontecendo, 

principalmente quando tá acontecendo a apresentação da molecada, então fez com que isso 

aflorasse,  então a coisa tá daquele jeito, mas hoje eu percebo que se eu quiser eu posso mudar 

na mesma hora, sempre percebendo aquilo que tá acontecendo. 

L – Fala o exemplo de Porto Alegre, que foi você que instigou a gente a começar a 

movimentação dos graves. Fale um pouco. 

E - Porto alegre ficou uma coisa muito tensa, porque era muita gente. 

L - E abriu, a gente chegou e no mesmo dia já foi tocar. 

E – E foi muito tenso porque era muita gente, e uma gente que tinha passado um tempão por 

uma palestra e tava todo mundo meio estressado querendo ir embora, e a gente ia iniciar, a 

gente foi pra porta pra começar e as pessoas já tavam querendo ir embora e a gente 

começando dizendo assim: não vão não que vocês vão perder, entendeu? Aí a história rolou.  

Naquela hora que rolou a história de arrastar os graves, eu tava tentando, como a gente tinha 

um palco enorme, mas, por ser uma quantidade de pessoas pequena a gente fez um espaço 

pequeno bem menor, e seria três graves grandes. Eu pensei assim, como eu já faço essa parte e 

a Lilian também faz, mas a outra pessoa que tá não tem contato com essa parte, então o que eu 

vou fazer, vou começar de uma maneira que a pessoa se solte ao ponto de ficar prestando 

atenção em mim e seguir o que eu tava fazendo. Foi justamente na hora que eu disse: nesse 

tempo que é silêncio vamos fazer um som arrastando tambor até a beira do palco, e foi o que 

aconteceu, os três irem juntos, foi aquilo ali entendeu? 

L - E Biro entrou, foi lindo. 

E - Então, isso aí. 

L - Entrou na onda. 

E - A ideia das atividades também que instigou muito foi principalmente a ideia de você tá 

ligado todo o tempo, é duas horas então são duas horas você ligado a tudo que tá acontecendo. 

Isso aí ativou em mim, eu era muito desligado nessa história. Então hoje, por exemplo, pra 

qualquer apresentação que vou fazer, hoje eu não consigo mais não apertar o botão ligar e 

automaticamente só desligar quando terminar, eu não consigo mais hoje em dia. 

L - E como é que liga esse botão antes de entrar em cena? 

E – Justamente, é aquele processo de muito aquecimento corporal, muita respiração, muita 

concentração no que você vai fazer. Principalmente quando a gente  toca em grupo, chamar a 

atenção de quem está ao lado, isso deu um fervor muito grande no grupo em si, esse processo 
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de aquecimento, de aquecer... exemplo: São Paulo, não preciso nem dizer. Também não 

preciso citar o exemplo do carnaval, como foi o carnaval né? O carnaval parecia que a gente 

tava desfilando literalmente. Tava todo mundo concentrado, todo mundo num clima muito 

pesado. 

L - Antes do carnaval rolou intensivo. 

E - É e foi muito doido nesse sentido. 

L - Você falou da contribuição desses encontros para sua formação, a mesma pergunta, mas 

direcionada para o show Sinfeiria, o que você acha que mudou no show Sinfeiria, como a 

gente apresentava antes e como a gente apresentou em São Paulo, nas últimas apresentações? 

E - As ideias, na verdade, elas se ampliaram no contexto geral, a cenografia do show ela 

mudou depois disso, ela não tinha aquele corpo. 

L - Não tinham as estruturas. 

E - As pessoas que participaram do processo, principalmente, eram as pessoas que tocavam no 

Sinfeiria no geral. O exemplo de São Paulo, aquilo ali, mesmo que um já tivesse mais 

aflorado que o outro, mas contagiou de uma maneira que passou tudo naquela hora pra todo 

mundo e que foi aquilo que aconteceu, na verdade. A gente conseguiu fazer totalmente muito 

mais diferente pra gente. O processo de tá sempre aberto, mas não se exigir muito no que você 

faz, no que você tá fazendo, ou que você já faz é você saber que você conseguiu aprender até 

ali e percebe que você aprendeu e consegue usar isso, ou não, ou você fazer alguma coisa que 

você não aprendeu, que você não tem controle e ter um resultado negativo muito maior, 

entendeu? É bem nesse contexto assim, e foi uma coisa muito boa. Esse exemplo do show 

Sinfeiria, por exemplo, foi cem por cento. O show, ele, hoje, é tão grande que a gente não 

consegue suportar mais ele assim, literalmente. Ele é muito grande, é muito grande pra 

executar, muito grande. Hoje, a gente consegue fazer o Sinfeiria assim, assim, assim 

(mexendo com as mãos). 

L - De qualquer jeito, 

E - De qualquer jeito, de qualquer jeito, no sentido de que tudo se encaixou muito bem se 

você colocar de frente pra trás, do meio pra frente. De colocar coisas além, ainda se encaixa e 

a coisa acontece, muito grande. 

L - É, chegou a um ponto que a gente brinca com ele. 

E - Sim, a brincadeira ela faz parte muito, muito da história. 

L - Sempre. Estas expectativas iniciais foram atendidas, em relação às aulas? Você falou das 

expectativas, falou depois das aulas. 
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E - As expectativas iniciais, sim. O exemplo foi o carnaval, foi muita expectativa inicial 

mesmo, porque a gente praticamente começou as aulas num período que já era chegando em 

cima do carnaval, né? Então isso realmente fez muito efeito no carnaval, eu senti. Fisicamente 

principalmente, no carnaval. 

L - Quem não tava no trabalho sentiu ao ver a galera desse jeito e quem tava no trabalho 

sentiu a diferença corporalmente. 

E - Corporalmente, isso, corporalmente. Foi a minha primeira vez que eu terminei de tocar 

“os cão” e eu tocaria muito mais ainda. Os Cão 4 horas sem parar.  No total mesmo do cortejo 

são 6 horas, mas tocando mesmo você passa 4 horas tocando, com muita lama muito pesado. 

Então assim, eu terminei o cortejo eu tocaria muito mais ainda, entendeu, porque o pique tava 

muito bom, nesse sentido, né? 

L - Vamos fazer, terminando, uma avaliação, como a gente sempre faz no Pau e Lata, Que 

Bom, Que Pena e Que Tal, desse trabalho, desse todo. Que Bom, Que Pena e Que Tal. 

E - Eu acho que o Que Bom, nesse contexto assim... Inclusive, eu tava lembrando essa 

semana a partir das atividades que uma coisa boa é que eu, hoje, como eu falei no início, Que 

Bom que, hoje, eu consigo perceber a história geral, por exemplo, antigamente quando eu não 

fazia nada com música, que eu fazia um pouco de iniciação teatral com 10 anos de idade, 

nesses projetos eu conseguia enxergar um pouquinho como é que era o espaço cênico. E eu 

perdi um pouco isso depois que comecei a fazer música. Hoje eu consigo ver numa proporção 

muito mais gigantesca, depois das aulas. Meu Que Bom, eu coloco nesse sentido, que ele tá 

muito maior. E eu tive muitas ideias artísticas em cima disso, muito fortes, coisas assim de 

não existir, literalmente. E principalmente composições... Por exemplo, nas minhas aulas a 

parte de aquecimento, nas aulas de percussão do Projeto Pau e Lata que eu dou, as aulas de 

aquecimento, elas podem ser aquecimentos normais de percussão ou eu posso escolher  

percussão corporal pra aquecer, pra se tornar divertido. E hoje em dia eu comecei fazer isso 

sem me perceber, e quando eu comecei a fazer as aulas, isso aflorou mais ainda, ao ponto de 

eu, se eu puder, eu passo um tempão dando aula só de corpo, só com percussão corporal, a 

partir dessa temática que existe do Projeto Pau e lata, dos ritmos tradicionais. E isso facilitou 

muito, hoje eu sinto muito mais meu pé esquerdo, meu pé direito, minha mão esquerda, minha 

mão direita, se a perna vai pra cá, então o quadril pode ir pra lá. Por exemplo, uma vez eu fiz 

um movimento que alongou uma parte do meu corpo aqui que eu nunca sabia que tinha um 

músculo, eu não sabia que eu tinha um músculo aí. Alongou pelo movimento que eu fiz, e que 

alongou, eu senti o músculo alongando. E eu disse: e eu tenho músculo aí? E eu não sabia que 

eu tinha, então assim, isso é muito doido nesse sentido. 
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L - Que Pena. 

E - Que Pena eu gosto de dizer Que Pena que eu vejo esse resultado em mim crescente, não 

vai parar não, bem crescente, e que como grupo no geral, como grupo que fez todas essas 

atividades, alguns não tiveram esse mesmo desenvolvimento, justamente porque não 

permaneceu fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com objetivo, pra que que tá fazendo 

aquilo, o que que tem a ver, o que que isso tem a ver com o trabalho que a gente faz, cada um 

tem as suas atividades que quer fazer, suas responsabilidades, as coisas que você assume na 

verdade né, e eu acho que isso é um que pena, um que pena bem ruim, como grupo, pra mim, 

é muito ruim isso. 

L - Não vamos ter como terminar o show desse jeito. 

E - Eu espero que o Sinfeiria não acabe nunca. Que a gente nunca termine ele todo. 

L - Tá ótimo. 

E - Pra um dia a gente fazer um Sinfeiria de 6 horas. 

L - Zé Celso! 

E - Imagina, 6 horas Sinfeiria. Ou a gente transformaria o Sinfeiria numa feira mesmo, o 

cenário do Sinfeiria seria do tamanho de uma feira, entendeu? O tamanho de uma feira, pra 

gente fazer uma feira realmente assim com 150 batuqueiros, todo mundo do Projeto Pau e 

Lata fazendo Sinfeiria, cada um numa estação. Sinfeiria feito todinho só pelo projeto, cada 

banca, cada setor duma banca era um núcleo fazendo uma batucada. Seria o Sinfeiria, 

entendeu, nesse sentido. 

L - Vamos nessa. 

E - Vamos nessa. 

L - Que Tal? 

E - Que Tal já rolou um agora, mas o que tal na verdade... 

L - Que Tal em relação ao trabalho que a gente fez. 

E - Que Tal a gente continuar, eu gosto de dizer assim, isso é uma frase muito usada pelos 

adolescentes. Que tal a gente continuar. 

L - A gente tá continuando, né. Estamos fazendo. 

E - Então, e aí esse que tal também ele se modifica a partir de que... que tal a gente envolver 

outras pessoas que não sejam do grupo pra fazer esse trabalho. 

L - Uma vez Maurício falou, numa daquelas nossas conversas, Maurício falou uma coisa que 

eu acho que vai rolar. É porque eu coloquei esse trabalho em cima de um espetáculo que já 

existia, né, assim, é tanto que Mukammo questionou: “E aí quem tiver no espetáculo e não 

quiser participar, não puder participar dessas aulas, como é que vai ser?” Eu arrisquei colocar 
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nisso, né? Agora a gente percebeu o que? Depois do trabalho feito e tal, que realmente a 

galera toda não participou, muitas pessoas que estavam no espetáculo já não participaram. E o 

que que tá acontecendo agora, a gente continua se reunindo, só eu, você e Maurício, mas a 

gente desvinculou essa atividade com alguma coisa que envolve o grupo todo, entendeu? A 

gente tá fazendo outra coisa, então assim, vai ser uma coisa a mais no Pau e Lata. E eu 

acredito, como Maurício falou, que quando a gente apresentar, as outras pessoas, quando a 

gente apresentar algum resultado, quando a galera ver o que a gente tá fazendo, algumas 

pessoas do próprio projeto, elas vão se interessar pra entrar, se não se interessaram antes. Eu 

acredito que elas vão se interessar, porque a gente realmente vai ter conseguido fazer o que 

era a proposta, né? O espetáculo todo trabalhado, que não rolou com o Sinfeiria, mas que vai 

rolar com outros e que eu acredito que isso vai realmente contagiar nas pessoas, espero. Senão 

contagiar, entram outras pessoas, mas vai acontecer, tem pessoas interessadas então vai 

acontecer. 

E - Um dos que pena na verdade quando se fala nisso é que essa história de chamar outras 

pessoas nesse que tal, ele também, a partir disso aí, ele tem um sentido que pena também. 

Pelo seguinte sentido: porque que eu falei, podem entrar outras pessoas. A partir do processo 

que eu vi dessas aulas que aconteceram, que os próprios não se interessaram, então, porque 

não algumas pessoas que queiram realmente fazer a história. Então, pra mim, eu tô nesse 

processo de fase de dizer assim: faz quem quer. Não vamos... Ah, beleza, a reunião não pode 

acontecer com todo mundo, mas vamos fazer com quem pode. A aula não pode acontecer com 

todo mundo, então vamos fazer com quem pode.  

L - Como tá. Um encontro com três pessoas. 

E - É muito nesse contexto assim, entendeu, porque senão a coisa fica muito desinteressada. 

Chega um tempo que cansa na verdade. 

L - Só adianta você fazer o que você quer, né? 

E - Isso aí. 

L - Então a última. Você acha que é possível este trabalho ser realizado nos outros núcleos do 

Pau e Lata? 

E - Possível, é possível, mas aí quando você fala em ser realizado nos outros núcleos do Pau e 

Lata, você diz referente a você realizar ou o grupo em si realizar no contexto. 

L - Acho que eu tenho que ir a princípio, né? Porque é uma formação. Que nem o grupo 

daqui, rolou uma formação, você mesmo falou que depois dos nossos encontros você passou a 

desenvolver muito mais isso com os seus núcleos. Então você já tinha uma coisa assim meio 
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com vontade e aflorou. Eu preciso plantar a semente em cada núcleo, é difícil eu querer que 

comece lá, sem eu ir lá. Sem ter pelo menos essa formação, essa informação/formação inicial. 

E - O que eu acho do início mesmo, é por isso que eu já refiz a pergunta. Eu acho que sim, 

com você sim, você indo a partir desse processo, agora, como são muitos núcleos também, 

vamos ver como é que esse processo vai ser feito, como é que é, por exemplo, um núcleo de 

crianças de 6 a 10 anos. É muito mais complicado na verdade, é todo um processo muito 

lento. Por exemplo, eu quando vou dar aula, todo meu pedagógico tem que vir pro centro, 

porque se eu dou aula em três núcleos e são três faixas etárias diferentes e inclusive um que 

eu tenho de 6 a 11 anos só. 

L - Mas o de 6 a 10 é muito mais disponível ao movimento, o que você propor, eles encaram 

na hora.  

E - Isso é verdade. 

L - Pular, correr, o que você propor, enquanto que os adolescentes já são mais duros. 

E - Eu acho que seria importante. Por exemplo, se esse trabalho que a gente fez todo esse 

tempo aqui em Natal com esse grupo, se tivesse sido feito, por exemplo, no núcleo de... 

L - Lajes. 

E - Lajes. Se ele tivesse sido feito, eu realmente acreditaria que Lajes seria outro planeta. 

L - Pedro Velho também, que já trabalha com fogo, já trabalha com maquiagem, com figurino, 

eles já tem uma historia da cena muito forte. 

E - Eu digo nesse sentido de Lajes porque o grupo da cidade de Lajes, simplesmente, o 

pessoal toca, pelo menos muito, eles tem muita noção. Mas todo mundo sabe, que é aquela 

coisa mecanizada, muito do corpo parado só a mão funcionando, isso que quebra. A ideia é 

muito mais essa. Isso surtiu efeito nesse grupo, com certeza foi um exemplo, o seminário que 

aconteceu foi um exemplo. As apresentações do núcleo foi um exemplo. A galera, por 

exemplo, de São Paulo do Potengi, já se mexe muito, se botar alguém ali pra instigar, eles vão 

se mexer... não preciso nem dizer o resto. A galera já tem coreografia, se mexe muito. Quem 

tá lá agora é Andreza, a Andreza é uma pessoa muito doida também.  

L - O grupo de Pedro Velho vale salientar que quem fundou, quem fez o grupo de Pedro Velho 

foi eu e Bel, então a gente já trabalhava com o corpo, desde sempre. E é muito massa ver esse 

resultado que hoje eles têm... eles realmente se preparam para cena. Maquiagem, figurino, 

fogo, tem toda uma história... mas os que estão lá na frente, os que estão no instrumento, estão 

todos duros. 

E - Hoje um núcleo que eu vejo também com potencial futuro pela característica do canto, 

hoje, é o de Mossoró. Por quem tá coordenando, o Diego, nem preciso dizer, o Amendoim, e 
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os meninos em si, eles já são, é um núcleo muito novo que já manda muito... pouco tempo, os 

moleques tão muito interessados, muito interessados mesmo. E têm experiência dentro da 

comunidade com movimento social, todos filhos de pessoas que são de movimento social, que 

veio de grupo dentro da comunidade, todos ali, eu conheço todos ali. O trabalho dá certo, 

agora o único problema é como é que se implementa isso, que o problema é você fazer com 

que isso aconteça lá. 

L - Acho que é um projeto pra 1 ano assim. 

E - Mais, tem que ser um projeto pra 2 anos. Pra oficinões, literalmente. 

L - Intensivo no final de semana. 

E -Você ir no sábado pra lá e fazer no sábado e fazer no domingo. Pelo menos. E que se plante 

mesmo. A ideia é plantar mesmo. Se você viu o potencial em algum aluno que já faz alguma 

coisinha por ali escondida, mas você vê que ele tem potencial, instigue porque com aqueles 

dois intensivões que você der, provavelmente ele comece a desenvolver dentro do próprio 

núcleo essas atividades. 

L - Mas nos encontros, essas pessoas sempre se revelam, quando você começa a trabalhar 

com preparação do corpo, com a criação, menino, tudo aparece. Pronto. Muito obrigada. 

E - Beleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


