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RESUMO 

 

A inquietação de transformar-me e o desejo de estimular as pessoas de alguma 

forma para que possam descobrir seu caminho de transformação. É isso que me move nessa 

pesquisa. O teatro se mostra para mim como um espaço propício e fértil que me permite 

vislumbrar essas possibilidades, mesmo diante de uma sociedade que vive uma crise ética, 

do não exercício dos valores humanos e o isolamento social. A sociedade que tem sede e 

necessidade da criatividade. Assim, esta investigação propõe identificar os elos entre a 

Educação em Valores Humanos (EVH) criado por Sathya Sai Baba e o Teatro, a partir da 

Dramaturgia dos Encontros (o Eu, o outro, a plateia) e da Poética dos Elementos (Ar, 

Terra, Água, Fogo, Éter) desenvolvida por Robson Haderchpek, tendo como pano de fundo 

o pensamento complexo de Edgar Morin. Toda a investigação tem como fio condutor o 

modelo da criatividade quântica e parte da premissa da consciência proposta por Amit 

Goswami. Para propor essas conexões metodológicas se fez necessário antes refletir e 

descrever o sentindo do corpo e sua implicação no processo criativo, o que me levou à 

denominação e à percepção de que, a cada instante, lidamos com um corpus. Para 

desmistificar, esta pesquisa fala de conhecimentos que nos acompanham desde a 

ancestralidade até os dias atuais, por isso, divagamos em tempos diferentes, costuramos 

fatos e dialogamos conhecimentos da sociedade que mostram algumas dimensões que 

contemplam e constituem no despertar nos Valores Humanos em cada um de nós. Como 

resultado prático desta pesquisa nós temos o espetáculo cênico Em Terra Ser que é 

analisado sob a perspectiva do método Educare e que faz paralelos entre os processos de 

criação cênica e Educação em Valores Humanos. 

 

 

  

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La inquietud de transformarme y el deseo de estimular a las personas de alguna 

manera para que puedan descubrir su camino de transformación. Eso es lo que me mueve 

en esta investigación. El teatro se muestra para mí como un espacio propicio y fértil que me 

permite vislumbrar esas posibilidades, incluso ante una sociedad que vive una crisis ética, 

el no ejercicio de los valores humanos y el aislamiento social. La sociedad que tiene sed y 

necesidad de la creatividad. Así, esta investigación propone identificar los eslabones entre 

la Educación en Valores Humanos (EVH) creado por Sathya Sai Baba y el Teatro, a partir 

de la Dramaturgia de los Encuentros (el Yo, el otro, la platea) y la Poética de los Elementos 

(Aire, Tierra, Agua, Fuego, Éter) desarrollada por Robson Haderchpek, teniendo como 

telón de fondo el pensamiento complejo de Edgar Morin. Toda la investigación tiene como 

hilo conductor el modelo de la creatividad cuántica y parte de la premisa de la conciencia 

propuesta por Amit Goswami. Para proponer esas conexiones metodológicas se hizo 

necesario antes reflexionar y describir el sentido del cuerpo y su implicación en el proceso 

creativo, lo que me llevó a la denominación y a la percepción de que, a cada instante, 

lidiamos con un corpus. Para desmitificar, esta investigación habla de conocimientos que 

nos acompañan desde la ancestralidad hasta los días actuales, por eso, divagamos en 

tiempos diferentes, costuramos hechos y dialogamos conocimientos de la sociedad que 

muestran algunas dimensiones que contemplan y constituyen en el despertar en los Valores 

Humanos en cada uno de nosotros. Como resultado práctico de esta investigación tenemos 

el espectáculo escénico En Tierra Ser (Em Terra Ser) que es analizado bajo la perspectiva 

del método Educare y que hace paralelos entre los procesos de creación escénica y 

Educación en Valores Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The uneasiness to transform myself and the desire to stimulate people in some way 

so that they can discover their path of transformation. This is what moves me in this 

research. The theater shows itself to me as a propitious and fertile space that allows me to 

glimpse these possibilities, even in the face of a society that experiences an ethical crisis, 

the non-exercise of human values and social isolation. The society that has thirst and need 

for creativity. Thus, this research proposes to identify the links between the Education in 

Human Values (EVH) created by Sathya Sai Baba and the Theater, from the Dramaturgy of 

the Meetings (the I, the other, the audience) and the Poetics of the Elements (Ar, Earth, 

Water, Fire, Ether) developed by Robson Haderchpek, against the backdrop of the complex 

thinking of Edgar Morin. The whole research has as its guiding principle the model of 

quantum creativity and part of the premise of consciousness proposed by Amit Goswami. 

In order to propose these methodological connections it was necessary to first reflect and 

describe the feeling of the body and its implication in the creative process, which led me to 

the denomination and the perception that, at every moment, we deal with a corpus. To 

demystify, this research speaks of knowledge that accompanies us from ancestry to the 

present day, so we digress in different times, sew facts and dialogue knowledge of society 

that show some dimensions that contemplate and constitute in the awakening in Human 

Values in each one of us. As a practical result of this research we have the scenic spectacle 

On Earth Being (Em Terra Ser) that is analyzed from the perspective of the Educare 

method and that parallels the processes of scenic creation and Education in Human Values. 
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 INTRODUÇÃO – Abrindo portais... 

Ao colocar no papel a introdução dessa pesquisa percebi o quanto tem a ver com 

meus sonhos de criança, é como olhar a vida com doçura e acreditar minimamente que 

posso contribuir na mudança do mundo. É na busca da sinergia entre a metodologia da 

Dramaturgia dos Encontros (Eu, outro, plateia), a Poética dos Elementos (Ar, Terra, Água, 

Fogo, Éter) desenvolvida por Robson Haderchpek e o sistema de EVH1 (Educação em 

Valores Humanos) criado por Sathya Sai Baba, que pretendo encontrar o meu caminho de 

fazer e viver o teatro. Penso que, através da compreensão do que somos e a identificação de 

quem somos nós, podemos aprender a nos respeitar e amar verdadeiramente e juntos 

construir um espaço em que se possa aproveitar das benesses da vida. 

Para adentrar diretamente nessas metodologias senti que precisava refletir e 

descrever o sentindo do corpo e sua implicação no processo criativo, o que me levou à 

denominação e à percepção de que a cada instante lidamos com um corpus, por isso, a 

necessidade de compreendê-lo. Para isso, fiz uma viagem no tempo e nas civilizações, 

usando aportes que fazem parte da história da humanidade, pude registrar que algumas 

linhas de conhecimentos filosóficos sobre o corpo, suas estruturas dimensionais e as intra-

conexões existentes. Assim, como a re-existência dos conhecimentos ancestrais que nos 

dias de hoje ganham novos nomes e são vistos por outras perspectivas que parecem 

opostas, mas, na verdade, são complementares e que constituem a compreensão do corpus 

ancestra-atual transcendente. 

Para cada metodologia, introduzo uma conversa com outros conhecimentos, na 

Dramaturgia dos Encontros proponho uma conversa entre os autores Haderchpek e 

Grotowski. Quando falo sobre a Poética dos Elementos eu procuro abordar os Chakras e os 

cinco elementos da natureza, suas as características e energias presentes no corpus. Ao 

adentrar no assunto EVH (Educação em Valores Humanos) faço relação com os cinco 

níveis de consciência2, os valores, os cinco sentidos e os cinco elementos3 realizados a 

partir do próprio método, denominado “indireto”, com às cinco técnicas do sistema 

                                                 
1 Tomo como referência os cinco principais valores do EVH: Amor, Paz, Não-Violência, Retidão, Verdade. 
2 Intelectual, físico, mental, psíquico e espiritual. 
3 Fogo, ar, terra, água e éter. 
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educacional4. Toda a investigação tem como fio condutor o modelo da criatividade quântica 

e parte da premissa da consciência5 proposta por Amit Goswami, premissa esta que 

interliga e conecta o Ser Humano, em seus muitos Estados D’alma6, o que resulta na 

valorização dos processos. 

Deste modo, essa dissertação torna visível as conexões existentes entre as 

metodologias de trabalho e, a partir do que foi exposto, dá origem ao que intitulo de A.M.E 

(Arte, Método e Espiritualidade). Para a concretização do mesmo, proponho uma trajetória 

que se pensa a arte como processos que geram experiências, que estimula as percepções dos 

sentidos que, por sua vez, ativa o consciente e desperta o inconsciente. Processos que 

surgem de inquietações individuais e coletivas, que permite múltiplas formas de expressar 

as experiências. 

A.M.E., a partir de seu nome, propõe a união entre Arte, Método e Espiritualidade, 

contudo, é necessário compreender suas diferenças e os pontos de intercepção entre os 

conhecimentos colocados em pauta na investigação. A Arte que engloba suas múltiplas 

linguagens, a Método refere-se aos caminhos que estamos a percorrer na aplicação de 

conceitos, teorias e práticas, associadas à Espiritualidade, aqui tratada como a busca do 

conhecimento sobre si e as ações que compõem esse processo. O termo Espiritualidade, 

neste trabalho, não está relacionado à religião e sim ao que antecede a condição humana. 

Pensar o corpus, as relações e seu reflexo na construção cênica a partir da 

imbricação dos conhecimentos propostos no projeto A.M.E. aponta desdobramentos 

diversos, pois, o seu objeto de estudo é o ser humano, com suas múltiplas facetas e formas 

de sensibilizar-se dentro dos laboratórios de criação. 

Mas, para colocar isso em prática, é preciso estudar os mecanismos de conexão 

entre a Educação em Valores Humanos (EVH) e o Teatro, a partir da Dramaturgia dos 

Encontros e da Poética dos Elementos. Assim, eu me pergunto: Que corpus é esse de que 

estamos falando? Como identificar os elos de conexão entre essas metodologias imbricadas 

em processos laboratoriais de criação no teatro? 

                                                 
4 Harmonização, citação, história, canto em grupo, trabalho em grupo. 
5 Goswami (2008, p. 14) diz que “[...] o universo é “autoconsciente” e que é a própria consciência que cria o 

universo físico. [...] Nos seus termos, consciência é algo transcendental – fora do espaço-tempo, não local, e 

que está em tudo. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos 

material e mental de nossos processos de observação”. 
6 É um termo que iniciei na investigação da monografia e no mestrado dou continuidade. 
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A partir do aprofundamento de cada umas das metodologias citadas acima, 

experimentadas em Laboratórios de Criação7, desenvolvemos uma prática cênica, que foi 

marcada pela força da voz de cada participante-criador na construção coletiva. Esse 

processo auxiliou no desenvolvimento da autonomia da busca do conhecimento sobre si, 

revelando potências, fragilidades que, no decorrer do caminho, podem ser presentificadas e, 

com isso, possibilitando a vivência da espiritualidade em seu oficio. Nasce desse processo o 

espetáculo Em Terra Ser. 

O teatro, de forma direta e/ou indireta, trabalha com valores humanos, pois, é a 

sensibilização humana um dos seus principais objetivos. Justamente por isso busquei 

durante o estado da arte, pesquisas que tratassem o teatro na perspectiva dos Valores 

Humanos propostos por Sathya Sai Baba, difundidos no sistema de ensino Educare8, 

contudo, não encontrei. O que foi localizado tinha como ponto de partida as outras áreas 

fazendo o uso do teatro nos procedimentos como, por exemplo, normalmente acontece 

dentro das técnicas do Educare ser usado o teatro como uma ferramenta para auxiliar na 

assimilação do conteúdo. Não encontrei uma discussão que parte dos procedimentos e 

metodologias do fazer teatral que inclua o Educare.  

Para realizar essa pesquisa mais a fundo me candidatei a fazer o curso e aceitaram a 

minha participação no Diplomado9. Deste modo, pude me debruçar um pouco sob o 

conhecimento do método EVH através de um curso de 30 dias, de nível intermediário (430 

horas) que aconteceu na Bolívia, em julho de 2017.  

A prática desta pesquisa de mestrado é associada a uma ação, em que a 

pesquisadora e os participantes-criadores têm voz colaborativa. É a partir das relações que 

acontece a troca de experiências, oportunizando aprendizados para todos.  

A Dramaturgia dos Encontros é uma metodologia de criação desenvolvida pelo 

Prof. Robson Haderchpek a partir da pesquisa que vem sendo realizada no Arkhétypos 

Grupo de Teatro da UFRN. A Dramaturgia dos Encontros em si, é composta 

resumidamente de três momentos: 1 - o encontro consigo mesmo; 2 - o encontro com o 

                                                 
7 Laboratório – partindo da visão de Grotowski “Em princípio era um teatro. Depois um laboratório. Agora é 

um lugar em que tenho a esperança de ser fiel a mim mesmo. É um lugar em que espero que cada um dos 

meus companheiros possa ser fiel a si mesmo. É um lugar em que o ato, os testemunhos dados pelo ser 

humano serão concretos e corpóreos” – assim chamados os momentos de reunião para a realização das 

vivências práticas do processo criativo. 
8 Sistema EDUCARE – é o sistema de Educação em Valores Humanos proposto por Sathya Sai Baba. 
9  Diplomado são cursos do EDUCARE com duração de 430 e 1290 horas. 
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outro; e 3 - o encontro com o espectador. Dentro da Dramaturgia temos a Metodologia dos 

Encontros, faz uso dos mesmos procedimentos só com objetivo na criação das cenas. 

A Dramaturgia dos Encontros pode se relacionar com a Poética dos Elementos 

criando imagens, pulso, ritmo, ganhando vida, repercutindo e revelando arquétipos no 

corpus10 de quem participa desta experiência partindo dos estímulos das características dos 

elementos da natureza: Terra, Fogo, Ar, Água e Éter. 

Neste sentido, Bachelard (1978) fala sobre a relação da imagem poética com o 

arquétipo “acreditamos encontrar as verdadeiras medidas do ser de uma imagem poética. 

Nesse contexto, a imagem poética terá sonoridade do ser. O poeta fala do âmago do ser” 

(1978, p.183, 184). É no friccionar desses procedimentos e na compreensão das imagens 

que são formadas, dentro do jogo ritual11 que conectamos, o sentido delas a um processo 

criativo teatral. E como diz Bachelard:  

 

Com efeito, acreditamos possível estabelecer, com reino da imaginação, uma lei 

dos quatro elementos, que classifica as diversas imaginações materiais conforme 

elas se associem ao fogo, ao ar, à água ou à terra. E, se é verdade, como 

acreditamos, que toda poética deve receber componentes – por fracos que sejam – 

de essência material, é ainda essa classificação pelos elementos materiais 

fundamentais que deve aliar mais fortemente as almas poéticas. Para que um 

devaneio tenha prosseguimento com bastante constância para resultar em uma 

obra escrita, para que não seja simplesmente a disponibilidade de uma hora fugaz, 

é preciso que ele encontre sua matéria, é preciso que um elemento material lhe dê 

sua própria substância, sua própria regra, sua poética específica. (BACHELARD, 

2013, p.3,4) 

 

Este trabalho com as imagens se dá através da proposição de laboratórios de criação 

com base na Arte do Encontro referenciada por Grotowski, tendo o jogo ritual como 

procedimento fundamental. No laboratório, dentro do jogo ritual, o participante-criador 

vivencia a Metodologia dos Encontros através de seus encontros, que são:  

O primeiro é o encontro do participante consigo mesmo, seus arquétipos, sua 

trajetória de vida, suas escolhas e necessidades do momento presente. Jung (1962, p.81) 

                                                 
10 Corpus – termo que explicarei no primeiro capítulo. 
11 O “jogo ritual” (GROTOWSKI, 2007) situa-se entre o “jogo dramático” (LOPES, 1989) e o “jogo teatral” 

(JAPIASSU, 2001), pois ele trabalha numa perspectiva de jogo que parte do encontro do ator consigo mesmo, 

com seu universo interior, e o coloca numa dimensão liminar, que será compartilhada posteriormente com o 

público. No “jogo ritual”, não há uma separação entre atores e espectadores, todos fazem parte de uma 

comuna, porém, quem está no foco da ação o faz para ser visto e para envolver quem vê numa atmosfera 

lúdica e liminar. (HADERCHPEK, 2017, p. 2651). 



22 

 

diz: “O arquétipo é uma estrutura psíquica, inconsciente em si, mas que se põe em 

realidade, independentemente da atitude da consciência.” 12 

O segundo encontro pode acontecer concomitantemente ao primeiro ou na 

sequência. Nesse encontro, a carga individual acionada no início do laboratório é colocada 

em jogo com o outro participante, gerando múltiplas maneiras de jogar e produzindo 

atravessamentos, reconhecimentos de si no outro. Talvez não seja possível o encontro 

consigo sem esse reconhecer. A influência é mútua entre os participantes para a criação 

individual e coletiva, são corpus vivos, em pulso, criando suas histórias a partir de si 

mesmos. 

Depois de um período nessa investigação laboratorial em que há uma imersão do 

indivíduo e do coletivo, desvelam-se histórias que são organizadas mediante a escolha dos 

participantes, criando-se, assim, a dramaturgia dos encontros. Esta dramaturgia é 

“costurada” pelo olhar do encenador que também é um dos participantes-criadores em 

conjunto com os demais e assim nasce um trabalho artístico. 

Quando o espetáculo está finalizado é que o terceiro encontro acontece: o encontro 

com o espectador. Os atores-criadores, em estado de jogo, presentificam e transcendem a 

consciência13, na ação revela ao espectador histórias, símbolos e signos que estão no 

inconsciente coletivo. Para Jung “[...] Quando a pessoa deixa falar seu inconsciente, este se 

estende sempre sobre as coisas mais íntimas, visto deste ângulo, ainda mais íntimo resulta 

significativo”14 (1962, p.64) 

O encontro com o espectador é um momento puro de alquimia, onde elementos são 

misturados em dosagens distintas, surgindo o encantamento. O participante e o espectador 

doam e recebem energias resultantes da experiência, gerando um fluxo intenso energético 

que pode levar a ambos a transcender e ressignificar a experiência em suas vidas. 

                                                 
12 Texto Original: “El arquétipo es uma estrutura psíquica, inconsciente em sí, pero que se pose realidade, 

independentemente de la actitud de la consciência.” 
13 Goswami (2008, p. 14) diz que “[...] o universo é “autoconsciente” e que é a própria consciência que cria o 

universo físico. [...] Nos seus termos, consciência é algo transcendental – fora do espaço-tempo, não local, e 

que está em tudo. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos 

material e mental de nossos processos de observação”. 
14 Texto original: [...] Cuando la gente deja hablar a su inconsciente, éste se extiende siempre sobre las cosas 

más íntimas, visto desde este ángulo, aunlo más íntimo resulta significativo.” (1962, p.64) 
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No nosso processo de criação estimulamos os participantes-criadores a vivenciar 

intensamente cada encontro, com isso, se revela suas questões individuais que se fricciona 

com as dos demais. Essas questões passam a ser nossos objetos de estudo.  

Ao analisar, a partir das experimentações laboratoriais, a criação sinergética entre o 

teatro e os valores humanos, percebo a importância do conhecimento sobre si no processo 

criativo. Sendo assim, aplico de forma sinergética esses conhecimentos, avaliando o modo 

que os participantes dos laboratórios recepcionam e reagem à imbricação desses 

conhecimentos e também analiso em conjunto com eles a relevância da prática desse 

projeto. 

Proponho, nesta pesquisa, uma conversa escrita com palavras simples, entre 

imagens, músicas, poesias, experiências e imaginação, onde possamos compartilhar muitas 

formas de leitura, dar movimentos às ações, no ato sagrado de entregar-se ao momento 

presente, para que, juntos, possamos embarcar numa viagem e adentrar aos labirintos e 

portais, em busca de perguntas e talvez entre elas alguma resposta. 
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1. A PERCEPÇÃO DO CORPUS  

Chegamos a uma sombra do labirinto, parece mais com uma passagem secreta, um 

portal... Você pode entrar comigo?  

A seguir terão 3 imagens, a cada imagem você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, enquanto 

observa os detalhes da imagem, fique também atento à respiração e, ao terminar de contar 

na terceira imagem, respire fundo ... 

 

1...     

 
Figura 1: Labirinto Esculpido em Pedra. 

Fonte: (reamstime, 2018) 

 

2... 

 
Figura 2 Uni-Versos. 

Fonte: (Vieira, 2018) 

 

3... 



26 

 

 
Figura 3: Universo Luz. 

Fonte: (Científicos explican cómo se hizo la luz en el universo, 2017) 

 

Chegamos! Onde? Saímos do labirinto, da vida cotidiana. Este parece o grande 

mistério que me habita. A saída que parece não ter chegada. Ou seria a chegada de onde 

não se tem saída? Não sei, teremos que, ao menos, tentar desvendar essas e outras questões 

que aparecerão em nossa viagem... 

Passar por esse portal me traz sensações. Mas, antes me fale: como se sente? Falo 

com você como se estivesse falando comigo mesma. Por isso me dou a liberdade de ser 

íntima, então te peço licença. Gostaria que você sentisse algo parecido com o que eu venho 

sentindo há muito tempo. É uma forma de estar no mundo. Se você continua aqui comigo, 

lendo, vou compreender que concedeu a licença, então quero te propor uma experiência, na 

tentativa de que você possa compreender como me sinto. Quer tentar? Vamos tentar?  

Fique de pé, vá até um lugar que você possa girar. Coloque a música: Los Incas, 

Canción de cuna15. Está disposta no link abaixo.  

Então gire de olhos fechados vá em seu ritmo, isso é o mais importante. Deixe o 

corpo leve para girar com naturalidade e com fluidez. Um giro, uma dança, busque o prazer 

de fazer, se divirta, permita que os sorrisos embelezem sua face, permita que todas as partes 

do seu corpo se envolvam nesse movimento, nessa dança. Braços, mãos, dedos, pernas, pés, 

coluna vertebral, pescoço, cabeça e todas as outras partes que não citei. Quando sentir em 

seu corpo/mente/alma o efeito dos giros, busque realizar movimentos através dos níveis: 

baixo, médio e alto na direção oposta, buscando perceber todas as sensações dessa 

experiência. 

                                                 
15 Los Incas, Canción de cuna:  

https://www.youtube.com/watch?v=w-diORTgBos&list=PLEA7830F71A76502B&index=6 
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Foto 1: Plano baixo. 

Fonte: Arquivo Pessoal - Laboratório de Criação - Ana Clara Veras 

 

 

  
Foto 2: Plano Médio. 

Fonte: Arquivo Pessoal - Laboratório de Criação - Ana Clara Veras, Cléo Araújo 

 

 

  
Foto 3: Plano Alto. 

Fonte: Arquivo Pessoal - Laboratório de Criação - Cléo Araújo 
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E aí? Como foi? Em meu corpo/mente/alma sinto um misto de sensações: Nadar 

contra a corrente, a busca do equilíbrio, o medo, certo mal-estar, mas também se 

observarmos com os olhos e todos os demais sentidos abertos sentiremos outras dimensões, 

a energia mais vibrante em nós, pulsação que talvez antes não percebêssemos, outro ritmo 

dilatado e ampliado. 

Foi um simples procedimento para exemplificar. Sei que existem muitos e diversos 

meios, e que necessitamos de tempo para descobrir o caminho de ativação e se chegar nessa 

dilatação, ampliação que envolve todo nosso ser: a ampliação de consciência. De acordo 

com Antônio Damásio: 

 

A consciência ampliada vai além do aqui e agora da consciência central, em 

direção tanto ao passado como ao futuro. O aqui e agora ainda é importante, 

flanqueado pelo passado, voltando no tempo tanto quanto possa ser necessário 

para iluminar eficazmente o agora; de modo igualmente importante, ela é 

flanqueada pelo futuro antevisto. Em seu auge, o campo de ação da consciência 

ampliada pode abranger todo o período de vida do indivíduo, do berço aos dias 

futuros, e ainda situar paralelamente o mundo. Em um dia qualquer, se você lhe 

der asas, a consciência ampliada pode fazer de você um personagem de romance 

épico e, se você a usar bem, ela pode lhe abrir as portas da criação. (DAMÁSIO, 

p.251, 252, 2000) 

 

É um pouco assim que me sinto aqui nesse outro espaço que vivo e que entramos 

juntos agora. Um espaço de não localidade de tempo, de incertezas e, principalmente, de 

muitas possibilidades. Ainda perdida, meus pés procuram o equilíbrio em movimento no 

mundo, nas pessoas, nas coisas. Meus pés com asas procuram criar estradas no ar.... 

Parece que, ao mesmo tempo, em que estou nesse movimento, um pouco lento, 

distorcido do que parece “real”, um filme passa rapidamente na frente dos meus olhos: 

somos nós dentro do labirinto que caminhamos antes de chegar aqui. Neste momento, faço 

referência à fase anterior dessa investigação de mestrado, retorno à escrita da monografia16 

O Labirinto: Os Caminhos de Dentro da Criação Cênica - A busca dos estados d’alma, no 

ano de 2017, na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Nesse instante, 

percebo a necessidade de compreender melhor alguns conceitos e também deixar claro para 

você do que eu estou falando. Todas as vezes, que me referir à lembrança você saberá que 

                                                 
16 In: SOUSA, Nadja Rossana Lopes de. O Labirinto: Os Caminhos de dentro da criação cênica - A busca 

pelos estados d'alma. Monografia, TCC do Curso de Licenciatura em Teatro. Orientação: Prof. Dr. Robson 

Carlos Haderchpek. UFRN, 2017. 
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eu estarei voltando às fases anteriores dessa pesquisa que se estende a essa dissertação de 

mestrado.  

Na busca de nos encontramos situados no presente acredito ser importante trazer à 

tona alguns conceitos que ecoam e ganham uma nova luz. É como se meu 

corpo/mente/alma tivesse a percepção expandida de integralidade. Quando fiz uso dessas 

três palavras juntas (corpo/mente/alma) na monografia e por não fazer uma explicação mais 

profunda acredito que isso gerou um entendimento equivocado no propósito da 

investigação, propiciando um entendimento de separação cartesiana entre o corpo, a mente 

e a alma. Martins em sua tese de doutorado retoma o pensamento de René Descartes que 

dizia o seguinte: 

 

[...] a natureza era dividida em dois reinos separados e independentes: o reino da 

mente (res cogitans), e o reino da matéria (res extensa). Esta separação permitiu 

aos cientistas tratar a matéria como algo sem vida e separado da mente.  ... Com o 

tempo, esta separação entre a mente e o corpo foi radicalizada, considerando-se 

que todas as coisas no Universo, incluindo a mente e a consciência, são feitas 

exclusivamente de matéria (e de generalizações da matéria, como energia e 

campos de força).  (MARTINS, 2009, p. 30) 

 

Ao logo do tempo, esse pensamento foi perpetuado e, juntamente com ele, veio o 

fortalecimento do pensamento egoísta do indivíduo. Isso fez com que as pessoas fossem 

perdendo a identificação enquanto coletivo, sociedade e, muitas vezes, se torna insensível 

e/ou inacessível a outro ser humano. Segundo Martins, recentes estudos têm revisto esse 

paradigma separatista: 

 
[...] estudos recentes, na área da neurobiologia, têm evidenciado que esta 

suposição não é verdadeira, como mostram os trabalhos do neurocientista 

António Damásio, do neurofisiólogo Francisco Varela, e do biólogo molecular 

António Coutinho que realçam a importância da interdependência entre a razão e 

a emoção no processo de tomada de decisão (pondo fim ao paradigma da razão 

em oposição à emoção), isto é, o cérebro reage de maneira diferente conforme o 

“Campo de consciência” do ser consciente. Estas conclusões estão em sintonia 

com as veiculadas por Bernard d´Espagnat que destaca o papel central do 

“Campo de consciência” do observador (ou de seres conscientes) no 

“aparecimento” do Universo material objectivo, isto é, o sujeito e o objeto estão 

inextricavelmente misturados. (MARTINS, 2009, p. 40) 

 

 

A necessidade de entender do ser humano não se limita apenas ao campo material, 

assim a desconstrução desse entendimento de separação vem acontecendo em muitas áreas 
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do conhecimento. No teatro não é diferente, é um processo que vem ganhando espaço e 

essa pesquisa fortalece o pensamento de que partimos de uma unidade. E, para deixar claro 

o entendimento de corpo sobre o qual estou falando, trago a pergunta: O que seria o 

corpo/mente/alma no panorama dessa investigação? 

 

Corpus 

 

Corpo/mente/alma, cada palavra por si só traz muitas significâncias e será 

interpretada variavelmente de acordo com o lugar da discussão, contudo, não podemos 

sentir ou perceber o mundo a nossa volta de maneira separada. O corpo, a mente e a alma 

fazem parte do mesmo sistema e atuam de maneira interligada, conectada e indissociável da 

nossa condição humana. Na tentativa de compreender seu funcionamento, houve uma cisão 

que perdura no entendimento, tornando senso comum essa separação em nossa sociedade. 

Esse posicionamento social gera a supervalorização de uma dessas palavras em detrimento 

de outra, consequentemente, tornando as demais frágeis a ponto de perderem a 

credibilidade, dependendo do lugar onde esses significados estão sendo discutidos. 

Aqui proponho colocar corpo, a mente e alma no mesmo grau de importância para a 

existência humana. O quão é necessário a valorização e o desenvolvimento de cada uma 

delas, sendo todas elas uma parte do mesmo sistema e dependentes uma da outra, pois, 

entendo que a grande força está na integração que constitui a unidade, ser uno. Por isso, 

escolho não usar nenhuma das três palavras de maneira separada quando estiver falando 

desse sistema que integraliza essas e outras dimensões que compõe o Ser Humano, 

justamente por acreditar que, separadamente, essas palavras não contemplam o sentido 

nesta investigação. 

Quando algumas pessoas pensam na palavra corpo, fazem uma rápida associação ao 

físico, concreto, conjunto de órgãos pulsantes de vida, cheio de significados e leituras 

sociais e políticas, conjuntos de características biológicas que ganham significados que 

marcam a história de cada Ser que vive ou viveu dentro dessa estrutura. Um corpo que traz 

em si uma mente que controla, interfere e constrói significados que, por sua vez, responde à 
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alma, que é a essência de cada Ser e também é o ponto focal de muitos mistérios que nós, 

seres humanos, ainda não conseguimos desvendar.  

Assim, opto por colocar essas três palavras corpo-mente-alma em uma só. Opto por 

um sistema que opera em conjunto várias dimensões e resgato a palavra que originou 

corpo: corpus, do latim. Essa palavra traz uma ideia de corpo enquanto conjunto e deste 

modo me sinto mais à vontade para usá-la, considerando o seu aspecto de pluralidade, 

diversidade, que agrega, interliga tudo que o compõe. O corpus é formado de muitas 

dimensões energéticas e matérias densas e sutis que integram o mesmo sistema, conectado, 

interligado, não sendo possível a dissociação delas em nossa condição humana. Dimensões 

integradas: O corpus.  

Como se constitui esse corpus e sua integralidade?  

Por exemplo, cada célula existente no ser humano tem uma função específica, 

integrada e colaborativa nas atividades uma das outras, cada qual com uma divisão das 

tarefas mediante sua especificidade, fazendo parte do mesmo sistema, pois, só através da 

ação em conjunto pode-se garantir a vida. Mas antes de chegar à célula temos uma 

minúscula esfera de carga elétrica que se chama átomo, normalmente formada em seu 

núcleo por prótons, nêutrons e em sua órbita os elétrons, com exceção do átomo de 

hidrogênio que não possui o neutro. 

 

 
Figura 4: Átomos, elétrons e neutros. 

Fonte: (Penalva, 2018) 

 

O elétron em torno do núcleo do átomo realiza movimentos circulares, fazendo uso 

de sua própria energia, enquanto ele estiver em uma das suas órbitas ele não emite nem 

recebe energia, mas para mudar de órbita ele tem que emitir ou absorver energia em forma 
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de luz desaparecendo de onde ele está e reaparecendo em outros orbitais, sem passar pelo 

espaço que existe entre seus orbitais. Não é possível saber antecipadamente para onde o 

elétron está se movimentando ao realizar essa travessia, que se pode chamar de salto 

quântico.  

Goswami (2008, p.62), coloca que o físico-filósofo Henry Margenau compara a 

movimentação dos elétrons à dos vaga-lumes. Ele diz: “é como observar vaga-lumes em 

uma noite de verão. Podemos ver um lampejo aqui e um piscar de luz ali, mas não temos 

ideia de onde o vaga-lume está entre as observações. Não podemos, com qualquer 

confiança, definir uma trajetória para ele”. 

Essa movimentação é possível porque o elétron possui propriedades de partícula 

(matéria) e onda (vibração), tendo a propriedade de partícula, que nos permite a 

observação, e a propriedade de onda, que lhe permite se mover entre os orbitais sem que 

nós consigamos visualizá-lo ou determinar seu percurso.  

Para entender o comportamento do elétron é necessário se abrir para outras formas 

de compreensão dos micros e macros sistemas, sem caminhar para o extremismo. Deste 

modo, podemos fazer uma pequena substituição: no lugar de se pensar a partícula ou a 

onda, a matéria ou a vibração, a mente ou o corpo, pode-se pensar na complementariedade, 

sem negar suas especificidades e composições. Podemos pensar na adição, integração, 

usando o “e”, partícula e onda, matéria e vibração, mente e corpo.  

Pensando desta forma temos apenas uma separação didática e não existe a separação 

real em nossa condução humana, percebendo que uma faça parte da outra, sendo a partícula 

uma onda e a onda uma partícula. Goswami (2008, p. 64) disse que “poderíamos chamá-las 

de “ondículas”, porquanto, sua verdadeira definição transcende ambas as descrições. Este é 

o princípio da complementaridade”. Esses aspectos lhe dão probabilidades em suas 

ondulações e, ao mesmo tempo, as probabilidades geram incertezas e possibilidades, o que 

justifica as mudanças e a indeterminação de seu movimento, deslocamentos, no salto 

quântico.  

Essa compreensão inicial é fundamental para que sigamos em nossa investigação. 

Parece-me que o mesmo processo que se passa nas constituições micro do nosso sistema 

físico se repete nas dimensões do nosso corpus, somos constituídos por matérias e 

vibrações que se propagam em ondas. 
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Corpus é o conjunto de matérias vibracionais17 que estão distribuídas em camadas 

que se conectam e interatuam acessando várias dimensões, em um processo unificado que 

permitem a compreensão do sentido das três palavras: corpo, mente e alma, entendendo que 

existem muitas outras dimensões além das que meu Ser pode perceber nos dias de hoje. 

Corpus, o “Ser”, que vive integralmente em estados e transformações, pulso, fluxo, retração 

e expansão, um universo em movimento, um Ser em movimento. 

Esse entendimento comunga com Tisnado Vargas (2017, p. 67) que, em sua 

dissertação, coloca: “os Maias sabiam que o ser humano não era outra coisa senão uma 

projeção de energia e que, sem essa energia, sua matéria não existiria. Eles chamaram o 

corpo de Wuinclil, que tem a seguinte raiz: Wuinc – ser, e Lil – vibração, ou seja, para os 

Maias, “o corpo é um ser vibrante de energia”. 

Para melhor compreender as camadas que formam o corpus uso metaforicamente a 

imagem de uma cebola. Convido-te para pegar duas cebolas, primeiro as observe, veja as 

diferenças em seu formato, sua cor, a espessura de sua casca, seu cheiro, suas cicatrizes, 

busque perceber cada detalhe. Depois corte-as, uma, na vertical e outra na horizontal. 

Perceba a espessura, a interdependência de uma camada a outra, sinta o cheiro da cebola e 

também de suas camadas separadamente, aproveite as maneiras diferentes que você pode 

observá-las, desde a parte interna para a externa e vice-versa.  

 
Foto 4: Cebola 1 

Fonte: (Desing, s.d.)             

 

                                                 
17 A matéria inclui os materiais que formam o universo: as rochas, a água, o ar e a multiplicidade de coisas 

vivas. Tudo que é sólido, líquido, ou gasoso é uma forma de matéria. Vibração é um movimento periódico tal 

como a oscilação de uma partícula, sistema de partículas ou de um corpo rígido em tono de uma posição de 

equilíbrio. Faço uso do termo “matérias vibracionais” a partir do conceito de Goswami de partícula e onda = 

ondícula. Fazendo uma associação livre: partícula (matéria densa – corpo físico) e onda (matérias sutis – 

corpo mental e espiritual). (SOUSA, 2017, p.20) 
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Agora, lembre como era antes de cortá-la, sim, é a mesma cebola. Em cada etapa 

desse experimento você pode observar as várias facetas das mesmas cebolas: ao mesmo 

tempo em que elas são parecidas, elas são também diferentes. 

 

 
Foto 5: Cebola 2 

Fonte: (Maciel, 2013) 

 

Digamos de maneira rude que essas camadas que você observou se “assemelham” 

com as nossas e cada uma dessas camadas fazem parte de um complexo e surpreendente 

sistema, assim como cada órgão que compõe nossa estrutura física tem uma finalidade, 

cada camada também é responsável por uma atividade no corpus. Diante de minha 

limitação, não posso falar de todas as camadas e dimensões, falo apenas de algumas delas e 

para isso convido autores, fazendo uso de uma abordagem múltipla e interdisciplinar para 

ajudar a compor esse entendimento. 

Antes de darmos continuidade, preciso dar uma pequena parada para compartilhar 

com você minha dificuldade nessa etapa da escrita. Passei muito tempo buscando uma 

forma de escrever para explicar as dimensões do corpus o qual defendo, contudo, não 

conseguia e comecei a me perguntar o porquê. Hoje sei que há vários motivos, muitos deles 

eu ainda não percebi e só saberei no desenrolar dessa pesquisa em minha vida, mas um 

deles começa a ficar mais nítido. É o meu próprio preconceito, que parte de negações e 

crenças limitantes de investigar o que “parece” religião18, que no senso comum está 

relacionada a instituições. Contudo, o pensamento que aqui proponho é a percepção desse 

                                                 
18 Religião - (do latim Religio, - onis) é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de 

mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios 

valores morais. 
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corpus no cotidiano, mas como uma forma de ver e viver a vida, sem necessariamente estar 

relacionado com essas instituições.  

 

Caminhos da compreensão do Corpus  

 

Ao refletir, assumir e colocar no papel essa minha dificuldade, me abro para 

desconstruir essas barreiras que foram construídas de forma sociocultural ao longo da 

minha vida. Para isso, acho importante lhe falar um pouco sobre essa trajetória, para você 

entender e, principalmente, para eu compreendê-la, assim, conseguir continuar nessa 

investigação.  

Eu, uma criança nascida no ano de 1983, em Alexandria, que tem sua população em 

sua maior parte católica, assim como nos dias de hoje. Segundo o senso divulgado pelo 

IBGE de 2010, a cidade tinha 13.507 habitantes, sendo que 12.205 se denominam católicos, 

1.018 evangélicos e 18 espíritas, um pequeno interior sitiado no Estado do Rio Grande do 

Norte, Nordeste, Brasil, América do Sul, América Latina, planeta Terra. Na fase da infância 

morei muitos anos atrás da igreja católica Nossa Senhora de Aparecida, a grande maioria 

dos meus amigos frequentavam a igreja e eu também.  
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Foto 6: – Igreja Nossa Senhora de Aparecida – Alexandria – RN  

Fonte: Banco de Imagens virtuais de Jânio Melo 

 

Gostava de entrar lá principalmente quando não tinha ninguém, escolhia lugares 

diferentes para sentar e observar o mesmo objeto ou lugar, na tentativa de ver outras 

perspectivas, desenvolvi um carinho e respeito por todos, mas sentia que precisava 

conhecer outras formas de pensar. Todos os dias eu estava na parte de dentro ou na parte de 

fora daquele templo, em alguns momentos brincando, mas a maior parte do tempo deitava e 

olhava o céu. Ou, sentava na calcada ao lado para escutar meu vizinho Girleno tocar violão 

e cantar músicas, além de falar de sua religião: evangélica.  

Na adolescência, comecei a morar na cidade de Natal, a capital do mesmo Estado. 

Naquele momento busquei conhecer um pouco a igreja evangélica, por me recordar das 

histórias do meu vizinho, frequentei poucas vezes, aprendendo também a respeitar a sua 

forma de compreensão, fiz bons amigos, mas sentia não pertencer a esta maneira de ver o 

mundo. Minha busca continuava, pois, sempre me sentia conectada de uma maneira 

diferente com o mundo e isso me fazia querer encontrar ou sentir o que as pessoas diziam 

sentir em suas crenças.  

Alguns anos depois, morei pouco tempo em São Paulo, outro estado brasileiro e lá 

ouvi falar de espiritismo, voltei para Natal-RN e conheci um senhor chamado Waldemar 
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Matoso19, que me permitiu o acesso a ricos ensinamentos, tocando meu coração e do ano 

2002 a 2013 me dediquei integralmente a esses aprendizados.  

Em 2014 continuei a investigar, mas dessa vez fazendo paralelos com outras 

manifestações do sagrado (interno ou externo) como: o xamanismo, candomblé, umbanda, 

hinduísmo, budismo, yoga, manifestações da cultura popular, capoeira, músicas, danças e 

principalmente o teatro. Por perceber que existem fios que ligam esses conhecimentos, e 

por serem campos gigantes de ricas informações, estarei convidando alguns amigos/autores 

que possuem mais propriedade em determinada área para me auxiliar a fazer essas 

conexões e as reflexões sobre eles. 

Assisti a uma palestra com a Lilian Ramaldes Vera20 que falava que a verdade é 

como um espelho espatifado no chão. Cada um com seu fragmento de verdade e só quando 

juntamos todos podemos ver a grande verdade. Identifiquei-me bastante com este 

pensamento, é assim que vejo as coisas. No conto indiano “Os Sete Sábios Cegos e o 

Elefante” também faz uma analogia com esses fragmentos de verdade, tendo a moral da 

história que: os seres humanos se deparam com uma parte da verdade e pensam que é a 

verdade toda. Sou curiosa e continuo minha busca tentando conhecer um pouco sobre essas 

“partes”, as diversidades, para poder tentar fazer pontes entre esses fragmentos, mesmo que 

não consiga chegar na grande verdade. 

Percebo a cada dia que sei muito pouco e tenho muito a aprender sobre esses 

mistérios por isso não me permito direcionar meus olhos para apenas uma dessas 

manifestações, abro meus olhos e coração para a multiplicidade de conhecimentos sobre a 

vida. Deixo claro que não tenho intenção de conhecer tudo, seria humanamente impossível, 

quero apenas sentar à beira desses diversos e múltiplos rios, ver suas belezas e se for 

possível tocar um pouco de suas águas, sabendo que todas essas águas então indo em 

direção do mar, do grande oceano.  

Retornando. Talvez o preconceito seja com a palavra religião, uma rejeição do que 

“nós”, seres humanos, já fizemos historicamente e continuamos a fazer uns com os outros, 

justificando a defesa de uma delas, desvirtuando completamente do seu sentido. É 

                                                 
19 Ex-Industrial, Ex-Esportista, fundador do Centro Espírita Evangelho no Lar em Natal – RN, não associado 

à Federação Espírita do RN, hoje com 82 anos, dedicou mais de 40 anos aos estudos deixados por Allan 

Kardec sobre o Espiritismo. 
20 Lilian Ramaldes Vera, Médica e palestrante. https://www.youtube.com/watch?v=SD5hLicU2XM&t=1071s 

https://www.youtube.com/watch?v=SD5hLicU2XM&t=1071s
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fundamental compreender e respeitar a necessidade da existência de todas e que cada ser 

humano pode escolher uma, várias ou nenhuma religião. O que importa é o esforço 

individual de nos tornar melhores do que somos e ter ações que beneficiem a harmonia com 

todos os seres vivos a nossa volta. Isso já é muita coisa e de alto grau de complexidade. 

Estamos falando de mudanças individuais que refletem nas ações coletivas de uma 

sociedade. Aqui não falo de religião, falo do que transcende essas barreiras, a 

espiritualidade (assunto que será tratado em outro capítulo), e faço paralelos dessas ações 

vividas no dia-dia com o teatro.  

Hoje percebo que sempre tive um problema com a aceitação de todos esses 

conhecimentos advindos da religião (a instituição dominadora de toda a verdade). Sentia-

me e sinto-me mais livre quando os compreendo como ciência, filosofia, religiosidade, uma 

maneira de olhar a vida, viver em harmonia com o outro. Deste modo, eu consigo perceber 

a conexão com em nós e com Deus (que possui tantos nomes ou mesmo a não existência de 

nome), com a natureza, com o caos que coexiste com a organização, com o universo.  

Explicado isso, volto agora a falar dos autores que estou convidando para nossa 

conversa. 

Hippolyte Léon Denizard Rivail, nascido na França em 1804, foi pedagogo, 

professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo, educador, suas áreas de interesse era 

Química, Física, Aritmética, Matemática, Francês, Anatomia comparada, Astronomia, e 

outras, mantendo aulas gratuitas em sua residência. Foi discípulo do reformador 

educacional Johann Heinrich Pestalozzi, tendo muitas obras didáticas entre os anos 1824 e 

1849. Nos anos de 1855 começou a investigar a mediunidade, quando adotou um 

pseudônimo de Allan Kardec, escrevendo também várias obras entre os anos de 1857 a 

1869, vindo a óbito em 1869 e em 1890 teve publicado obra póstuma, hoje, conhecido 

mundialmente como codificador do Espiritismo. 

Amit Goswami, nascido em 1936 e vivo. Amit Goswami é Doutor em Física 

Quântica pela Universidade de Calcutá, na Índia, professor aposentado do Departamento de 

Física da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos e membro do Instituto de Ciências 

Noéticas. Depois de desenvolver carreira como professor e pesquisador no Instituto de 

Ciência Teórica da Universidade de Oregon, tendo publicado 21 artigos na área de física 

quântica, passou a se dedicar ao estudo da parapsicologia, no que passou a chamar de 
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"Ciência e Consciência". Segundo Roberta Pinheiro, escreveu para o Correio Braziliense, o 

autor é "conhecido no mundo inteiro por defender a substituição do materialismo pela 

consciência como base do mundo". Outras fontes atestam sua grande notoriedade 

internacional. Escreveu grande número de artigos publicados em revistas de medicina, 

economia e psicologia. Entre os seus livros não acadêmicos se destacam os best-sellers A 

Física da Alma, Criatividade para o Século 21 e O Ativista Quântico. O livro A Física da 

Alma já vendeu mais de 50 mil exemplares no Brasil. Também é autor do livro texto 

Quantum Mechanichs usado internacionalmente em cursos introdutórios sobre física 

quântica em várias universidades. 

Jerzy Grotowski nascido em 1933 na Rzeszów – Polônia e aos 66 anos, no ano de 

1999 morreu em Pontedera na Itália, foi ator e diretor de teatro e figura central no teatro do 

século XX, principalmente, no teatro experimental ou de vanguarda. Seu trabalho mais 

conhecido em português é "Em Busca de um Teatro Pobre", onde postula um teatro 

praticamente sem vestimentas, baseado no trabalho psicofísico do ator. A melhor tradução 

de "teatro pobre" seria teatro santo ou teatro ritual. Nele Grotowski leva as últimas 

consequências as ações físicas elaboradas por Constantin Stanislavski, buscando um teatro 

mais ritualístico, para poucas pessoas. Um dos seus assistentes e responsável pela 

divulgação e publicação de seus trabalhos, é o hoje famoso teatrólogo Eugênio Barba.  

O Indiano Sathyanarayana Raju nascido 1926, aos 14 anos, mudou seu nome para 

Sai Baba, morreu em 2011, líder religioso, educador, foi inspirador do sistema Educare, em 

que é desenvolvida a Educação em Valores Humanos, presente em muitas escolas e 

universidades do mundo. 

Gaston Bachelard (Bar-sur-Aube, 27 de junho de 1884 — Paris, 16 de outubro de 

1962) foi um filósofo e poeta francês. Seu pensamento está focado, principalmente, em 

questões referentes à filosofia da ciência. Autor de vários livros que desenvolve a poética 

do imaginário. 

Edgar Morin, nascido em Paris em 1921, pesquisador filósofo, antropólogo, 

sociólogo, formado em Direito, História e Geografia.  Autor que sistematizou a teoría do 

pensamento complexo e escreveu mais de trinta livros. 

Todos os autores e os demais envolvidos na construção e propagação desse 

conhecimento doaram de si para o mundo, espero tê-los retratado a contento, sei que só 
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estarei tocando em uma parte minúscula de toda uma gama de conhecimentos 

desenvolvidos por eles. Assim, peço licença a eles. 

Desde quando me lembro dessa minha existência, sempre me senti conectada, 

múltipla e diversa, livre com meus pensamentos, no entanto, existe uma pressão social para 

nossa adequação em alguma das muitas “caixas”. Assim, me pergunto qual a necessidade 

disso? Encontro algumas respostas, sei que cada um de nós temos necessidades distintas e 

para atende-las é preciso uma multiplicidade de caminhos, contudo, eu prefiro só passar por 

elas, então entro, conheço e saio das “caixas” levando comigo o melhor que pude aprender. 

Sem perceber também, levo comigo alguns muros, barras de contensões, crenças limitantes, 

“certezas absolutas”, proibições, imposições, justificativas incoerentes, opressões 

disfarçadas de uma “boa causa” ... Venho me colocando em risco, saindo da zona de 

conforto e por estar vivendo esse processo, aqui exponho minhas tentativas de desconstruir. 

Então, vou te provocar desejando que você me questione, questione a vida e a todos 

a sua volta e, principalmente, questione a você mesmo e a todas as suas “certezas”. Saia 

também da sua zona de conforto, qualquer coisa que você possa ter aprendido que não se 

deve questionar... questione! As perguntas te colocarão diante de muitas possibilidades. 

Não existe punição e nem castigo, são apenas reações, respostas às nossas escolhas.  

É exatamente isso que estou tentando fazer comigo mesma. Comecei a questionar as 

minhas “certezas” e o como as construí. Poderia dizer que são crenças e cada uma pode me 

impulsionar ou me limitar em alguns aspectos da vida. É preciso identificá-las e se esvaziar 

das que limitam. Este é um processo longo, mas acredito que já o iniciei, comecei também 

a questionar as pessoas a minha volta. Entre tantos questionamentos um vem atraindo 

minha atenção há algum tempo: Como eu e cada pessoa lida no dia-dia com o que 

pensamos, falamos e fazemos? Existe coerência? O que pensamos é o que falamos e 

fazemos? Os resultados que alcançamos se relacionam com nossa vontade? Os resultados 

se relacionam mais com o que pensamos ou falamos ou com nossas ações (conscientes ou 

inconscientes) ou nenhuma dessas possibilidades?  

Essas perguntas me levam a um ditado popular que escutei muitas pessoas falarem: 

Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ou seja, um ditado que estimula a incoerência. 

Você já o escutou antes? Se sim, em quais situações? 
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O pensamento, a palavra e a ação são fenômenos que acontecem em dimensões 

distintas no corpus, interligadas que podem ser transportadas de uma dimensão a outra, da 

matéria mais sutil para a mais densa se materializando e da matéria mais densa para a mais 

sutil, em um processo de retroalimentação: fluxo de idas e vindas, expansão e retração. Mas 

afinal como é esse corpus? 

 

 
Figura 5: Corpus - conexão 

Fonte:  (Sam`s, 2015) 

 

Sugiro que pegue ou imagine as cebolas que cortou e relacione aos quatro 

parágrafos a frente. Sigamos: 

Trago algumas perguntas de Allan Kardec para nos ajudar a pensar esse corpus: 

  
135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? “Há o elo que une a 

alma e o corpo.”  

a) Qual a natureza desse elo? “Semimaterial, isto é, intermediária entre o Espírito 

e o corpo. E é preciso que assim seja, para que eles possam comunicar-se um com 

o outro. É através desse elo que o Espírito age sobre a matéria e reciprocamente.” 

O homem é, assim, formado de três partes essenciais: 

1º – O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo 

princípio vital; 2º – A alma, Espírito encarnado cujo corpo é a habitação; 3º – O 

princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de 
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primeiro envoltório ao Espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, o 

gérmen, o perisperma e a casca. (p. 72, 2008) 

 

O Ser Humano é um composto três principais partes, a alma, o períspirito e o corpo 

físico. A alma seria de matéria mais sutil, sendo envolta pelo corpo mental que é a fonte 

dos pensamentos, local de registros de toda a existência que auxilia na formação do 

períspirito.  

O períspirito é constituído por um envoltório sutil chamado de corpo astral, causal 

e vital e cada qual possui características que se complementam. O corpo astral é formado 

por um campo eletromagnético, onde circulam elétrons, ele tem prótons também que 

vibram em dimensão distinta do corpo físico. Já corpo causal é o lugar de registro das 

memórias relacionadas às cicatrizes morais e o corpo vital é o mais denso dos corpos sutis, 

está localizado mais próximo do corpo físico e faz uma ponte para a ação dos chakras21. 

Chegamos então ao corpo físico que recebe e envia a energia dos chakras através 

dos Sistemas endócrino e nervoso, o que possibilita a expansão e a retração energética no 

corpus que é potencializada ou minimizada pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações 

cotidianas. Conversaremos adiante um pouco sobre os chakras. 

Cada um desses corpos ou envoltórios é como uma camada da cebola, porém, elas 

não são fixas em um só lugar, coexistem dentro de um fluxo constante de idas e vindas, 

expansão e retração. Tudo influencia o todo, ou seja, o que acontece no corpo físico 

influencia no períspirito e na alma, ou o que acontece na alma influencia no períspirito e no 

corpo físico e o que acontece no períspirito influencia na alma e no corpo físico, além das 

demais dimensões que desconheço. Assim, tudo o que vivemos, em qualquer dimensão, 

afeta diretamente o nosso viver, os sistemas trabalham em conjunto desde breves momentos 

até grandes mudanças, gerando um fluxo energético entre os corpos sutis e os mais densos, 

que se materializa no corpus em sua estrutura física, como também nos pensamentos, nas 

palavras, nas ações e seus resultados. 

Proponho-te mais uma experiência: Inspire, nesse momento você sabe que todo o 

sistema do seu corpo físico está sendo oxigenado. Expire, agora você libera do seu corpo 

físico o gás carbono. Enviamos e recebemos o ar que energiza nosso ser, que expande e 

retrai naturalmente, vai e volta, não pensamos para que isso aconteça, é inerente ao nosso 

                                                 
21 Discorrerei sobre os chakras mais adiante neste capítulo. 
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sistema. Mas, quando estamos atento à nossa respiração pode melhorar nossa qualidade de 

vida, isso nos dá vitalidade, normalmente nascemos com a respiração ideal e no decorrer de 

nossa vida realizamos apenas a respiração básica para nossa existência. Rodriguez 

complementa dizendo que: “Os benefícios de uma boa respiração são múltiplos: ao inspirar 

e expirar de forma completa, usando a maior parte dos pulmões, oxigenamos melhor o 

corpo todo, por meio do sangue, e, com isso, é maior a nutrição de cada uma das partes do 

organismo”. (RODRIGUEZ, 2006, p. 43)  

Nossa respiração acontece fazendo uso dos nossos órgãos físicos, o mesmo se dá 

com o fluxo energético em nossos “órgãos sutis”, em nosso corpus.  

A ilustração da escada em espiral abaixo é para auxiliar a compreensão do fluxo 

energético que perpassa todas as camadas, tendo como elo o eixo parte central da escada, 

que se expande em cada degrau. O fluxo acontece com a energia que circula entre as 

dimensões do nosso corpus, que relaciona os corpos mais sutis aos mais densos. Em outras 

palavras, conecta a alma e seu envoltório do corpo mental, o períspirito e os demais 

envoltórios e o corpo físico. Esse fluxo acontece sem a necessidade de um comando mental, 

simplesmente flui como a respiração, mas quando colocamos nossa atenção nesse processo 

podemos potencializá-lo na sua expansão. Quando respiramos bem nós passamos a ter uma 

maior qualidade de vida, quando equilibramos nosso fluxo energético, há um 

melhoramento em todos os corpos, passamos a ter uma maior coerência no que pensamos, 

falamos e agimos, afinal, como falamos anteriormente: tudo influencia no todo.  

 

 
Figura 6: Escada Espiral 3D 

Fonte: (Disclaimer, 2018) 
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Observemos agora a imagem, inspirando e expirando. Imagine um ponto de luz que 

está no eixo da escada, ele realiza o mesmo fluxo da respiração que expande sua 

luminosidade para demais degraus nesse processo. 

 

Arte e Espiritualidade 

 

Parece algumas vezes que estamos falando de coisas novas, mas não, não estamos. 

São apenas desdobramentos ou talvez uma continuação do desenvolvimento desse 

conhecimento na humanidade, ou poderia também dizer que são outras percepções em 

várias áreas de conhecimentos que se conectam. Vejamos algumas conexões espirituais no 

contexto histórico. 

Há indícios da existência desse conhecimento espiritual desde o período Paleolítico, 

identificados pelos fósseis e pelas pinturas rupestres, esses são uns dos meios na busca de 

compreender as civilizações que nos antecederam. No caso em específico das artes 

rupestres, Araújo (2016) explica que “O fenômeno gráfico rupestre pode ser entendido 

como o ato de representar graficamente elementos presentes tanto do mundo sensível como 

aqueles de ordem simbólica.” (p. 70). Isso quer dizer que essa compreensão vai além dos 

costumes, adentra também nas crenças de como essas civilizações viam o mundo e como se 

viam no mundo. 

Por exemplo, alguns indícios foram registrados por um grupo de arqueólogos, entre 

eles, está a Dra. Valerie Feruglio nas descobertas em escavações na França, na cova de 

Pech-Merle. A pintura rupestre recebeu o nome de Homem de Vidro que se supõe ser de 

um Xamã, um ser humano que tinha linhas que saiam dele. Em outras pinturas encontradas, 

podemos ver seus rituais, danças, a relação com a natureza, os seus modos de vida. A partir 

desses registros pode-se deduzir que os povos originários compreendiam que algo existia 

além da matéria física de seus corpos, uma alma que lhes nutria a existência e que suas 

cerimônias, seus rituais e a exaustão física advinda delas auxiliava na expansão energética, 

que os levava à vivência dos estados alterados de consciência, facilitando a conexão com o 

que eles compreendiam do sagrado e que lhes permitiam visões que, posteriormente, eram 

grafadas nas rochas. 
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Essas informações estão contidas no documentário produzido pela BBC chamado de 

Evolución Humana. Pinturas Rupestres y Chamanismo que enfatiza: “Podemos ver que 

essa gente não pensava só no mundo que vivia, pensava também em mundos espirituais, em 

outras realidades, não só na realidade física da sua existência diária e usavam formas 

gráficas para retratar essa distinta realidade. Hoje fazemos o mesmo com a arte, fazemos 

através da antropologia, através de todo tipo de manifestações para plasmar outras 

realidades. Quem sabe se as pessoas que viram os desenhos há muito tempo previam a nós 

mesmos?”. 

Vejamos agora um contexto mais próximo, segundo a antropóloga Cristiane de A. 

Buco os primeiros habitantes do que hoje chamamos de Brasil tem datação de 50 mil anos. 

Sendo assim, o nosso país não foi descoberto como se conta, foi invadido e explorado.  

 

O Processo de colonização e o Reencontro com as origens 

No ano de 1500, quando os invasores, chamados de colonizadores, chegaram nessas 

terras, estima-se – segundo pesquisa de Guilherme Athaide publicada no site Mundo 

Estranho, com consultoria de Eduardo Natalino, professor de história da América pré-

hispânica da USP – que havia oito milhões de indígenas espalhados em mais de 1.000 

tribos. Os invasores tentam escravizá-los e, devido à resistência, de acordo com Cremonese, 

professor do Departamento de Ciências Sociais da UNIJUÍ (RS) ocorreu uma espécie de 

massacre físico por doenças vindas dos europeus. Os habitantes locais não tinham 

imunidade contra essas doenças e o que gerou a morte, além do assassinato de milhões de 

indígenas em suas próprias terras. Dentre os sobreviventes, alguns conseguiram fugir para 

outras áreas inexploradas e outros foram escravizados. Fernandes (2000, p.2) fala que “De 

norte a sul, Potiguares, Tamoios e Guaranis lutaram contra a invasão de seus territórios e 

contra a escravidão. Nesse tempo, a escravidão indígena foi sendo substituída pela 

escravidão dos povos trazidos da África.”. 

Devido à necessidade de mão de obra, começaram a ser importar povos africanos de 

muitas etnias e posições sociais que igualmente foram escravizados. De acordo com Elaine 

Cristina Ferreira Duarte, mestre em história pela UERJ, há uma estimativa de que, entre 
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1530 a 1888, chegaram às terras brasileiras 5,8 milhões de pessoas escravizadas e, junto 

com elas, suas culturas, segundo matéria no site Correio Nagô.  

Em 1808 a corte portuguesa veio habitar o Brasil, devido à ameaça de invasão das 

tropas napoleônicas, decorrente do não cumprimento do bloqueio comercial dos portos 

portugueses à Inglaterra. Entre esse ano e até 1821, relata o historiador Nireu Calvalcanti, 

8% da população de Lisboa teria chegado ao Brasil, fora a contagem de 15.000 pessoas na 

leva inicial. 

Através da observação do primeiro Censo em 1872 é possível levantar a 

possibilidade que maior parte dos habitantes das terras brasileiras eram mestiça, composta 

principalmente dos filhos dos povos originários, africanos e portugueses, além de outros 

povos (franceses, holandeses, ingleses, espanhóis, alemães, suíços, etc.) que chegaram para 

lutar, para dominar ou usufruir de alguma forma de nossas terras. Contudo, no Brasil, 

sempre existiu uma política de branqueamento velada, o que pode ter influenciado nos 

números registrados no Censo. 

Os povos estrangeiros difundiam sua cultura através de ações cotidianas e tinham 

filhos brasileiros que se orgulhavam de perpetuar essa cultura herdada de seus pais 

livremente. Isso deixou marcas na cultura brasileira, auxiliando num outro tipo de massacre 

que acontecia, o massacre cultural, que atuava também através das proibições para os povos 

escravizados. Ou seja, o colonizador impedia que os povos originários do Brasil e os povos 

africanos expressassem seus costumes, crenças e a sua própria língua, assim como os seus 

descendentes. Esses povos, com suas múltiplas etnias e formas de se expressar no mundo, 

vivenciavam suas culturas de modo interligado à sua religiosidade e encontraram na mescla 

uma forma de resistência e sobrevivência.  

Houve no Brasil também um forte movimento de imigração que, entre eles, sinalizo 

o do anúncio, em 1892, de um milhão de imigrantes europeus em dez anos. 
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Figura 7: Recorte de Jornal de 1892 

Fonte: Mídia Cidadã  22 

 

Entre eles também têm registrado pelo Censo de 1950 que contou 59 nacionalidades 

diferentes, além dos naturalizados, tendo a maior parte dos imigrantes vindo da Espanha, da 

Itália, de Portugal, da Alemanha e do Japão. Reescrevo e dou destaque a três itens do citado 

censo: A Cor, A Religião e a Nacionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Link da Fonte:  http://midiacidada.org/um-milhao-de-imigrantes-europeus-em-dez-anos-anuncia-jornal-

paulista-em-1892/ 

 

http://midiacidada.org/um-milhao-de-imigrantes-europeus-em-dez-anos-anuncia-jornal-paulista-em-1892/
http://midiacidada.org/um-milhao-de-imigrantes-europeus-em-dez-anos-anuncia-jornal-paulista-em-1892/
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ESPECIFICACÃO 

POPULAÇÃO PRESENTE 

Números absolutos 

1872(1) 1890 (2) 1900 (3) 1920 (4) 1940 (5) 1950 (6) 

TOTAL 9 930 478 14 333 915 17 438 434 30 635 605 41 236 315 51 944 397 

COR             

Brancos 3 787 289 6 302 198     26 171 778 32 027 661 

Pretos 1 954 452 2 097 426     6 035 869 5 692 657 

Amarelos         242 320 329 082 

Pardos 4 188 737 5 934 291     8 744 365 13 786 742 

Sem declaração de cor         41 983 108 255 

RELIGIÃO             

Católicos romanos 9 902 712 14 179 615     39 177 880 48 558 854 

Protestantes   143 743     1 074 867 1 741 430 

Espiritas         463 400 824 553 

Ortodoxos   1 673     37 953 41 156 

Israelitas         55 666 69 957 

Outras Religiões 27 766 1 627     237 255 296 405 

Sem religião e sem  

declaração de religião   7 257     189 304 412 042 

NACIONALIDADE             

Brasileiros natos 9 547 149 13 982 603 16 159 371 29 045 227 39 822 487 50 727 113 

Brasileiros naturalizados 1 288 

351 312 1 074 511 

52 326 122 735 128 897 

Estrangeiros 382 041 1 513 635 1 283 803 1 085 287 

Sem declaração  

de nacionalidade     204 552 24 417 7 600 3 100 

Tabela 1- Censo 1950 

Fonte:  (IBGE, 1950) 

 

Foram cruciais essas marcas do tempo na história do Brasil, as culturas não eram as 

originarias “puras” de cada povo, a mescla já estava presente e, ano após ano, um 

enraizamento inclusivo de muitos povos que continuaram a chegar davam forma à cultura 

brasileira que hoje conhecemos.  

De 1500 e 1888, foram 388 anos de negação e proibição dos conhecimentos dos 

povos originários e africanos, com a supervalorização da cultura do “branco”23, com as 

muitas mescla de identidades. Apenas 130 anos depois começamos a gestação da 

                                                 
23 O termo “branco” vem seguido de aspas na tentativa de não generalizar, pois, tenho ciência que não foram 

todos. Usá-lo é um convite também para lembrar que por muito tempo ele foi usado como uma forma de 

segregar e inferiorizar quem não tinha a cor e a posição social coerente a esse termo. O “branco” se valeu de 

sua posição no processo escravagista e que se repercute nas muitas formas de preconceitos até o dia de hoje 

(2019). 
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identidade da nação brasileira, ou seja, o Brasil é uma nação jovem, que desconhece ainda 

sua identidade, que sofreu e ainda sofre com os vários tipos de massacre, mas que resiste. 

No ano de 2019, pudemos ver assumir a presidência um homem “branco” que no 

decorrer de sua campanha presidencial teceu discursos e ações que se assemelham com o 

perfil exploratório dos invasores desta terra - Brasil. Mesmo diante disso, é crescente os 

movimentos sociais em defesa dos povos originários, negros, homossexuais, mulheres e 

todos os demais que estão em situação de vulnerabilidade social e são vitimas do 

preconceito por não pertencer a um perfil físico e social do “homem branco, europeu”. 

Diante desses fatos, defendo que o Brasil vive hoje um processo de reencontro e 

será preciso a maturação da sociedade, valorizando igualmente os povos originários, os 

africanos e os “brancos” na formação da identidade, reconhecendo o lugar devido de suas 

falas. O Brasil é a união das culturas aqui originárias com as outras que vieram e foram 

agregadas, mas, esse processo de busca de identidade do povo brasileiro pode levar muitos 

anos, tal como o reconhecimento de sua cultura originária. 

Esse preâmbulo foi desenvolvido com o intuito de falarmos da força e da resistência 

dos povos originários, assim como dos africanos que a cada dia lutam e ganham espaços na 

sociedade, junto com suas crenças e sua compreensão da vida. Dito isso, retomo então à 

nossa busca histórica das camadas dos corpos sutis e densos. Mesmo diante da visão 

exploradora, podemos destacar o relato do Padre Cardim Fernão, que esteve em terras 

brasileiras no período de 1556 a 1625 e afirmou sobre os povos originários: “[...] sabem que 

têm alma e que não morre e depois da morte vão a uns campos onde há muitas figueiras ao 

longo de um formoso rio, e todas juntas não fazem outra cousa senão bailar” (200, p. 

174)24. 

Para esses povos o que existia era sagrado por ser reflexo de Deus ou Deuses ou 

algo que o/os representasse, assim contemplavam, cuidavam e, principalmente, viviam em 

relação íntima, de comunhão com a natureza. Seus cantos, danças, rezas, rituais, foram 

agregando características do cristianismo católico e isso possibilitou, mesmo diante da 

proibição, a expressão desses múltiplos povos. 

Originados no Brasil a partir desse processo de mesclagem temos a Jurema, a 

Umbanda, a Capoeira, Boi de Reis, Maculelê, Maracatu, assim como muitas expressões e 

                                                 
24 Revista do instituto Histórico e Geográfico. Impressa Nacional. Rio de Janeiro: 1931. 
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festejos da cultura popular. Todos abordam uma dimensão do sagrado que compõem o 

corpus e essas percepções fazem parte dos legados na construção da identidade do povo 

brasileiro.  

Para a construção dessa identidade é necessário que se beba na fonte, em nossos 

ancestrais. São eles que poderão falar como se deu todo esse processo em que estão 

presentes os seus legados. A capoeira, por exemplo, vejo como uma expressão da cultura 

brasileira que integra luta, dança, cultura popular, história e música, harmonizadas ao 

corpus com seus movimentos ritmados pelo som da bateria25. O principal instrumento é o 

berimbau26 que faz a abertura da roda, sendo acompanhado por uma ladainha27. É como 

uma oração, um momento de unificar a todos. 

Lara Machado diz que a capoeira é: 

 

Considerada como um jogo, é praticada em roda, dentro da qual duas pessoas se 

relacionam por meio da ginga, movidas pelo toque do berimbau, instrumento de 

maior autoridade nessa manifestação. A ginga representa o movimento-eixo do 

capoeirista, trazendo em si as características de cada um que, por meio de seu 

gingado, procura se comunicar com o grupo. (MACHADO, 2017, p. 35)  

 

Tive a oportunidade que conversar com o Mestre Delicado do Grupo Nagoas que 

carrega em sua memória viva os ensinamentos passados pelo Grão Mestre Dunga que em 

sua linhagem tem os vestígios de um povo que foi escravizado. Nessa conversa perguntei, 

ao Mestre Delicado o que significa o corpo na Capoeira. Ele respondeu no mesmo dia e, no 

dia 08 de janeiro de 2019, me entregou escrito no papel: 

 

Noto sempre um desalinho nas pessoas, noto em mim. Esse desalinho na 

harmonia do corpo faz com que a pessoa não aprenda, por isso me proponho as 

vezes a fazer com que elas conheçam bem o corpo, os detalhes de sua carcaça, 

conheça suas limitações reais e as impostas pelo medo. As pessoas geralmente 

não conhecem o corpo no qual habitam. Proponho que se toquem, que toquem os 

outros, que sinta dor para localizar partes do seu próprio corpo, que joguem o 

corpo com velocidade, com delicadeza, que se segurem com força e com jeito...  

Depois disso faço com que a musicalidade desperte outros sentidos, emoções, que 

por ser um som tribal que faça com que busquemos algo mais antigo que o tempo 

de vida do nosso corpo. Isso acontece com quem consegue se libertar da prisão 

                                                 
25 Conjunto de instrumentos musical (berimbau – gunga, médio, viola e violinha - atabaque, pandeiro, 

triangulo, agogô, caxixi) que juntos formam a bateria. 
26 Principal instrumento da capoeira construído com cabaça, arame e madeira, que se toca com uma vara de 

madeira e uma pedra. 
27 É um canto da capoeira, considerada uma forma de oração. 
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no qual a carne nos prende, mas não são todos que conseguem reviver algo pelo 

som. Depois faço o mesmo com a história. Mesmo nós, sendo seres universais, 

presentes aqui nesse momento, mas vindos de um passado às vezes não comum a 

história da Capoeira possui fatos e passagens genéricas, similares a todas as 

histórias principais da humanidade. Isso faz com que o espírito relembre fatos e 

atravesse as barreiras da carne nos deixando mais curiosos em saber em participar 

ou em querer relembrar mais. Só depois que vejo certa integração, 

autoconhecimento e identificação por recordações de passagens de vidas 

anteriores é que noto que aquela pessoa estará apta a receber a capoeira. 

 

A Capoeira é um bom exemplo para a percepção das dimensões, do fortalecimento 

da vivência da unidade, do momento presente, como também de resistência ao preservar, 

pelas margens, o conhecimento ancestral sobre a própria Capoeira, sobre a vida, sobre 

nosso passado. 

 
Foto 7: Capoeira Nagoas. 

Fonte:  Arquivo do Grupo Nagoas – Foto Nadja Rossana. 

 

Assim como a Capoeira, as muitas outras manifestações da cultura perpetuam seus 

inúmeros conhecimentos na comida, nos nomes das cidades, no vocabulário, nos hábitos 

que nem sequer percebemos por não buscarmos conhecer nossa história, etc.; Podemos 

perceber a força dos nossos indígenas e dos povos africanos que chegaram ao Brasil 

escravizados, ambos de muitas etnias, que sobreviveram entre tantas lutas, negações e 

imposições. É um ato de resistência. RE-EXISTÊNCIA!   
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A Física Quântica e a Interpretação da Realidade Micro e Macro 

Podemos ver em outros períodos da humanidade diferentes formas de abordar e 

compreender o corpo e suas dimensões, com datações iniciais de 1.700 a.C., a exemplo 

disso destacamos as civilizações da Índia, China, Egito, os Maias, etc., que tiveram um 

grande desenvolvimento a esse respeito. Contudo, muitos desses registros foram destruídos, 

escondidos ou confiscados da população como uma forma de controle e/ou detenção do 

poder sobre a maioria.  

O hinduísmo, por exemplo, é considerado o sistema religioso mais antigo do 

mundo, acredito que, também, um dos mais estudados e hoje é o terceiro com o maior 

número de seguidores: com um bilhão, ficando atrás do Islamismo com 1,6 bilhões e o 

cristianismo 2,2 bilhões. O hinduísmo tem origem nas tradições védicas, que são livros 

considerados sagrados. Trata-se de uma crença politeísta por cultuar vários deuses menores 

que são as manifestações dos princípios de um maior chamado de Brahman e é pluralista 

por juntar diferentes tradições. Os ensinamentos se propõem compreender quem é o ser 

humano e, a partir disso, desenvolver o sistema de sociedade. Dentro desses conhecimentos 

dou enfoque ao atma28, corpo físico e seus envoltórios, o controle da respiração, da mente, 

que são os tópicos que se relacionam com essa pesquisa, para que compreendamos um 

pouco sobre a visão deles.  

Somos formados, segundo o hinduísmo, por 05 koshas29 que estão registrados nos 

sutras30 33 aos 39, que em sua tradução se relacionam com envolturas ou corpos, que são: o 

Annamaya kosha, também chamado de envoltura ou corpo de alimento ou físico; o 

Pranamaya kosha – envoltura ou corpo prána ou vital; o Manomaya kosha – envoltura 

mental ou corpo feito de pensamentos; o Vijñanamaya kosha – envoltura psíquica, intuitiva, 

ou corpo de conhecimento, intelecto; Anandamaya kosha – envoltura ou corpo da 

felicidade, bem-aventurança, causal. 

                                                 
28 Atma - Palavra sânscrita que significa self cósmico mais alto, além do ego. 
29 Kosha – palavra em sânscrito que significa envolturas, que relacionamos aqui as dimensões dos corpos que 

compõe o corpus. 
30 Sutra - Em sânscrito significa corda, se relaciona é um conjunto de preceitos dos ritos, da moral e da vida 

no hinduísmo. 
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Estarei usando os nomes da tradução para facilitar a compreensão.  

O corpo físico tem como necessidade básica o alimento desde sua formação no 

embrião e durante toda a vida, sendo uma condição para sua existência. É o nosso corpo 

mais denso. 

O corpo vital é de uma estrutura mais sutil que recebe e assimila, potencializa, 

distribui e elimina a energia através dos órgãos de ação: Vyana Vayu – se relaciona a todo 

o corpo por meio do sistema nervoso; Udana Vayu – associado à cabeça e pescoço; Prana 

Vayu – realiza a respiração com íntima relação com os pulmões, o coração e o peito e faz 

ponte com a com o nariz e a boca; Sámana Vayu – está ligado aos órgãos digestivos; e 

Pana Vayu – são os processos de exalação, eliminação e reprodução. Vale ressaltar que 

existe uma riqueza de detalhes nesse processo, contudo, aqui não estaremos adentrando 

nela. 

O corpo mental se relaciona à construção dos pensamentos e está alinhado aos 

cinco sentidos (visão, olfato, audição, paladar e tato). 

O corpo intelectual é um nível mais sutil e elaborado, tendo em vista que o mental 

pode conter equívocos e também é constituído pela ação dos cinco sentidos (visão, olfato, 

audição, paladar e tato). 

O corpo causal é formado de energia mais sutil, nela habita o atma, que dá origem 

as demais koshas. 

Segundo a Associação Brasileira de Yoga Antigo – ABYOGA: 

 

Os cinco koshas formam uma unidade indivisível influenciando-se mutuamente e 

interatuando como um todo. Cada envoltura realiza suas funções que lhe são 

próprias e está mais diretamente relacionada com algum nível de experiência, por 

exemplo: 

– Ánnadamaya kosha (corpo físico) está relacionado com a dimensão consciente 

da mente ou estado de vigília. 

– Pránamaya kosha (corpo energético) está associado às dimensões consciente e 

subconsciente da mente e atua como veículo entre o corpo físico e o corpo 

mental. 

– Manomaya kosha (corpo mental) forma parte do corpo sutil (junto com 

Pránamaya kosha e Vijñanamaya kosha) e sua atividade predomina durante o 

estado de sono com sonhos (svapna – o nível subconsciente). 

– Vijñanamaya kosha (corpo intuitivo) atua como uma conexão entre o corpo 

sutil e corpo causal, assim como entre as dimensões subconsciente e inconsciente. 
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– Anándamaya kosha (corpo causal) está relacionado com a dimensão 

inconsciente da mente, os estados de sono profundo, meditação e consciência 

homogênea. (http://abyoga.com.br/os-cinco-koshas/)  

  

A partir desses conhecimentos, Amit Goswami e sua esposa Maggie Goswami 

aprofundam suas pesquisas na física quântica. Aqui saímos do ano 1700 a.C e vamos para 

2000 d.C. O capítulo 6, do livro A Física da Alma (2008) se inicia com o questionamento: 

Temos mais do que um corpo? Sem dúvida, essa pergunta me provoca muito, 

principalmente, quando ele propõe que esses corpos são formados por substâncias sutis e 

elas não são “determinadas de forma newtoniana, mas que tenham natureza quântica” 

(p.115), nesse caso, essas substâncias não podem ser mensuradas ou pesadas, como é feito 

com o corpo físico e é preciso se abrir para novas possibilidades. 

Reforço que a física quântica é aceita e aplicada para se compreender o 

micromundo, o mundo molecular e quando são transportadas ao macro mundo, às múltiplas 

dimensões, ao salto quântico, começamos a vislumbrar muitas perguntas, uma delas é: 

“Qual a diferença entre substância física grosseira e substancia mental sutil? Uma diferença 

importante é a natureza grosseira do macro mundo de nossa percepção no domínio físico. 

Estamos postulando que, tanto as substâncias físicas como as mentais são quânticas. Mas a 

diferença é que, no mundo físico, objetos micro quânticos formam macros objetos. Isso não 

ocorre no mundo mental” (p.120). Para Goswami “a substancia mental é sempre sutil” 

(p.121) e apesar de fazer críticas a Descartes, destaca pontos valorosos no trabalho dele, 

quando, por exemplo, afirma que ele “intuiu corretamente, a substância mental é 

indivisível”. (p.121) 

Corpos dimensionais paralelos são feitos de matérias grosseiras divisíveis e sutis 

indivisíveis, que tem suas interações mediadas pela consciência em um processo de 

reconhecimento e escolha. O corpo físico realiza suas funções dando origem às sensações 

que são geradas pelo corpo vital. Para compreender melhor essas relações trago algumas 

citações de Goswami: 

Essas “sensações” são mapeadas ou programadas no corpo físico e, uma vez 

programadas, o corpo físico pode executar a função de que trata essa sensação. 

Logo, organismos vivos exibem comportamento “programado”, revelando seu 

segredo – que possuem outro corpo, consistente das sensações por trás dos 

programas que os organismos vivos são capazes de executar (GOSWAMI, 2008, 

p.116). 

 

http://abyoga.com.br/os-cinco-koshas/
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Essas sensações precisam ser lidas e compreendidas no tange aos seus significados. 

Esse processo se dá no corpo mental: “Como só a consciência pode injetar significado no 

mundo físico, faz sentido supor que a consciência “escreve” os programas mentais de 

significado no cérebro... a consciência precisa usar o corpo mental para criar o “software 

mental” (as representações dos significados que a mente processa) no cérebro.” 

(GOSWAMI, 2008, p.116-117), assim “O corpo mental não só dá significados aos objetos 

físicos de nossa experiência, como nós também o usamos para dar significado às emoções 

do corpo vital” (p.119). 

Já o intelecto supramental, se relaciona com a criação, com as formas de criar e com 

os contextos que perpassam os demais corpos. “... o supramental é usado não só para dar 

contexto de significado mental, como para oferecer contextos para o movimento do vital e 

do físico. Em outras palavras, o intelecto supramental é o mesmo corpo que já chamei de 

corpo do tema - o corpo de temas arquetípicos que modela o movimento do físico, do 

mental e do vital.” (p. 119). 

Este é um rico sistema que nutre a existência, a vida e suas muitas camadas. Talvez 

por não compreendermos tudo como parte do mesmo sistema, estamos sempre o dividindo 

como, por exemplo: corpo, mente, trabalho, família, vida social, vida pessoal, intimidade, 

questões de gênero, cor, questões políticas, sociais, financeiras, etc.  

Compreender a diferença e a funcionalidade de cada coisa que faz parte do mesmo 

sistema não é o mesmo que separar e supervalorizar uma dessas camadas. Estamos falando 

de formas de percepções da unidade: a primeira integra, já a segunda causa muitos 

problemas de ordem mundial. Acabamos não percebendo que são as diferenças que fazem 

parte da unidade e isso nos tornam ricos em possibilidades e diversidades, que são elas, as 

diferenças, estampadas e expandidas no corpus, na natureza e assim compõem a vida. 

Vêm a minha mente agora as inúmeras vezes que entrei na igreja Nossa Senhora de 

Aparecida na cidade de Alexandria e sentava em muitos lugares diferentes para ver a 

mesma coisa, é como se a mesma coisa ganhasse novos sentidos, novas relações. Sempre 

acontecia uma ampliação dos sentidos a partir do novo lugar que eu estivesse, eu era uma 

observadora daquilo que estava dentro e daquilo que parecia estar fora. Olhe agora a 

mesma imagem da escada em outra posição associada as imagens. 
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Figura 8: Escada Espiral 3D. 

Fonte: (Disclaimer, 2018)  

 

 
Foto 8: Ondas do mar. 

Fonte: (Silva, 2016) 

 

  
Foto 9: Ondas do mar. 

Fonte: (Rincon, 2017) 

 

 
Figura 9: Escada Espiral 3D. 

Fonte: (Disclaimer, 2018) 

 

 
Figura 10: Ondas Luminosas. 

Fonte: (Pereira, 2013) 
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Figura 11: Ondas Eletromagnéticas. 

Fonte: (Toda Matéria, 2018) 

 

 
Figura 12: Escada Espiral 3D. 

Fonte: (Disclaimer, 2018) 

 

 
Figura 13: Ondas na propagação da luz. 

Fonte: (Christakis, 2015) 

 

 
Figura 14: Ondas na propagação do calor. 

Fonte: (Moura, 2011) 

 

 
Figura 15: Escada Espiral 3D. 

 Fonte: (Disclaimer, 2018) 
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Figura 16: Ondas na estrutura do DNA. 

Fonte: (Speck, 2017) 

 

Como podemos notar a imagem da escada, em outra posição e associada às demais 

imagens nos faz perceber coisas novas. Podemos perceber as ondas de propagação, ao 

matéria vibracional e o funcionamento do sistema que se passa em menor e em maior 

escala nas dimensões visíveis e invisíveis. Estamos falando da energia pulsante da vida 

presente em todas as partes e se lembrarmos dos Maias, conseguiremos compreender 

porque eles diziam que o corpo era um ser vibrante de energia. 

No século XX a humanidade vivenciou momentos importantes na ciência e no 

desenvolvimento tecnológico que favoreceu a mudança de pensamento e de comportamento 

da sociedade. Um exemplo disso, Albert Einstein, em 1905, publicou a primeira parte da 

pesquisa “Eletrodinâmica dos corpos em movimento”, fazendo uso da pesquisa de 

Eletricidade e Magnetismo de James Clerk Maxwell. Dez anos após ele amplia sua 

pesquisa propondo a tão consolidada Teoria da Relatividade Geral. Deixo aqui a referência 

para quem desejar um aprofundamento, Roberto de Andrade Martins, 2005, em seu artigo 

faz um apanhado da construção desse conhecimento historicamente. 

Em 1913 conhecemos o modelo quântico do átomo de Niels Bohr, que é o ponto de 

partida na compreensão da Física Quântica. Tal modelo. Inicialmente, foi pensado apenas 

para a escala do microcosmo, mas este conceito vem se expandindo para a escala do 

macrocosmo, resultando em apropriações de outras áreas para o desenvolvimento do 

conhecimento.  

Em 1950, os pesquisadores Francis Crick e James Watson concluíram a pesquisa da 

estrutura da dupla hélice da molécula do DNA e fizeram muitos acreditarem que tinham 

descoberto o segredo da vida. Edgar Morin, para a formulação da teoria do pensamento 

complexo, perpassou pela compreensão da cibernética, pela teoria dos sistemas, pela teoria 

da informação, do estruturalismo, da auto-organização e, enfim, desenvolveu a teoria da 

complexidade. 
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No ano de 1969 houve a criação da internet, que se popularizou na década de 90, 

dando maior velocidade no processo de propagação a nível global dos conhecimentos. 

Ainda nos anos 60 inicia-se a pesquisa sobre a Teoria das Cordas que propõe que tudo seja 

formado por minúsculos filamentos de energias. Como exemplo é utilizado o padrão 

vibratório das cordas de um violino. Através da Teoria das Cordas busca-se unificar a 

dualidade da relatividade e a mecânica quântica. Partindo dessa teoria, nos anos 90 Edward 

Witten encontrou uma nova explicação para a questão vibratória defendendo a coexistência 

de 11 dimensões31, trata-se de uma pesquisa recente, mas com o auxílio da tecnologia ela 

pode vir a se desenvolver e revolucionar o modo de vida da sociedade.  

Estamos vivendo o tempo do resgate do conhecimento essencial e da transição de 

uma materialidade física para a compreensão da matéria vibracional que se expande em 

dimensões. Essa ideia é partilhada tanto pela Física Quântica quanto pela Teoria das 

Cordas, ambas defendem um mundo de probabilidades, mundo este cercado por muitas 

dimensões e que transcende a realidade que conhecemos, tornando-se uma pequena parte 

de algo muito maior.  

O mundo se movimenta em ondas, vibrações que fazem soar as cordas...  

Proponho-te outro experimento - veja esse vídeo, escute a música e observe as 

imagens da vibração das cordas do violão e, se sentir vontade, em algum momento, feche 

os olhos e tente perceber essa vibração no seu corpus, dando lhe cores, se achar necessário, 

repita mais de uma vez esse processo. 

Observando as ondulações vibracionais formadas pelo dedilhar nas cordas me 

parece que, quanto mais material, menos estabilidade temos e quanto menos material, 

maior estabilidade e potência de expansão: 

https://www.youtube.com/watch?v=3HFinDCH5v8 

                                                 
31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wsb3QsT_JBY>.  Consultado em: 24/04/2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wsb3QsT_JBY
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Foto 10: Ondas musicais 

Fonte: (Paulo, 2016) 

 

Chegamos até aqui. Em algum momento pode ter passado na sua cabeça que eu 

estou falando de coisas diferentes, sim, é verdade, estou! São diferentes, ricas e profundas, 

contudo, esses conhecimentos se interligam e como diz Edgar Morin, temos que ampliar o 

foco para ver tudo mais claro. 

A Teoria da Complexidade e a Poeira da Estrada 

Por caminharmos um pouco pela história, faço uso da citação de André Wagner 

Rodrigues (2011) para começar a falar sobre a teoria da complexidade:  

A expressão “complexidade” pode soar como complicada, intricada ou até 

mesmo difícil. Morin não emprega este termo nesta conotação; ele o emprega no 

sentido originário do latim complexus que é entendido como aquilo que é tecido 

em conjunto. Isto é, há na realidade como um todo e, também, no acontecer 

histórico um tecido independente, antagônico e, ao mesmo tempo, complementar. 

Tudo aí, na composição da realidade, está relacionado com tudo numa grande 

trama. Assim, também, na história: as ações individuais; os acontecimentos; as 

transformações sociais, políticas, econômicas culturais; o acaso e a incerteza, etc. 

estão relacionados intrinsecamente entre si, complementarmente e 

antagonicamente e produzem desta forma, as transformações histórias no curso 

do tempo. (2011, p.66) 

Nas transformações históricas também estão intricadas o perdurar, o corrigir para a 

transformação e a transmutação dos conhecimentos, possibilitando-nos ver com novos 

olhos coisas já conhecidas, na verdade, são novas perspectivas de conhecimentos ancestrais 

– sendo ancestra-atual. 

A compreensão do corpo passa por várias áreas do conhecimento. Pouco a pouco 

essa compreensão vai sendo transmutada e aqui, na presente dissertação, apontamos para a 

investigação do corpus. Vale destacar que esta investigação não se traduz num fato isolado, 
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pois, os conhecimentos sempre vêm em etapas que variam de sociedade para sociedade, de 

acordo com suas tradições, tecnologias, os contextos culturais, sociais e políticos. Esse 

processo de construção do conhecimento, muitas vezes, passa por momentos de negação e 

separação das coisas.  

Precisamos identificar nossa miopia e recorrer a uma lente de aumento que nos 

ajude a perceber a existência das relações e, para isso, necessitamos do amadurecimento 

dos seres humanos, das pesquisas, da sociedade de ordem global. O corpus e suas 

dimensões no processo criativo, que é objeto de estudo nessa pesquisa será abordado no 

terceiro capítulo, me conectam com a teoria do pensamento complexo de Edgar Morin:  

 

O que é complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido 

(Complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente 

associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, 

a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 

retroações, determinações, acaso, que constituem nosso mundo fenomênico. Mas 

então a complexidade se apresenta com traços inquietantes do emaranhado, do 

inextricável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza... (2015, p. 13) 

 

 A descoberta da Teoria de Morin trouxe para essa investigação a tranquilidade e 

segurança para apontarmos muitos elos percebidos e, com isso, as muitas percepções se 

ampliaram e uma delas é que, assim como a teoria da complexidade, o corpus faz parte 

desse processo constituindo os seres que somos.  

Dentro desse contexto, há quem acredite na existência da imparcialidade, o que não 

é meu caso, acredito que tudo que é feito por um ser humano por mais que se tente não 

fazê-lo, de alguma forma imprime-se algum valor, aspecto, característica e/ou crenças do 

próprio pesquisador ou pesquisadora. Digo isso, porque existe um crivo de seleções, de 

escolhas que parte desse olhar individual e isso não é um problema, mas é importante ter 

ciência que esse conhecimento, ao logo do tempo, vai se transformando, mantendo alguns 

aspectos e mudando de perspectiva alguns outros. As percepções são inúmeras que 

podemos dizer tratar-se de um processo inconclusivo, inacabado, que associamos à “obra 

aberta”, conceito desenvolvido por Umberto Eco (1991, p.59): 

 

Como posso ter a experiência do mundo como de um indivíduo existente em 

ação, quando nenhuma das perspectivas segundo as quais a vejo consegue esgotá-

lo e quando os horizontes estão sempre abertos? [...] A crença na coisa e no 

mundo não pode senão subentender a presunção de uma síntese acabada – e 
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entretanto este acabamento torna-se impossível pela própria natureza das 

perspectivas a correlacionar, pois cada uma delas remete continuamente através 

de seus horizontes a outras perspectivas. [...] A contradição que encontramos 

entre a realidade do mundo e seu inacabamento e a própria contradição entre 

ubiquidade da consciência e seu engajar-se num campo de presença... Essa 

ambiguidade não é uma imperfeição da consciência ou da existência, mas é sua 

própria definição...  

 

O revelar do conhecimento é tal como a revelação do corpus... 

Metaforicamente é como se estivéssemos andando dentro de um carro, sem ar 

condicionado em uma estrada de terra, no começo vemos bem a estrada, andamos um 

tempo com a janela do carro fechada, começamos sentir o calor abafado e temos 

dificuldade de respirar. Abrimos a janela e a poeira sobe dificultando a visão, em seguida 

entra uma brisa e junto com ela a poeira nos deixando impregnados. A poeira entra em 

nossos olhos, não nos permitindo ver logo adiante. Muitas vezes, é preciso parar o carro, 

limpar os olhos e depois retomar.  

 

 
Foto 11: Poeira na Estrada 

Fonte: (Giovanaz, 2017) 

 

Algumas investigações têm estradas muito longas, principalmente, aquelas que 

buscam a compreensão da origem. Ou quando a busca é em dimensões que ainda não 

vemos. O pesquisador ou pesquisadora pode ligar novamente o carro e voltar a fazer poeira, 

ou simplesmente descer do carro e ir caminhando o que torna o caminho ainda mais 

distante. Quando toma esta atitude ele/ela pode ver mais detalhes no caminho e, quem sabe, 

encontrar uma choupana no caminho e por lá ficar.  
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Foto 12: Homem na Estrada 

Fonte: (ABC, 2014) 

 

Então, com algum tempo, novas pessoas aparecem na mesma estrada com um 

veículo (novas ideias, mais tecnologia, amadurecimento da pesquisa anterior e 

amadurecimento da sociedade) mais novo que dê para continuar o percurso daquela estrada.    

Essa nova pessoa muitas vezes sem perceber usa a estrada já em melhores condições 

do que a anterior, mas precisaria entender e escolher os rastros deixados pelos outros 

pesquisadores, para poder seguir aberto para perceber novos desafios da própria trajetória. 

Segundo Guimarães apud Eco (2008) este tipo de processo: “estimula no intérprete 

uma cadeia de entendimentos e interpretações espontâneas, porém conscientes, permitindo-

lhe, por meio de inúmeras possibilidades, uma maneira própria e pessoal de entendimentos 

sem estar condicionado por padrões ou normas pré-estabelecidos tradicionalmente a 

conduzi-lo na organização do objeto passível de fruição.” (2009, p.1902) 

 

 
Foto 13: EStrada Terra Floresta 

Fonte: (Janoon, 2017) 
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Algumas vezes é preciso parar um pouco o veículo, respirar, passar pelo processo 

natural de maturação. Durante essa trajetória, muitos outros caminhos são trilhados por 

outras pessoas em outras sociedades e em outras áreas do conhecimento e, mesmo sem 

saber, estas pessoas estarão contribuindo para o desenvolvimento. Como diz Bachelard: 

“Não se inventam ideias sem retificar um passado”. De retificação em retificação pode se 

esperar resgatar uma ideia verdadeira. (p.29, 1990). Voltemos então ao desenho da escada:  

 
Figura 17: Escada Espiral 3D. 

Fonte: (Disclaimer, 2018) 

 

Para que possamos subir essa escada, primeiro precisaremos caminhar sobre toda a 

extensão horizontalmente de cada degrau, só que ele não é do tamanho que vemos na 

imagem, o seu tamanho pode ser marcado pelo tempo, pode durar 10, 50, 100, 200 ou 1000 

anos. A extensão de cada degrau e esse tempo oscila de acordo com as variáveis que falei 

anteriormente, o amadurecimento da sociedade, o desenvolvimento tecnológico, a 

maturação da própria investigação e as que acontecem em paralelo. Nessas condições, a 

mesma pessoa ou outra com novas ideias incrementa, amplia, ou faz os ajustes necessários 

para dar continuidade a um conhecimento, mostrando outros elos de conectividade entre as 

muitas coisas do universo. 

Daí a importância de não desvalorizar e nem deslegitimar uma pesquisa. Você 

poderá encontrar milhões de motivos para a não conectividade, pois se tratava de um 

tempo, uma sociedade, uma cultura e valores diferentes. Contudo, em outro momento, você 

poderá encontrar alguns elos que se conectem e farão você dar saltos, saltos quânticos que 

potencializem sua investigação. Em certos casos podem surgir uma nova codificação que 

amplie o que foi posto, permitindo-nos ver a mesma coisa através de outra perspectiva. É 

importante lembrar que tudo no universo já está posto, o que vem mudando é nosso olhar 

sobre tudo e o todo, por isso dedico o meu tempo na busca de encontros, elos, conexões.  
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A Proporção Áurea 

 

Sugiro agora darmos uma parada, talvez tenhamos levantado muita poeira. Indico-te 

a música do vídeo do link abaixo para escutar enquanto observa a escada em outro ângulo. 

Não tenha pressa. Depois veja o vídeo Phi Ratio - Sequência de Fibonacci - Proporção 

Áurea. - do mesmo link: https://www.youtube.com/watch?v=2VuS8JOkr7s   

 
Foto 14: Escada vista de cima 

Fonte: (sxc, 2011) 

 

 
Figura 18: Universo em Phi 

Fonte: (Estudando Matemática, 2016) 

 

Agora, após a observação, por favor, se sente com a coluna reta, visualize seu corpo 

e os vários círculos em formato de caracóis que estão distribuídos do final da sua coluna até 

a ponta da sua cabeça. Imagine cores e caracóis com tamanhos diferentes e cada um tendo 

seu fluxo com giros espiralados.  

Coloque novamente a música para escutar enquanto fecha os olhos para realizar a 

experiência. Isso vai auxiliar o despertar dos outros sentidos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VuS8JOkr7s
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Figura 19: Chakras 

Fonte: (Hunt, 2018) 

 

Quando terminar, respire fundo e abra lentamente os olhos. Pense na experiência, o 

que viu? O que sentiu? Tinha cores? Cheiros? Movimentos? Em algumas sugestões te 

provoco a viver o momento presente, é o que temos! 

Voltando, esse caracol me faz lembrar também da fórmula do PHI, batizada com 

este nome em homenagem ao escultor Phideas (Fídias). A fórmula também é chamada de 

proporção áurea ou número de ouro, que remete ao resultado de uma divisão de uma reta 

em duas partes não iguais, depois pegamos o seguimento mais longo dessa reta e dividimos 

pelo seguimento menor, esse resultado será igual à divisão da reta inteira pelo segmento 

mais longo, que equivale ao número infinito representado resumidamente por 1,618. Com o 

tempo foi observado que esse número está presente em muitas partes da natureza e Patrícia 

Câmara Martins em seu artigo “O número de ouro e a divina proporção” aponta alguns 

lugares:  

 

[...] microrganismos, flores, moluscos, chifres de animais e até mesmo nas 

galáxias. Por exemplo: 

● o tamanho dos espirais de um caracol aumenta com a proporção aproximada de 

1,618; 

● o diâmetro dos espirais das sementes do girassol aumentam com uma 

proporção de aproximadamente 1,618; 

 Por volta de 1500, Leonardo da Vinci (1452-1519) também usou o que depois 

passaria a ser chamado de divina proporção em suas obras de arte. Como 

cientista, descobriu em cadáveres que o corpo humano obedece apenas uma 

proporção: a proporção áurea. Por exemplo: 

● meça sua altura e divida-a pelo comprimento de seu umbigo até o chão. O 

resultado será aproximadamente 1,6184; 

● meça o comprimento do seu braço e divida-o pelo comprimento do cotovelo até 

o dedo. O resultado será aproximadamente 1,618; 
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● a medida do seu dedo inteiro dividida pela medida da dobra central até a ponta, 

ou da dobra central até a ponta dividido pela medida da segunda dobra até a ponta 

resulta em aproximadamente 1,618; 

● o comprimento da perna inteira dividido pelo comprimento do joelho até o chão 

é aproximadamente 1,618; 

● a altura do crânio dividida pelo tamanho da mandíbula é 1,618. 

 Da Vinci constatou que nada na natureza obedece tanto a divina proporção 

quanto o corpo humano. 

 Existem pesquisas estatísticas atuais que revelam a presença da proporção divina 

em nosso corpo (Revista Odonto Ciência – PUCRS – dez 2006, (p. 109, 110) 

 

Essa proporção é a associada ao som, às cores, ao crescimento, à perfeição, 

harmonia e equilíbrio. Elementos matematicamente perfeitos e a natureza segue esse 

padrão, vejamos algumas ilustrações: 

 

 
Figura 20: Plantas PHI 

Fonte: (Ricon, 2017) 

 

  
Figura 21: Animais PHI 

Fonte: (Ricon, 2017) 
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Figura 22: Ser Humano PHI 

Fonte: (Ricon, 2017) 

 

 
Figura 23: Homem Vitruviano 

Fonte: (Estudando Matemática, 2016) 

 

Quando observamos a forma e a similitude como a proporção áurea se revela na 

natureza, desde os minerais aos pequenos brotos, do embrião ao gigantesco universo, penso 

que através dela também se revela uma das muitas conexões entre as dimensões, falando 

especificamente do corpus no corpo vital, é neste corpo que estão localizados os chakras.  

 

Os Chakras 

 

A palavra chakra vem do sânscrito que significa roda, giro cíclico, são chamados 

também de centro de força, centro vital, centro de energia. As primeiras citações na história 

sobre os chakras são datadas no século II a.C. nas escrituras vedas. E hoje, a cada dia, 

temos novos estudos ampliando e relacionando esse conhecimento a outras áreas, a 
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exemplo: na medicina humana e animal, na física, na matemática, na educação, na dança, 

no teatro, etc. 

 Os chakras são núcleos energéticos interligados, que realizam a conexão entre as 

dimensões que constitui o corpus. Vamos adentrar um pouco na compreensão dos sete 

principais chakras, mas é importante frisar que estes não são os únicos. Os chakras estão 

localizados no corpo vital, que é a dimensão mais próxima do corpo físico e estão 

distribuídos próximos da coluna vertebral, onde sugerimos que imaginassem os caracóis.  

Nos conhecimentos védicos é feita uma metáfora na tentativa de se fazer entender 

os chakras e seu funcionamento com a flor de lótus, vou fazer uso da mesma, contudo, os 

peço para que você a imagine na seguinte perspectiva.        

O processo de nutrição de uma planta é composto por quatro etapas principais: 

absorção, condução, fotossíntese e respiração e, quando necessário, nós temos também a 

transformação e a eliminação como parte das quatro etapas. A meu ver, acontece esse 

mesmo processo com os chakras, incluindo a retração e a expansão.  

A raiz da flor de lótus fica submersa nas águas, depois ela faz crescer seu caule e 

folhas para romper sobre as águas e no ar deixa eclodir suas flores.  

Imaginemos que a base de nossa coluna é a extensão do caule que vem da raiz 

“invisível” que nos liga à terra e, através dela, são absorvidos a água e os sais minerais, 

uma parte de seus nutrientes. Nessa metáfora, vamos chamar os nutrientes de energia 

kundaline, a vitalidade que é absorvida da energia solar e do ar. Esta é a energia primária, 

contudo, não adentraremos na origem dessas energias. 

A energia kundaline é composta por cargas energéticas positivas, negativas e 

neutras, é preciso salientar que essas cargas nada têm a ver com o entendimento pejorativo, 

bom ou ruim, são componentes igualmente importantes para a criação. Façamos a seguinte 

analogia: a carga positiva é de predominância masculina e a chamamos de pingala, a 

negativa é de predominância feminina e a chamamos de ida e a neutra com as duas e mais 

possibilidades em equivalência andrógina chamamos de sushumna. Deste modo, a energia 

kundaline é absorvida da terra e, ao chegar à base de nossa coluna, se dividem em tri-fases, 

assim teremos o caule dividido em três ramificações, o que não significa dizer que são três 

filamentos, são incontáveis, que chamamos de nadis, que subirão em movimento espiralado 



70 

 

em direção ao topo da cabeça; sendo um central andrógino, de um lado o feminino e do 

outro lado o masculino.  

 

 
Figura 24: Nadis Chakra 

Fonte: (Avani, 2016) 

 

 

 
Figura 25: Percurso Nadis 

Fonte: (Yogi Napp, 2018) 
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Segundo Leadbeater apud Blavatsky (1993, p.44, 45): 

A Escola transinmalaica situa a sushumna, o principal dos três nadis, no canal 

medular da coluna vertebral, e o ida e o pingala são simplesmente os sustenidos 

de bemóis do fá da natureza humana, os quais, quando pulsam devidamente, 

despertam as sentinelas de ambos os lados, os manas espirituais e o físico kama...  

O puro akasha passa pelo sushumna acima e seus dois aspectos fluem por ida e 

pingala. Estes são os três ares vitais simbolizados pelo cordão bramânico, e 

regidos pela vontade. O desejo e a vontade são aspectos inferior e superior da 

pureza dos canais ou condutos. De sushumna, ida e pingala se origina uma 

circulação que do canal central se distribui por todo corpo. 

Ida e pingula funcionam ao longo da encurvada parede do cordão em que está a 

sushumna. São semimateriais, um positivo e outro negativo, sol e lua, e põem em 

ação a livre e espiritual corrente de sushumna. Tem distintos e peculiares 

condutos, pois contrário irradiam por todo o corpo. 

 

Nessa citação Blavatsky nos traz outras coisas importantes quando fala do puro 

akasha, que é a quintessência de Platão, também conhecido como elemento Éter e quando 

fala da vontade e do desejo, mais adiante iremos abordar esses pontos. 

Na trajetória dessa condução teremos centros de convergências que, neste caso, são 

as flores - os chakras, locais onde essas energias voltam a se integrar na forma inicial. Essas 

energias se expandem para as pétalas localizadas na base da flor e, simultaneamente, as 

pétalas da parte superior absorvem os nutrientes emanados pelo sol em seu processo de 

“fotossíntese” e também pela respiração - ar. A absorção energética a partir do sol tem 

como base seus espectros: a energia solar portadora dos raios em cor vermelha, alaranjada, 

amarela, verde, azul, anil, violeta. Nesse processo, a absorção dessa energia tem seus raios 

azul-pálido, amarelo, azul-escuro, verde, rosado, violeta, laranja-avermelhado purpúreo e, 

como podemos notar, algumas cores são correspondentes. Essas cores são das flores 

(chakras) e potencializam cada chakra para sua funcionalidade. 

Sendo assim, a parte debaixo das pétalas recebe uma energia que lhes impulsiona a 

realizar giros para um lado, a parte superior também ao receber a energia é impulsionada 

para girar para o lado oposto, gerando fricção entre as energias, além da inclusão da energia 

que se refere à latência energética individual de cada ser que está presente no centro de 

cada flor. Esse processo possibilita a transformação energética e também a retroalimentação 

que é expandida ao seu entorno, incluindo as dimensões do corpus. E, no corpo físico, em 

específico, essa transformação se dá através dos sistemas endócrino e nervoso. 
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Seguindo seu percurso espiralado em direção ao topo da cabeça e todas as demais 

dimensões esse processo se repete continuamente como a respiração, a circulação, os 

batimentos cardíacos e também recebe influência de tudo o que acontece dentro e fora do 

corpus. E este movimento pode possibilitar uma maior qualidade de vida, como também 

pode apontar algum impedimento que provoque o contrário. 

Esse fluxo é interligado com o todo, recebendo, transformando e enviando cargas 

energéticas para as demais dimensões, o que significa que a qualquer momento podemos ter 

oscilações, no bloqueio, na retração ou na expansão energética.  

Gomes (2012, p. 3, 4) faz uma breve explicação sobre seu funcionamento:  

 

Todo este processo de transferência de energia é análogo à respiração, pois a 

energia é inspirada e exalada pelo ser humano. A energia penetra pelo núcleo do 

chakra alcança a coluna vertebral através do tronco cerebral, fluindo a seguir ao 

longo das minúsculas trilhas do corpo ligados ao sistema nervoso físico, 

posteriormente esta energia retorna finalmente aos chakras sendo eliminada em 

forma de espirais para o exterior dissipando-se no campo universal, como no ato 

de exalar da respiração. 

Os chakras podem ser definidos como os centros de energia que formam um elo 

entre o corpo físico e o corpo astral, sendo indispensáveis para a boa saúde física, 

emocional e mental das pessoas. Para o Tantrismo Budista os chakras são ao 

mesmo tempo transmissores e transformadores de energia de campo para campo, 

uma vez que seu mecanismo sincroniza as energias emocionais, mentais e 

etéricas. Eles aumentam, reduzem, moderam ou aceleram a energia de um campo 

para o outro, de modo que a energia mais lenta acelere outro campo e vice-versa 

(KARAGULLA e KUNZ, 2007).  

A condição do corpo físico é afetada não apenas pela velocidade do fluxo de 

energia, mas também pelo grau de harmonia no seu ritmo, e qualquer obstrução 

que possa deformar os padrões normais de energia resultam na perda de 

vitalidade.  

Para Karagulla e Kunz (2007) a integração entre o corpo físico e os chakras se dá 

pelo sistema endócrino, quando estas estabelecem relação entre os sete chakras e 

as glândulas endócrinas.  

 

Essa explicação mostra a relação íntima entre o corpo físico e os corpos sutis, assim 

com a fundamental importância dessa conexão para a existência do corpus. E se 

lembrarmos de que o corpus é um ser vibrante de energia, veremos a conexão entre 

filosofia Espírita, a cultura Maia e a cultura Hindu. 

Cada um dos chakras possui uma prevalência distinta do fluido, que corresponde à 

quantidade de “pétalas”, velocidade de giro, cores, formas geométricas, às notas musicais, 

aos elementos da natureza e sua funcionalidade, indo do mais denso ao mais sutil. 
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Normalmente, a contagem dos chakras acontece nessa sequência: o genésico, esplênico, 

gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Todas as figuras abaixo foram extraídas do 

livro: Os Chakras - Os centros magnéticos vitais do ser humano de Leadbeater. 

 

 
Figura 26: 1 - Chakra Raíz ou Básico ou Genésico 

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 51) 

 

  
Figura 27: 2 – Chakra Esplênico ou Baço 

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 52) 

 

  
Figura 28: 3 – Chakra do Umbigo ou Gástrico 

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 58) 

 

Seguindo a sequência das imagens, farei uma breve descrição de cada um para que 

possamos nos familiarizar e compreender as conexões e o fluxo energético: 

1 - O genésico é o primeiro chakra, localizado na base da coluna, cores vermelho e 

alaranjado, é simbolizado por quatro pétalas, é nesse chacka que a kundaline se concentra – 

essas formas de equilibrar o chakra da raiz. É associado a todos os movimentos que 

trabalhem pernas, pés, equilíbrio, unidade com a terra... Auto-massagem nos pés... 

Elemento terra. 
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2- Esplênico, se situa no baço, composto de seis pétalas, vitalidade do sol. Cores 

vermelhas alaranjadas, verde, azul e violácea. Segundo chakra, chakra sexual, responsável 

pelo prazer na vida, vitalidade, emoções, criatividades – elemento água.  

3 - Gástrico, situado no plexo solar, possui 10 pétalas, cores matizes de vermelho 

com um pouco de verde - Terceiro chakra - é o plexo solar, elemento fogo – poder pessoal. 

 

 
Figura 29: 4 - Chakra Cardíaco  

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 67) 

 

 
Figura 30:  5 – Chakra Laríngeo ou Garganta 

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 73) 

 

 
Figura 31: 6 – Chakra Frontal 

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 83) 

 

  
Figura 32: 7 – Chakra Coronário 

Fonte: (Leadbeater, 1993, p. 4) 
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4 - Cardíaco situado no coração, cor de ouro, tem doze pétalas – responsável pelas 

emoções – Elemento ar - abrir e expandir o externo. 

5 - Laríngeo na Garganta tem dezesseis pétalas, cores azul e verde com tom 

prateado – responsável pela comunicação – expressão para o mundo – tireoide. 

6 . Frontal, fica entre as sobrancelhas, cor rosada com amarelo e azul-puroúreo, tem 

96 pétalas, é o sexto chakra. 

7. Coronário, fica no alto da cabeça, violeta, com efeito, cromado, possui 960 

pétalas. Esse chakra tem características que não possuem os outros, uma espécie de 

subalterno torvelinho central, de um branco fulgurante e com núcleo com a cor de ouro e 

têm 12 ondulações próprias. Sétimo chakra – glândula pineal – ativação através da 

consciência – mantra so ham - eu sou. 

No quadro abaixo mostramos uma sequência e a localização proposta para que 

possamos identificar onde cada chakra atua diretamente. 

 

Centro Vital Plexo ou Zona Correspondente Localização  

Coronário Coronário Alto da cabeça 

Frontal  Frontal  Na fronte (Lobo frontal) 

Laríngeo Laríngeo Sobrea garganta 

Cardíaco  Cardíaco  Sobre o coração 

Gástrico Gástrico Sobre o alto estomago  

Esplênico Esplênico Sobre o baço 

Genésico (ou básico) Genésico (ou básico) No baixo ventre  

Tabela 2 -  Centros Vitais - chakras 

Fonte: MELO, Jacob. Cura-se e cure pelos Passes.  Editora Martin Claret. São Paulo-SP. 2001 p.75. 

 

Em algumas literaturas eu tenho encontrado a descrição de diferentes chakras, por 

isso quero partilhar com você a descrição apontada por Goswami (2006, p. 288): 

Chakra Muladhara (raíz): A função no corpo vital é a eliminação, um 

componente essencial de manutenção chamado catabolismo. Os órgãos que 

expressam essas funções são os rins, a bexiga e o intestino grosso (reto e anus). 

Os sentimentos são arraigamentos egoísta e competitividade orientada para 

sobrevivência quando a energia flui ao chakra e medo quando a energia reflui. 

Chakra Svadhistana (sexo): A função no corpo vital é reprodução. Os órgãos da 

reprodução – útero, ovário, próstata e testículos. São as representações físicas das 

funções reprodutoras. Os sentimentos são sexualidade e relações amorosas 

quando a energia flui e aumenta; quando a energia reflui e diminui, o sentimento 

é de apetite sexual reprimido. 

Chakra Manipura (umbigo): A função no corpo vital é a manutenção 

(anabolismo). As representações dos órgãos são o estômago e o intestino delgado, 
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o fígado, a vesícula biliar, e o pâncreas. Quando há afluência de energia para este 

chakra, os sentimentos são orgulho e raiva; quando há falta de energia, os 

sentimentos são de baixa autoestima e de ressentimento. 

Chakra Anahata (coração): A função no corpo vital é a autodistinção (a 

distinção entre o eu e o não). As representações dos órgãos são o coração e a 

glândula timo do sistema imunológico, cuja tarefa é distinguir o eu “do não-eu”. 

Aqui nos sentimos românticos quando a energia entra. Quando ela sai, o 

sentimento é de perda, pesar, mágoa e ciúme. 

Chakra Vishudhi (laríngeo): A função é a auto-expressão. As representações 

dos órgãos são os pulmões, a garganta e os órgãos da fala, os órgãos da audição e 

a Glândula tiroide. Os sentimentos associados são a celebração da liberdade (de 

expressão) quando a energia aflui ao “chakra” e frustração quando ela se escoa. 

Chakra Ajna (testa ou terceiro olho): A função vital é a evolução. O impulso 

evolucionário dado pelo supramental para o desenvolvimento do neocórtex, a 

representação física da mente, foi “ouvido” aqui via intuição. Por isso este é 

também o chakra da energia intuitiva. As representações dos órgãos do cérebro 

médio e do cérebro posterior, os olhos e a glândula pituitária. Quando você se 

concentra novamente num problema, observe o aumento da energia vital neste 

“chakra”. Os sentimentos associados são compreensão clara (quando há energia) 

e a confusão (quando não há energia). 

Chakra Sahasrara (coroa): A função vital é o autoconhecimento, e por isso a 

representação dos órgãos é o neocórtex, onde a mente é mapeada, a mente que 

trasncende o corpo vital. A glândula aqui é a pineal. Os sentimentos associados 

são satisfação (quando a energia chega) e desespero (no caso de depleção 

energética). 

De significado fundamental é a existência de uma glândula endócrina relacionada 

com cada “chakra. As glândulas endócrinas se comunicam com o cérebro, que 

contém o mapa da mente. Desse modo, por meio dessa conexão 

psiconeuroimunológica e do sistema nervoso autônomo, a mente exerce o 

controle sobre as energias vitais. 

Cada um dos chakras se relaciona com uma região, com determinados órgãos, tendo 

como fio condutor os nadis que fazem conexão com o sistema endócrino e nervoso. 

Vejamos abaixo outro descritivo feito por André Luiz no livro de Chico Xavier: 

[...] o “centro coronário” é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus 

de mil pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de 

radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da 

consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, 

comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de 

interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo 

físico, e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, 

devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e 

suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do 

pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à 

estabilidade orgânica. É, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos 

raios da Espiritualidade Superior capazes de favorecer a sublimação da alma. 

Logo após, anotamos o “centro cerebral”, contíguo ao “centro coronário”, que 

ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que, na vestimenta 

carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da 

inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no “centro 

cerebral” que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes 

psíquicos. Em seguida, temos o “centro laríngeo”, que preside aos fenômenos 
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vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, 

identificamos o “centro cardíaco”, que sustenta os serviços da emoção e do 

equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o “centro 

esplênico” que, no corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a 

circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que 

nos servimos. Continuando, identificamos o “centro gástrico”, que se 

responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização e, por 

fim, temos o “centro genésico”, em que se localiza o santuário do sexo, como 

templo modelador de formas e estímulos. (CHICO XAVIER, 1954, p.125-126) 

 

Segundo Leadbeater 1993 os chakras são divididos em três grupos, sendo: o inferior 

ou fisiológico formado pelo genésico e o esplênico, ambos com a menor quantidade de 

pétalas ou raios, com a função de transferir as energias da kundaline e gerar a vitalidade 

para o corpo físico. O médio ou pessoal, são os chakras gástrico, cardíaco e laríngeo que se 

relacionam mais com o ego, por meio da personalidade. O superior ou espiritual são os 

chakras frontal e o coronário que são mais independentes e são mais ativados quando o ser 

humano alcança certo grau de desenvolvimento.  

 

Os Chakras e os Elementos da Natureza 

 

Convido-te para realizar outra parada agora. A experiência que vou propor foi 

realizada por Anodea Judith (2004, p.14), com ativação de um dos muitos chakras que não 

estamos citando nessa investigação, o chakra das mãos. Peço para se sentar de maneira 

confortável, estique os braços para frente com as mãos abertas, uma virada para cima e a 

outra para baixo. Agora com movimentos rápidos e repetidamente abra e feche as mãos o 

máximo de tempo que puder de forma confortável até ficar de mãos e braços cansados. 

Agora inverta a posição das mãos e repita a mesma ação. Com os braços e mãos exaustos 

baixe os braços, abra as mãos como se tivesse uma bola entre as mãos, perceba a energia 

que corre entre elas. Agora feche os olhos e observe as sensações que essa ação te trouxe. 

Voltamos ao trecho da citação, quando Blavatsky fala sobre o puro akasha ela o 

associa ao elemento Éter. Os outros elementos (Ar, Fogo, a Água e a Terra) estão presentes 

na energia primária e influenciam os chakras e, consequentemente, o nosso corpus. Antes 

de analisarmos melhor essa relação com os elementos, acredito ser necessário compreender 
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a constituição deles.  Trago aqui questões do livro dos espíritos para nos ajudar a entender a 

constituição primária dos elementos: 

 

30 - A matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento 

primitivo. Os corpos que considera como corpos simples, não são verdadeiros 

elementos, mas a transformação da matéria primitiva.  

31 – De onde provem as diferentes propriedades da matéria? São modificações 

que as moléculas elementares sofrem pela união, e em certa circunstância. 

32 – Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas 

ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e a 

mesma substancia primitiva – resposta – sim, sem dúvida, e que não existe senão 

pela disposição de órgãos destinados a percebê-los.  

33 – A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e 

de adquirir todas as propriedades – respostas – sim, e isso é o que se deve 

entender quando dizemos que tudo está em tudo. (KARDEC, 2008, p.42) 

 

A filosofia hindu propõe também a relação de cada chackra com os elementos da 

natureza, ou seja, cada chakra é regido por um dos elementos, mesmo contendo os demais 

em sua variação. Esse ponto é essencial para nossa investigação e será retomado mais 

adiante fazendo a relação da escolha em trabalhar com a poética dos elementos no processo 

de criação. 

Associadas aos chakras também estão as formas geométricas na estrutura atômica e 

as cores emanadas em raios captadas do fluido universal, assim chamadas pelo espiritismo 

ou prana pelo hinduísmo, conforme o exemplo que demos através da metáfora de nutrição 

das plantas. Se quisermos também podemos chamá-las de energia criadora, energia essa 

que possui em sua composição os elementos da natureza: Ar, Agua, Fogo, Terra e Éter. A 

vibração emitida por esse fluxo energético gera o som que se expande em ondas nos plexos, 

sistema endócrino e nervoso.  

Alguns pesquisadores também discutem, atualmente, a possibilidade de o corpo 

humano se comportar como um sistema macroscópico quântico, uma vez que a propriedade 

fundamental dos sistemas de interação quântica é a transferência de energia de forma 

praticamente independente do tempo e da distância. 

O Átomo, o Ser Humano, o Sistema Solar, o Universo em conexões, com 

características da inseparabilidade, estão contidos uns nos outros e em contínuo processo de 

transformação e retroalimentação constituem as vidas que conhecemos e as que extrapolam 

nosso olhar. 
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Figura 33: Universo de Cores 

Fonte: (Centelha do amor, 2017) 

 

Estamos falando de matérias vibracionais que criam mundos paralelos e que 

ganham vida no olhar atento do observador, mundos que podem ser conectados através do 

salto quântico desde que seja sua escolha e detenha a sua atenção. Novamente me lembro 

da fase inicial dessa investigação que escrevi a monografia32, vemos o labirinto, as 

descobertas do processo de imersão quando dedicamos atenção, concentração. É importante 

se permitir ir além...  Ir além... viajar em outras órbitas sem levar bagagem, se esvaziar para 

entrar nas muitas dimensões que nem sequer imaginamos existir. Ao mesmo tempo, 

precisamos nos afetar pelos muitos encontros que acontecem, vivendo em plenitude o 

momento presente. 

Aqui estou eu, nós, meus muitos eus... 

                                                 
32 In: SOUSA, Nadja Rossana Lopes de. O Labirinto: Os Caminhos de dentro da criação cênica - A busca 

pelos estados d'alma. Monografia, TCC do Curso de Licenciatura em Teatro. Orientação: Prof. Dr. Robson 

Carlos Haderchpek. UFRN, 2017. 
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Foto 15: Luz do Sol 

Fonte: Imagem própria 

 

Precisamos seguir... É tão claro, tão claro que não vejo nada, tão claro que parece 

escuro. Você vê? 

Parece que entramos aqui no mesmo momento de uma grande explosão. Você 

lembra que ao decidirmos entrar aqui estávamos de mãos dadas? É engraçado... que não te 

vejo, mas sei, sinto que está aqui comigo. Posso segurar sua mão novamente? Ou melhor, 

podemos respirar juntos? Te dou agora um pó cintilante que você colocará nos seus dedos 

dos pés... darei logo as instruções. 

Vamos inspirar por 4 ou 5 segundos enchendo o abdômen e, quase 

simultaneamente, se enche o peito como que empurrando desde a parte inferior até a parte 

superior dos pulmões, sem levantar os ombros. Expire por 7 ou 8 segundos fazendo o 

processo inverso, começa-se a expulsar o ar apertando ou contraindo primeiro o abdômen e, 

em seguida, os pulmões até a parte alta do tórax. Vamos repetir essa ação sete vezes... 

Coloque o pó sobre os dedos, procure uma posição confortável, pode ser sentada, ou 

deitada ou até mesmo em pé, o que importa é que saiba que pode levar um tempo e precisa 

estar confortável. 

Durante a realização, faça 7 respirações, observe a entrada e saída de ar do seu 

corpo, os movimentos que isso provoca e a velocidade dos seus batimentos cardíacos, seja 

paciente, observe um de cada vez e se outra coisa em seu corpo lhe chamar mais atenção 

não bloqueie, só observe. Quando terminar as 7 respirações, preste atenção que seu pó 

ganhará uma cor e passará lentamente por cada parte de seu corpo em direção a sua cabeça, 

no caminho passará por pontos que circulam mais energia, mas adiante explicaremos tudo a 

você, agora só sinta. 

Fechamos os olhos e respiramos... 
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1. Respira e Inspira... 

2. Respira e Inspira... 

3. Respira e Inspira... 

4. Respira e Inspira... 

5. Respira e Inspira... 

6. Respira e Inspira... 

7. Respira e Inspira... 

 

Aprender a perceber o corpus e seu funcionamento é fundamental para 

compreendermos sua grande potência de criação. Gostaria muito de escutar seu relato, 

vamos fazer assim, você escreve o que percebeu, eu farei o mesmo e compartilhamos. Você 

escreve primeiro e depois seguimos, pode ser? 

 

 
Figura 34: Mão escrevendo 

Fonte: Vitor Marx 

 

Adianto-te que, cada vez que faço isso, sinto de uma maneira diferente, é normal. 

Dessa vez deitei em um lugar silencioso, respirei, percebi os movimentos do meu abdômen 

e dos meus pulmões, o movimento foi ficando mais lento, senti e escutei os batimentos do 

meu coração, uma brisa suave que passou em minha pele, o que provocou um pequeno 

arrepio e, no mesmo instante, uma sensação gostosa que me fez sorrir. Coloquei o meu pó 
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sobre meus dedos dos pés e ele ganhou a cor lilás, o senti se espalhando como a brisa; ele 

iluminou primeiro os meus pés e as minhas pernas. Depois, parou um pouco ao chegar ao 

meu órgão genital. Em seguida, o pó cintilante lilás continuou a subir, mas a região ficou 

iluminada como se o pó se multiplicasse ficando com sua luminosidade mais intensa. 

Assim seguiu subindo e parando e cada vez mais se tornava mais brilhante. Tornava cada 

vez mais intenso seu brilho e assim se repetiu mais seis vezes, sendo no total de sete.  

O caminho percorrido pelo pó cintilante foi através dos chakras, centros de força, 

centros vitais. Segundo Gleber (2007 p. 113): “Os chacras são transformadores de toda a 

energia que o ser humano recebe para o seu equilíbrio biopsíquico. O seu íntimo 

relacionamento com o sistema nervoso os faz responsáveis pelas ligações ou impulsos que 

envolvem os nervos do cérebro humano, além de atuarem nas glândulas endócrinas e a 

produção hormonal” e todos eles estão ligados energeticamente aos elementos da natureza 

fogo, terra, água, ar e éter. 

 

 
Figura 35: Localização Centros de força. 

Fonte: Leadbeater. C (1993, p.21, 73) 

 

Da mesma maneira que somos constituídos energeticamente pelas forças dos 

elementos, Malagutti aponta nos estudos de Aristóteles que a nossa constituição física 

também é formada pelos elementos em proporções variadas, sendo assim, somos 

constituídos materialmente e energeticamente pelos cinco elementos da natureza. A terra, o 

fogo, a água, o ar e o éter possuem muitas características que os impulsam para 

movimentos naturais como “para cima - próprio dos corpos leves, como o ar e o fogo, para 

baixo – próprio dos corpos pesados como a terra e a água e movimentos circulares próprio 
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dos astros celestes” (MALAGUTTI, 2004, p.13) que aqui associamos ao éter. Cada 

elemento possui suas características e conhecê-las nos possibilita reconhecê-las em nosso 

corpus. 

Até o momento estamos tratando do elemento puro, mas tanto energeticamente 

como em nossa matéria os elementos se cruzam, ganham potência, novas características e 

muitas vezes tornam difícil a dissociação. 

Malagutti sinaliza também a teoria de Platão da origem do universo onde faz 

associação entre formas geométricas e os elementos da natureza: 

 
O quinto sólido de Platão (dodecaedro) corresponderia ao universo. Curiosamente 

Kepler retomou essas formas, muitos séculos mais tarde, em um modelo 

cosmológico sinônimo da perfeição, embora errôneo. O fogo é o mais seco dos 

quatro elementos e é representado pelo tetraedro que tem o menor volume para 

sua superfície e como ocorre exatamente o oposto como icosaedro, este deve 

representar a água. Por sua estabilidade, o cubo deve representar a terra, o 

octaedro o ar já que ele facilmente rodopia e finalmente o dodecaedro representa 

o universo, pois têm doze faces, tantas quanto são os signos zodiacais. Quanto às 

transformações que ocorrem na natureza, Platão sugeriu algumas fantásticas 

explicações, por exemplo, que a água se transformaria em ar (vapor) porque o 

icosaedro da água se transformaria em dois octaedros de ar e um tetraedro de 

fogo. (MALAGUTTI, 2004, p.12) 

 

 
Figura 36: Sólidos Platônicos 

Fonte: GOMES, Edmar. (2015, p.2) 

 

Os elementos da natureza estão presentes fora de cada um de nós, assim como 

fazem parte de nossa constituição material e energética e cada chakra trabalha ativamente 

cada elemento. Você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com teatro? 

Respondo-te que há relações. O mundo é repleto de fios, da mesma forma que as tramas de 
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um tecido proposto por Morin, vejo fios por todas as partes que ligam e conectam tudo. 

Não é meu interesse reduzir suas partes, pois, são coisas distintas, mas que se conectam 

com o todo, por isso me permito fazer ligações na tentativa de melhor compreendê-las. É 

dentro do viés da integralidade que optamos por investigar a Poética dos Elementos e, por 

falar sobre essa relação entre Arte, Método e Espiritualidade, provoco o seu olhar a uma 

percepção casada com a experiência do viver, sentir e observar deste corpus que revela os 

cinco elementos da natureza na construção teatral. 

Neste capítulo, identificamos cinco corpos dimensionais33, sete chakras34, cinco 

elementos35 que são interligados, tendo nos sentidos um dos canais de transmissão das 

informações que entram e saem do corpus. Veja abaixo dentro do espiral que representa o 

corpus: 

                                                 
33 Corpo físico, períspirito (astral, causal, vital) e alma 

34 Chakra básico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. 

35 Terra, água, fogo, ar e éter. 
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Fluxograma 1: Interligando e Conectando o Corpus 

Fonte: Sistematização Pessoal 

 

Nesse percurso, a tentativa de compreender as três palavras corpo-mente-alma nos 

permitiu atravessar portais entre algumas dimensões e nos ajudou a perceber a amplitude do 

que estamos falando, é como olhar uma noite de céu estrelado e perceber que cada 

etapa/estrela conectada forma a constelação de corpus. 
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Vamos atravessar outros portais. Vamos! 
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2. DESPERTANDO VALORES 

 

EVH  

 

Antes de seguir pelo ar, pelos céus, percebi que precisava de impulsos dados na 

terra, segui de carro de Natal para João Pessoa. Durante aproximadamente duas horas fiquei 

atenta ao escuro da noite, entregue-me a contemplar a beleza e ao mistério que ela detinha 

(viver o momento presente) até poder voar. 

Voei. O voo me levava para Bolívia – Santa Cruz de la Sierra. Em um dado 

momento um brasileiro que estava sentado ao meu lado no voo me perguntou se eu já tinha 

visto as cordilheiras, era uma noite não muito clara, o céu estava cheio de estrelas, mesmo 

sem ver detalhes via o contraste do branco da neve com as grandes pedras das montanhas, 

pude ver um pouco de tamanha beleza. Sentia-me sendo preparada para um grande 

encontro. Desfrutei! 

Há pessoas que sabem ler os céus, os tupis guarani36, por exemplo, possuíam um 

tipo de calendário ou marcador solar e lunar que identificava o tempo certo de preparar a 

terra, plantar e colher. Eu não sei ler o céu, mas sinto que ele fala comigo, a minha terra 

estava sendo preparada, os dias se passavam e essa vontade aumentava, então focalizava 

meus pensamentos nesse momento, sabia que precisava de tempo, maturar, decernir 

algumas coisas para poder começar o plantio, era necessário esperar pelo tempo...  

Em 2014 me deparei com o método EVH37 (Educação em Valores Humanos) e o 

sistema EDUCARE, tendo a oportunidade de vivenciá-lo durante algumas horas num final 

de semana. Percebi sua beleza e reconheci pistas da minha busca interna, naquele instante 

                                                 
36 Os Tupi-Guarani - O principal grupo indígena do Brasil foi denominado tupi-guarani. Essa designação é 

linguística e se refere a um conjunto de línguas aparentadas, faladas por uma grande quantidade de tribos 

indígenas. – https://historiaestvitae.wordpress.com/2014/08/17/os-tupi-guaranis-resumo/   Acesso 23/11/2018. 
37 Curso Básico em Educação em Valores Humanos – EDUCARE, realizado no Instituto Sathya Sai Baba 

com a direção de Getúlio Costa, entre os facilitadores e facilitadoras estão Tânia Brisanti, Elisa Pires e 

Fernando Luiz Hollanda. 

https://historiaestvitae.wordpress.com/2014/08/17/os-tupi-guaranis-resumo/
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sabia que precisava vivê-lo mais integralmente e lancei meu pedido aos céus. Ano de 2017, 

me propus investigá-lo através dessa pesquisa. 

O Programa Sathya Sai de Educação em Valores Humanos foi desenvolvido sob a 

coordenação de Sri Sathya Sai Baba, que nasceu em 23 de novembro de 1926 e morreu dia 

24 de abril de 2011. O Programa foi preparado e compilado por psicólogos, pedagogos e 

professores, na década dos anos 60 fizeram a sistematização. Na época ele teve uma ampla 

divulgação e, a partir do ano de 1973, foi implantado oficialmente na Índia em algumas 

escolas públicas e privadas, desde as séries iniciais até pós-doutorado. 

 

  
Foto 16: Curso Básico de EVH - Natal 

Fonte: Arquivo digital Instituto Sai 

 

As vozes que vinham das estrelas me avisaram que o tempo certo do plantio chegou. 

Mesmo sem eu saber como seria, me permiti ir, me sentia guiada, segura e protegida para 

seguir viagem...  

...Viagem de encontros que me permitiu seguir em tempos diferentes, ir além...  
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Dia 29 de junho cheguei a Bolívia para o Diplomado Latino Americano38 aconteceu 

do dia 01 a 31 de julho de 2017. Na tarde do dia 29 em à Santa Cruz de La Sierra, dois dias 

antes de começar o curso, naquele momento só tinha certeza de viver a experiência.  

Para esses dois dias um homem chamado Roland Vargas me ofertou hospedagem 

solidária em sua casa através de uma rede social39. Assim que cheguei à porta da sua casa, 

percebi que não tinha ninguém, ou seja, mesmo sem me conhecer ele me permitiu entrar em 

sua casa e em sua vida. Sem saber o que me esperava me sentia segura e a primeira coisa 

que vi ao entrar foram bilhetes gentis de boas-vindas, me permitindo desfrutar de sua casa. 

Um pouco tímida com a situação e não querendo abusar de sua generosidade, alojei-me no 

quarto que me dispôs, descansei e o esperei para jantar, ele trabalhava todo o dia. 

Foi um encontro bonito de ideias, passamos horas conversando, parecíamos amigos 

há décadas. Percebi que existia em nós uma conexão de ideia e interesses. Nesse clima 

passaram-se os dois dias antes do curso, ele me falava o quanto aprendia recebendo e 

conhecendo pessoas de todas as partes do mundo. Sempre generoso, atencioso e acima de 

tudo respeitador. Sem eu me dar conta ele me mostrou na prática a importância de estar 

aberto para conhecer, se relacionar e aprender através dos encontros que a vida nos 

proporciona. 

Viver esse momento foi fundamental para estimular meu olhar durante toda a 

viagem. No dia primeiro de julho, o Roland foi me deixar no Villa Marista, lugar em que 

aconteceu o curso. Ao me despedir senti em meu coração uma forte emoção... receber da 

vida uma sensação de gratidão e permitir que as coisas possam ir com tranquilidade. Na 

hora do abraço de despedida pensei que, na verdade o curso tinha se iniciado no dia 27 de 

junho40. A vida já me dava nesse encontro as primeiras lições sobre os valores humanos, 

amor entre amigos, encontros, entrega, generosidades, confiança, respeito e muitas outras 

características que posso elencar desses momentos. 

No primeiro dia, nos acomodamos, fiquei sabendo que existiam outros brasileiros e 

brasileiras que participariam do curso e, por um acaso, sim, por acaso mesmo, a pessoa que 

estava acomodando os diplomantes41 de nacionalidades distintas pensava que eu era de 

                                                 
38 Curso que participei na Bolívia e que estarei descrevendo adiante.  
39 Couchsurfing Travel App. – Rede Social que disponibiliza hospedagens solidárias. 
40 Meu aniversário, a renovação do ciclo, a abertura de novos caminhos. 
41 Diplomantes – São os participantes do curso. 
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outro lugar e me acomodou com uma brasileira, mineira, que se chama Rita Soares. Mulher 

sorridente, amorosa, irmã, amiga, que me mostrou a sabedoria da escuta... Eu tão 

empolgada com tudo, falava demais e ela com generosidade me escutava e ponderava meus 

exageros, o que foi motivo de muitas risadas, foi muito fácil compartilhar o quarto, as 

rotinas diárias com ela. Ela me deu grandes exemplos de amorosidade, sensatez e 

confiança.  

Éramos no total vinte diplomantes que nos propusemos a viver essa experiência, um 

curso prático teórico de imersão. Foram trinta dias imersos, aprendendo a viver juntos o 

ritmo um do outro, além de todas as atividades que fazem parte do curso. 

 

Roteiro 

 

Vou narrar um pouco da rotina para que você possa perceber o fluxo da nossa 

disposição. As atividades iniciavam às 06h00min, quando o sino tocava pela primeira vez 

para nos acordar, ainda não tinha amanhecido o dia, cada um arrumava sua cama e fazias 

suas atividades diárias de início do dia, o sino tocava novamente as 06h45min. 

Às 07h00min todos nós deveríamos estar sentados na sala que sempre ficava 

disposta no estilo de auditório, as cadeiras eram divididas por um corredor central. Do lado 

direito sentavam as mulheres e do lado esquerdo os homens, o objetivo era realizar a 

primeira meditação do dia. A orientação era sentar com as costas retas e cômodas, da 

melhor maneira que facilitasse nosso fluxo sanguíneo e energético dos chakras42, assunto 

explicado no capítulo anterior. 

Eram 30 minutos, antes um pouco do nascer do sol, para mim esse momento 

inicialmente não foi tão fácil, o corpus43 sonolento, mas dia após dia já sentia mais fluidez. 

Sobre a meditação Sai Baba diz: “Que tenha lugar nas horas antes que antecedem o 

amanhecer. Esse horário é preferível, porque o corpo está renovado depois do sono e as 

perturbações do dia ainda não invadiram você” (p.49, 2008). 

                                                 
42 Chakras – Centros Energéticos explicado no primeiro capítulo. 
43 Corpus é o nome que encontrei que melhor define a estrutura física e energética do ser humano, explicado 

no capítulo anterior. 
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Foto 17: Nascer do sol, hora da meditação. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Durante a meditação algumas vezes, sentia uma inquietação, tendo a impressão que 

o tempo demorava a passar, já outras vezes, passava rápido demais. A meditação realizada 

se chama de Meditação da Luz é feita a partir de uma indução visual e imagética.  

De maneira simplificada você aceita fazer essa experiência? Pegue uma vela e 

acenda em um lugar tranquilo. Se preferir, disponibilizo o vídeo44 com a imagem da vela e 

o áudio para te guiar.  

Sente-se confortável, com a coluna reta. Primeiro se observa a chama da vela por 

um determinado tempo, depois feche os olhos e visualize a chama da vela entrando no 

corpus entre as sobrancelhas e depois siga um percurso com o objetivo de iluminar todo o 

ser, da cabeça aos pés, lentamente. Durante o trajeto, a chama vai ganhando mais brilho, em 

um movimento de expansão alcança todo o universo, gradativamente. Ibip Apud Simões 

diz: “Concentração (dharana) é a retenção da consciência num ponto. Meditação (dhyana) é 

a continuidade da atenção unidirecionada nesta codificação. Isto resulta, de fato, na 

integração (samadhi): a aparição do objeto em sua totalidade, como que esvaziando de sua 

natureza própria.” (2011, p. 39). 

                                                 
44 Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Goh6bWM_01c consultado dia 19/01/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=Goh6bWM_01c
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Foto 18: Meditação na Luz 

Fonte: Imagem retirada do vídeo que está na nota de rodapé 39. 

 

Como foi a experiência? “Quando cerramos nossos olhos físicos e ativamos nossa 

visão interna, podemos entrar em sintonia com a paz interior” (APOSTILHA EDUCARE, 

p.36, 2014). 

A prática vinculada à disciplina era um requisito em todas as atividades do curso. 

Esse é um processo que nos auxiliava no silenciar, no estimular dos nossos sentidos 

e, ao mesmo tempo, na nossa conexão interna. “A interiorização nos informa dos nossos 

impulsos íntimos, dos processos interiores e sua relação com nosso comportamento... Ela 

nos mostra uma realidade não-física porque expande os sentidos internos, tornando-nos 

multissensoriais” (MARTINELLI, 1999, p. 95). 

Na sequência, realizávamos a caminhada em silêncio pelo parque45, era um 

momento de introspecção e também de forte contato com a natureza.  

Percebia-me, neste instante, com maior envolvimento. Corria, sentava, deitava na 

grama, abraçava as árvores, olhava o sol e ele me esquentava. Escutava os cantos dos 

pássaros, observava os pequenos animais do lugar, seu fluxo, suas flores, os detalhes nas 

plantas, da terra e sentia o ar preenchendo o meu ser. Algumas vezes também me sentava 

em um balanço para sentir o vento, entre os pequenos vôos de ir e vir e o sorriso vinha 

fácil. Era o brotar da alegria, estar envolvida totalmente em cada ação, percebendo que, 

simultaneamente, o pensamento e a ação aconteciam simultaneamente. 

                                                 
45 Grande espaço das instalações da Villa Marista disponível para passeios e prática de esportes. 
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Foto 19: O balançar da vida 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Durante essa atividade, algumas vezes me percebia observando os meus 

companheiros de jornada, os via na maioria das vezes com leveza nos semblantes e cada 

um aproveitava esse momento como lhe era mais prazeroso, cada um no seu próprio tempo, 

ver isso me ensinava e encantava. Qual foi a última vez que você experimentou momentos 

assim? Poderia me contar? Ao se lembrar já estará compartilhando comigo. 

Dei-me conta o quão a prática da meditação e da caminhada estava nos orientando a 

muitos aprendizados: a serenar nossos pensamentos, a aguçar a escuta de nós mesmos e do 

ambiente em que estamos; a percepção de como se dá a relação do eu com o que está em 

volta; como estimulamos e somos estimulados em todos os instantes; perceber o exercício 

constante de troca – doar e receber; desenvolver a gratidão por tudo. Aprender a escutar 

também é aprender a fazer uso de tudo que está em volta para se conhecer. Ter um olhar 

atento e a audição aguçada para aprender com tudo. É o despertar da atenção natural. 

Ambas as atividades se relacionam com uma das cinco técnicas da aplicação do 

método proposto pelo EDUCARE46: A harmonização. A palavra harmonização nos remete 

a um momento em harmonia, de se harmonizar, pensar no significado pode ser muito 

relevante para compreender os ensinamentos da proposição desses momentos. A palavra 

harmonia nos propõe a pensar na concordância, consonância, no conciliar de nós mesmos 

com nossa intimidade, como o que pensamos ser, como gostaríamos de ser e como 

realmente somos; certo equilíbrio entre a ordem e o caos existente em cada um de nós. A 

harmonia na música fala na combinação de vários sons ou acordes, simultaneamente, que 

os tornam agradáveis. 

                                                 
46 Sistema de Educação em Valores Humanos desenvolvido por Sathya Sai Baba. 
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A harmonização proposta no Educare apresenta muitas vantagens, entre elas: 

 

Em primeiro lugar e o mais importante, o aumento do poder de manter a 

concentração em um único ponto. Com a melhora na concentração, o trabalho 

que fazemos e o serviço que prestamos será melhor. Em segundo lugar, o 

processo confere paz mental e equilíbrio emocional, serenidade e estabilidade. 

(APOSTILA EDUCARE, 2014, p .22) 

 

Esse processo ao longo do tempo auxilia no aumento da percepção sobre si. Permite 

que, gradativamente, possamos conhecer melhor a base de nossas crenças e 

consecutivamente de nossas escolhas; facilita também na identificação do que queremos 

e/ou nos faz perceber o quanto somos estimulados pelo ambiente externo.  

Ambas as atividades auxiliam para a vivência do estado meditativo, sendo assim, 

ele acontece estando sentado, parado ou em movimento, o estado meditativo está 

relacionado à ativação da conexão interna, ao viver o presente, aqui e agora. 

Voltamos à narrativa da rotina diária. Novamente tocava o sino, 08h00min, café da 

manhã coletivo. Entrávamos no refeitório, fazíamos um círculo em volta dos alimentos e 

fazíamos um agradecimento a todos que plantaram, colheram, transportaram e aos que 

prepararam os alimentos. Pedíamos que os alimentos nutrissem nossos corpus e que 

chegassem alimentos em todos os lares do planeta terra, todos juntos e de mãos dadas. 

Nesse instante, sentia um forte pensamento na coletividade como parte primordial da 

unidade. Seria assim uma das formas de viver os valores?  

Ali compartilhávamos a comida, as mesas, boas conversas, os momentos. Nas 

refeições eu frequentava mesas diferentes, era uma oportunidade de conversar com núcleos 

que, muitas vezes, sentavam nas mesmas mesas, assim conhecia melhor as pessoas, os 

hábitos e trocávamos experiências.  
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Foto 20: Pátio Villa Marista  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

  
Foto 21: Salas Villa Marista  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Às 09h00min iniciava a primeira aula do dia e ia até 12h30min com um pequeno 

intervalo para um lanche. No almoço se repetia o mesmo clima da primeira refeição, às 

15h00min retomávamos a aula até às 18h30min também com um pequeno intervalo. As 

aulas possuíam uma característica de continuidade, sendo primordial a compreensão de um 

dia para o dia seguinte, existia, de certa forma, uma repetição nos assuntos que muitas 

vezes nos levava para pontos diferentes com a pluralidade de visões distintas dos vários 
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facilitadores. Essa repetição me trazia duas percepções: por um lado, isso se tornava 

cansativo e, por outro lado, o conteúdo era mais bem explorado e reforçava o que foi 

passado. 

Às 19h00min fazíamos a segunda meditação que ia até às 19h30min e voltávamos 

para a sala para fazer o encerramento da aula, que consistia na reflexão de tudo que foi 

compartilhado. Esse momento era mais uma oportunidade de esclarecer as dúvidas e às 

20h30min se encerrava, e depois disso seguíamos para o jantar que se repetia dentro do 

mesmo sistema.  

Era no intervalo entre o término do jantar e o desligar das luzes às 21h30min, que 

colocávamos a roupa para lavar, falávamos com nossas famílias e resolvíamos as coisas 

externas que não se relacionavam com o curso. Como também algumas vezes nos 

reuníamos nos pátios ou nos quartos, em pequenos grupos ou em grupos maiores, para 

conversar os assuntos do dia, discutindo as dificuldades e normalmente buscávamos um 

momento de descontração cantando, tocando instrumentos e dançando. 

Assim foi a nossa rotina durante o tempo do curso, incluindo que, após alguns dias 

do início, nos foi agregado às atividades de apoio que acarretava no desenvolvimento do 

próprio curso. Ficamos divididos em quatro grupos, sendo um grupo responsável pelo 

toque dos sinos, outra pela organização e apoio aos facilitadores das aulas, outra pela 

organização e realização do momento de meditação e, por fim, o último grupo organizando 

e dando suporte no refeitório.  

Na terceira semana, tivemos a importante oportunidade de dar aulas supervisionadas 

fazendo a aplicação do conteúdo que estudamos durante as duas primeiras semanas. Foi na 

Escuela Calle Cruz, em um povoado da cidade de Santa Cruz de la Sierra, espaço que 

atendi crianças em vulnerabilidade social. No dia que chegamos, fazia muito frio e a 

maioria das crianças estavam sem a roupa adequada e, mesmo assim, corriam entre 

brincadeiras e sorrisos para nos receber.  

Fomos separados em grupos de trabalho durante toda a semana, o grupo que eu 

estava era formada por mim, Edward, Katya e Joana, supervisionada por Natasha e Vera. 
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Cada aula era preparada no dia anterior com uma temática específica passada pelos 

professores responsáveis pela turma e nós escolhíamos um valor47 a ser trabalhado no dia.   

 

  
Foto 22: Escuela de Calle Cruz – Bolívia 1  

Fonte: Arquivo de Instituto Sathya Sai 

 

Uma semana inesquecível...  

Em uma das turmas fomos trabalhar, as crianças estavam muito agitadas, iniciamos 

as técnicas48 com a harmonização, na sequência a citação e ao iniciar a história 

percebemos que eles não davam atenção, então enquanto meu colega Edward contava a 

história eu me propus a ser o “coro”49 repetindo-o com movimentos e sons. Em poucos 

instantes eu, Edward, Katia e Joana, juntamente com as crianças, embarcamos em um trem 

imaginário que nos levou a percorrer o pátio da escola. 

Houve um momento em que estávamos todos ao redor de uma árvore em uma 

ciranda e sem parar, uma criança de cada vez entrava no meio e falava uma palavra que 

simbolizava a experiência que estava vivendo. 

                                                 
47 Valor – Se refere aos Valores Humanos propostos por Sathya Sai Baba no Educare – Paz, Amor, Não-

Violência, Retidão e Verdade. Estaremos explicando adiante. 
48 Técnicas propostas pelo Educare – Harmonização, Citação, História, Canto e Trabalho em grupo. 
49 Pessoas que repetem trecho musical em uníssono ou em várias vozes;  
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Voltamos para a sala ainda no trem e o comando da maquinista era sentar nas 

cadeiras, nesse momento, katya reforçou a citação e começamos a discutir sobre a história. 

 

  
Foto 23: Escuela de Calle Cruz - Bolívia 2 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

  
Foto 24: Escuela de Calle Cruz - Bolívia 3 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A citação, por ser mais curta, acaba sendo mais fácil de memorizar, ao mesmo 

tempo, é rica em sua síntese. Sendo fortalecida com a história que ganha uma construção 

imagética que gera mais identificação. 
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“Tão logo a sabedoria contida na citação seja fixada, nossa mente começa a criar 

conexões entre a mensagem e as experiências vividas, identificando a relação 

entre a teoria e a prática. No momento em que este processo se desencadeia, 

estamos dando o primeiro passo rumo ao conhecimento” (APOSTILA 

EDUCARE, 2014, p. 38).   

 

Nessa etapa, me pareceu ainda mais próxima a relação da Educação em Valores 

Humanos com o teatro. Há um estímulo, para além da contação de histórias, que aconteça a 

encenação para que, além do registro auditivo e imagético, possa ser também uma vivência 

corporal, intensificando ainda mais o alcance das experiências. 

 

Teatro é um meio perfeito de proporcionar valores. Os professores podem 

escrever peças com valores humanos para as crianças mais jovens representarem. 

A medida que representam seus papeis elas se embebem com as qualidades. Pais 

devem ser convidados para ajudar nestas produções com roupas e adereços. 

Crianças mais velhas devem ser encorajadas a escrever e produzir suas peças... 

(APOSTILA EDUCARE, 2014, p. 64, 65).  

 

Fazer uso da atuação na Educação em Valores Humanos (EDUCARE) é algo 

constante. Percebo que isso acontece dentro das práticas de contação de história que pude 

experienciar com as técnicas propostas pelo Educare. Não encontrei registros bibliográficos 

do teatro a menção do uso dessas técnicas, contudo, identifico esses princípios dentro do 

fazer teatral do qual vivencio. E foi assim que comecei a perceber como a Educação em 

Valores Humanos (EDUCARE) pode tornar-se parte do processo de criação teatral, tema 

que será abordado no terceiro capítulo. 

 

O uso de narrativas como recurso pedagógico tem o poder de acender a 

imaginação, emocionar e inspirar mediante a identificação com os personagens. 

Elas propiciam a oportunidade de ultrapassar as fronteiras do mundo pessoal e 

descobrir a unidade na diversidade humana. (MARTINELLI, 1999, p. 110) 

  

A cada dia tínhamos a oportunidade de exercitar cada valor e a repetir o uso das 

técnicas50 do Educare. A compreensão da importância de cada uma se revelava para cada 

um de nós. Pudemos aprender para além do Educare na vivência com os professores e 

alunos na Escuela de Calle Cruz, eles nos ensinavam a todo instante sobre a igualdade, 

generosidade e, acima de tudo, sobre o amor entre eles, com suas origens, com seu país, nos 

incluindo nesse grande coração, no amor que se vive na UNIDADE. 

                                                 
50 Técnicas do Educare -  Harmonização, Citação, História, Canto, Trabalho em Grupo. 
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É incrível a facilidade que a criança tem de viver o momento presente. Isso me faz 

perceber a importância de se conservar esse potencial por toda a vida. Venho na busca de 

reaprender, ou melhor, recuperar para meu dia-dia essa habilidade que todos nós temos. 

Você tem consciência dessa sua habilidade? 

Nesse instante, estou sentada na janela, é noite, olho para o céu, ali está ela: a lua. 

Seu brilho em meio a muitos círculos coloridos iluminava e me sorria. Suspiro de tanta 

beleza e dentro de mim começa a tocar a música: Lua Lua Lua Lua, com interpretação de 

Caetano Veloso51. Podemos cantar juntos ou juntas! 

 

Lua, lua, lua, lua 

Por um momento meu canto contigo compactuar 

E mesmo o vento canta-se 

Compacto no tempo 

Estanca 

Branca, branca, branca, branca 

A minha, nossa voz atua sendo silêncio 

Meu canto não tem nada a ver com a lua 

(Caetano Veloso, 1975) 

 

Durante os percursos da Villa Marista à Escola Calle Cruz, sempre algum de nós 

diplomantes começava a cantar alguma música que aprendemos no curso ou alguma música 

do nosso país ou até mesmo inventava, como, por exemplo, a “polvo de estrella”. Um 

iniciava e com pouco tempo estávamos todos cantando. O Educare diz que “São várias 

formas as possibilidades de se trabalhar a música. Estas práticas podem ser muito 

favoráveis para o desenvolvimento da criatividade das crianças e, ao mesmo tempo, para 

desenvolver a autoconfiança, já que tais virtudes se fazem presentes no processo de 

elaboração da canção” (APOSTILA EDUCARE, 2014, p. 44). 

O mesmo se deu antes, em nossa primeira saída da Villa Marista, no décimo quinto 

dia de curso. Tivemos a oportunidade de fazer um passeio que fazia parte da programação 

do curso. Foi um dia de respiro, mas também de integração de todos os diplomantes, 

facilitadores, equipe de apoio. 

                                                 
51 Música Lua lua lua lua do álbum Joia, lançado em 1975 por Caetano Veloso. Link que a música está 

disponível. https://www.youtube.com/watch?v=tLCCzTPJ0-g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tLCCzTPJ0-g
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Foto 25: Passeio da programação do Curso  

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

No percurso a música acontecia, os olhos se cruzavam amorosamente, os sorrisos de 

alegria, em algumas vezes pequenas lágrimas de agradecimento apareciam. Existia uma 

cumplicidade sendo construída dia-dia.  

Quando algum começava, gradativamente iam um a um entrando com palmas, 

pequenos sons, vozes, sorrisos... Havia uma escuta e um pensamento de contribuição e 

complementaridade. Criávamos uma harmonia. Estávamos alegres, nos divertindo, 

concentrados, envolvidos e conectados a unidade. Vivencio essa mesma integração e 

entrega dentro dos processos de criação no teatro. 

O objetivo do canto em grupo é: 

 

Incrementar o sentimento de unidade e facilitar a aprendizagem, pois aquilo que é 

ensinado e memorizado por meio de canções é mais fácil de ser lembrado e 

assimilado. O canto provoca descontração e alegria durante o aprendizado e seu 

caráter lúdico melhora a produtividade. 

O canto conjunto inspira a socialização mediante expressões de afeto. A 

linguagem da alegria e da cooperação valoriza o relacionamento entre as crianças. 

A sensibilidade é aguçada, o ritmo equilibra o físico, a melodia propicia melhor 

entendimento entre as crianças. O canto libera energias vitais e aumenta a 

percepção dos níveis psicoespirituais. (MARTINELLI, 1999, p. 107) 
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O canto em grupo faz parte de uma das técnicas do EDUCARE, assim como a 

harmonização, a citação, a história. Agora apresento a última dessas cinco técnicas: 

trabalho em grupo52.  

As experiências do curso representaram para mim um grande e complexo53 trabalho 

em grupo. Martinelli diz que o Trabalho em Grupo é uma técnica e pode ser definida como 

um laboratório de ideias. (MARTINELLI, 1999, p. 120). Assim, estávamos, cada um 

contribuindo ativamente e conscientes da nossa participação para que houvesse êxito o 

diplomado. 

 
Foto 26: Facilitadores e Diplomantes  

Fonte: Arquivo do Instituto 

 

Todas as atividades eram indispensáveis à realização: o comprometimento, a 

pontualidade e dedicação. Vejo que o curso buscava ofertar o viver integralmente o dia-dia, 

o conciliar das demandas coletivas, individuais e pessoais, permitindo que déssemos o 

melhor de cada um de nós e que buscássemos soluções para os conflitos que surgiam em 

nossas relações diárias. Durante esse tempo, vivemos com a convivência de um núcleo 

familiar e, com a intimidade, surgem todas as questões e conflitos que são inerentes a ela.  

Como todas as atividades eram desenvolvidas coletivamente, a disponibilidade 

individual para a realização impactava diretamente na qualidade do resultado que era 

                                                 
52 Encontrei nos materiais pesquisados essa técnica descrita como Trabalho em Grupo e Trabalho em Equipe, 

por a palavra Grupo se aproximar mais da área das artes e também por me parecer mais usual dentro das 

organizações de cunho social, a escolho. 
53 Complexo no sentido de Edgar Morin, pensamento complexo, trama, conectividade. 
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obtido, por isso, as facilitadoras e facilitadores procuravam afirmar o objetivo e a meta 

desses fazeres e quando preciso os reforçava para que todos pudéssemos seguir na mesma 

direção.  

Isso me faz pensar nos processos de grupo de teatro, todos envoltos nas suas 

questões, unidos com um objetivo em comum, fazer teatro. De certa forma os processos se 

assemelham, pois o trabalho em grupo nos faz perceber e aprender muito sobre nós 

mesmos. 

A imersão em um processo como esse nos possibilita ter espaço para refletir se 

estamos doando o melhor de nós mesmos para nós e para os demais dentro dessa estrutura 

que nos auxilia a despertar e reconhecer os valores que existem em cada um de nós. 

Hoje distanciada de tudo que vivi percebo a riqueza de conviver com pessoas tão 

singulares, eram oito nacionalidades entre os diplomantes: Brasil, Peru, Venezuela, 

Equador, Argentina, Chile, Bolívia e México, cada país com sua cultura, cada qual com a 

sua maneira de ver o mundo, encontrando um espaço que nos igualamos como Latinos 

Americanos, Seres Humanos viventes do planeta Terra. Pessoas que estavam abertas e 

dispostas a aprender a conviver com as nossas diferenças para aprendermos juntos em 

nossa unidade, nos ver como uma grande família.  

O curso contou com 14 facilitadores54, pessoas que acompanharam 20 diplomantes55 

durante essa jornada que buscou nutrir a descoberta de quem somos, o nosso reflexo no 

outro e quando calçamos os “seus sapatos”56, uma ação que parece simples para que 

possamos refletir positivamente na transformação da sociedade com o despertar dos 

Valores Humanos.  

                                                 
54 Facilitadores: Chantal Fontaine – Equador, Dalton de Souza Amorim – Brasil, Ester Fragoso – México, 

José Cabanach Pedroza – Bolívia, Maria Helena Gomes – Brasil, Natasha Tristán – Argentina, Oscar Morado 

– Brasil, Sanjana Chandiramani – Índia, Santiago Amerise – Argentina, Shuba Lakshmy Narajana – Índia, 

Tadeu Navarro – Brasil, Teresa Andrade – Bolívia, Tereza Cristina Thomaz Farias – Brasil, Vera Cristina 

Silva – Brasil. 
55 Diplomantes: 

Adriana Cristina Braga – Brasil, Anel Valdes Vilchis – México, Carlos Anze – Bolívia, Carmen Eulalia 

Torralva Partida – México, Caterina Marcela Gonzaléz Aimaretti – Chile, Edson Elías Alaka Robles – 

Bolívia, Edward Zambrano – Venezuela, Hernán Cornejo Báez – Peru, Juana Veizaga – Bolívia, Katya Sofia 

Uriona Grespo – Bolívia, Luisa Angélica Apodaca Monge – México, María Teresa Vásquez Veas – Chile, 

Martha Clavijo Contreras – Equador, Maximiliano Vargas Mendoza – Bolívia, Nadja Rossana Lopes de 

Sousa – Brasil, Neda Sosa Claros – Bolívia, Nelly Edme Aponte – Bolívia,  

Régia Guilardi Tostes Delarisse – Brasil, Rita de Cássia de Souza – Brasil, Thiago Monteiro da Silva – Brasil, 

Walter Clavijo Contreras – Equador. 
56 Essa expressão foi muito usada para simbolizar que devemos sempre nos colocar no lugar do outro. 
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Hoje vejo que todo o curso foi o viver e trabalhar no coletivo nossas 

individualidades e que todas as experiências que tive me transformaram na pessoa que 

estou sendo hoje e depois dele muitas outras experiências me afetaram... 

... É um processo contínuo de estar sendo a cada dia um novo ser, um novo Ser 

Humano. 

Nessa trajetória percebi que as técnicas do Educare: Harmonização, Citação, 

História, Canto e Trabalho em Grupo são próximas do processo de criação teatral que 

escolho trabalhar e adentraremos no próximo capítulo. 

Acredito que se fazia necessário um breve relato da rotina do curso para que você 

compreenda a profundidade da imersão e em qual situação recebemos o conhecimento que 

agora vou compartilhar contigo.  

 

Método Educare 

 

Apesar da compilação das informações sobre o Educare, só é possível ter uma 

compreensão real ao viver a experiência e ser atravessado por ela. Digo isso talvez por 

parecer simples quando lemos ou por parecer corriqueiro ou clichê, ou até mesmo místico. 

Mas, na verdade, para a sua realização exige disponibilidade e comprometimento diário no 

seu exercício, só assim podemos compreender o EDUCARE.  

Estamos falando de um processo de transformação individual e isso significa abrir 

mão de muitas crenças que nos limitam, para se desfazer de velhos hábitos que cultuamos 

por toda uma vida. E este é um processo que não se limita a uma pesquisa de mestrado ou 

de doutorado, é uma investigação de toda uma vida. 

Segundo Ayudhya apud Sathya Sai Baba o “Educare implica na compreensão 

profunda do conhecimento que vem do interior e a transformação de ambos no estudante”. 

E Ayudhya complementa que “assim, a educação tem por fim ajudar a nos converter em um 

bom ser humano, dotado de um bom caráter que se reflete em nossas palavras, nosso 

comportamento e nossa conduta diária.” 57(2017, p. 26) 

                                                 
57 Tradução: “Educare implica la comprensión profunda del conocimiento que viene del interior y la 

transmasión de ambos al estudiante”. Así, la educación tiene por fin ayudar a convertirnos en un buen ser 
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Antes de continuar faço uma observação: depois do meu relato do curso você pode 

estar pensando que se trata de religião, mas eu te digo que não. Não é religião. É um 

método educacional que se pauta na formação do Ser Humano para a vida e não para 

ganhar a vida, disse Ayudhya apud Sathya Sai Baba (2017, p. 25).  

Trata-se de despertar o que existe em cada um de nós com o propósito de auxiliar na 

formação do caráter, que nessa proposta traz o sentido da coerência entre nosso 

pensamento, nossas palavras e nossas ações. Com isso pretendemos compreender ou ao 

menos refletir sobre os meios propostos pelo Educare no despertar dos valores no Ser 

Humano e relacionar esses conhecimentos na constituição de quem somos exteriorizando 

isso através do processo e criação teatral. 

O Programa Sathya Sai de EVH58 possui um alcance em mais de 130 países, entre 

eles a África do Sul, Argentina, Estados Unidos, Itália, Malásia, México, Tailândia, Brasil e 

outros que a cada ano vão se agregando. Por sua universalidade e propósito percebo uma 

potência latente no método EVH e que acredito ser possível pensarmos nas suas formas de 

aplicação, é justamente aqui que entra a nossa pesquisa, ainda não experimentada dentro da 

linguagem prática e teórica do teatro. 

O programa EDUCARE recebeu esse nome pela compreensão do seu significado no 

latim que é formado pelo seu prefixo “ex” que significa fora, exterior e o seu radical 

“ducare” que significa levar. Com a junção das partes temos a expressão “levar para fora”. 

Partindo desse entendimento o objetivo desse conhecimento (2017, p. 12) “não é um 

processo de depositar informação e seque – valores – mas, de criar condições para a 

manifestação do que já existe no interior de cada Ser Humano. Esse é o significado do 

processo de educação e o sentido da Educação em Valores Humanos”59. Outro dado 

importante do programa é que ele é destinado a todos e todas que queiram transformar a si 

mesmo (a)s.   

É um processo com a mesma complexidade que é proposta Edgar Morin: 

 

                                                                                                                                                     
humano, dotado de un buen carácter que se refleje en nuestras palabras, nuestro comportamiento y nuestra 

conducta diaria.” (2017, p. 26) 
58 EVH – Educação Em Valores Humanos. 
59 Trecho extraído do material impresso que recebi no curso que ocorreu na Bolívia no período de 01 a 31 de 

julho de 2017. 
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Vamos tentar ir, não do simples ao complexo, mas da complexidade para cada 

vez mais complexidade. Nós repetimos, o simples não passa de um momento, um 

aspecto entre várias complexidades (microfísica, macro física, biológica, 

psíquica, social). Tentaremos considerar as linhas, as tendências da 

complexificação crescente, o que nos permitirá, muito grosseiramente, determinar 

modelos de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade, isso 

em função dos desenvolvimentos da auto-organização (autonomia, 

individualidade, riquezas de relações com o ambiente, atitudes para a 

aprendizagem, inventividade, criatividade etc.) Mas, no final chegaremos a 

considerar, com o cérebro humano, os fenômenos verdadeiramente espantosos da 

mais complexidade, e a colocar uma noção nova e capital para considerar o 

problema humano: a hipercomplexidade. (2015, p. 36, 37). 

 

O Programa faz uso de (2017, p. 13): 

 

“...cinco valores, cinco técnicas, cinco níveis de consciência, cinco sentidos – 

assim como há cinco elementos na natureza: terra, água, fogo, ar e espaço (Éter). 

O EDUCARE incorpora a ideia de que todos são aspectos diferentes da mesma 

unidade. Do mesmo modo que cada um dos elementos da natureza está presente 

nos demais, os valores, as técnicas, os sentidos e os níveis de consciência não 

devem ser tratados como elementos independentes”60.  

 

Mais adiante explicaremos cada um dos cinco valores, entretanto, aproveitamos 

agora para apontar a conexão que existe entre a integralidade proposta pelo Programa EVH 

e a maneira que compreendemos o Ser Humano: Ambos partem da compreensão que somos 

seres completos corpo-mente-alma, corpus formados por matérias vibracionais que vibram 

em intensidades e matérias distintas que fazem parte do mesmo sistema, em resumo, corpus 

sedentos de descobrirem a si mesmos, na sua forma de olhar a vida e no seu modo de viver. 

Como você sabe, mesmo não conseguindo ver as estrelas durante o dia, eles 

continuam lá, mas a noite vemos seu brilho. O que não víamos torna visível. Acredito que o 

mesmo se dará com a percepção de tantas dimensões que nossos olhos ainda não alcançam. 

As ciências e os seres humanos estão em contínuo processo de transformações e se temos 

como objetivo principal o despertar dos Valores Humanos a sociedade viverá a revolução. 

A revolução que está em cada um. 

 

 

 

                                                 
60 Trecho extraído do material impresso que recebi no curso que ocorreu na Bolívia no período de 01 a 31 de 

julho de 2017. 
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 HVS – CABEÇA, CORAÇÃO E MÃOS 

 

Para trabalhar na aplicação do EDUCARE exige-se disponibilidade e entrega, deve-

se tentar vivenciá-lo todos os dias.  

Falo tentar, pois, é nesse tentar que erramos e acertamos a fim de encontrar os 

melhores caminhos, para podermos trilhá-lo. O programa diz que para isso precisamos 

praticar os cinco Ds: Devoção, Disciplina, Discernimento, Determinação e Dever. 

A Devoção está relacionada ao sentimento de amor a Deus, independente do nome 

que damos a Ele. Costumo dizer que Ele é o amor, a força que rege o universo, pois aqui 

não estamos falando de religião e sim de algo que transcende nossa capacidade de 

compreensão e denominação. A Disciplina é a maneira de controlar nossa mente, o ego, o 

corpo, os sentidos, os desejos, os pensamentos e, com isso, nossas palavras e ações. O 

Discernimento é a capacidade de reconhecer a pureza e a luz que aponta para o caminho da 

verdade. A Determinação é indispensável para ultrapassar todas as barreiras e dificuldades 

no autoconhecimento. E o Dever que é a força motivadora que nos impulsiona para a ação, 

não por obrigação, mas por uma força natural. 

O EDUCARE reforça a necessidade de integrar o coração, a cabeça e mãos, essa 

integração seria viver os três HVs61 e isso significa (APOSTILA EDUCARE, 2014, p. 16) 

“que as mãos devem fazer aquilo que a cabeça pensou e o coração aprovou”. 

Você já se perguntou se vive essa integralidade? Eu já me perguntei, e me perceber 

vivendo a incoerência da não unidade nos pensamentos, palavras e ações. Gerou-me muitos 

outros questionamentos, principalmente, depois de vivenciar a experiência do curso que 

tem esse enfoque: a coerência; a unidade. Sathya Sai Baba diz que “A meta da vida é a 

autorrealização. A autorrealização é consciência constante integrada, e consciência 

constante integrada é harmonia entre o coração, a cabeça e as mãos, o que é a marca de uma 

mente pura” (APOSTILA EDUCARE, 2014, p. 16). 

Essa preposição do Educare se chama de HVs (Head, Heart e Hands), a unidade 

entre a cabeça, coração e as mãos, sendo a principal postura para a prática dessa 

metodologia. Por tanto, os três HVs são “... ao mesmo tempo, uma prática (ou técnica) e 

                                                 
61 Tradução: Head – Cabeça, Heart – Coração e Hands – Mãos. 



109 

 

uma meta. Antes de agir, consulte o coração, perguntando por sua aprovação.” (APOSTILA 

EDUCARE, 2014, p. 12). 

Durante a imersão no curso, de certa forma, a prática se torna “mais propícia” pois 

não temos nossa rotina cotidiana, o que ajuda. Mesmo em uma situação limitante, a maior 

parte do tempo, todos, ou a maioria, tinham o mesmo foco: aprender e aplicar o Educare. 

Vejo reflexos do curso em meu cotidiano, impactando diretamente na minha forma 

de olhar o mundo, o que repercute, também, na minha maneira de ver e viver a arte. 

Agora, vamos adentrar nos cinco valores, cinco técnicas, cinco níveis de 

consciência, cinco sentidos e cinco elementos. 

 

Os Valores 

 

Os valores são energias que existem em todos os seres humanos condicionados a 

própria existência, sendo assim, todos independentemente de onde nasçam, de suas 

escolhas ou da vida que leve. Esses valores, por muitas vezes, estão esquecidos e há uma 

crença de que são exteriores para serem adquiridos. O Educare vai na mão contrária desse 

pensamento, propondo o despertar desses valores a partir das descobertas internas em 

relação com o externo, com o mundo que lhe rodeia.   

Esse despertar acontece, inevitavelmente, a todos, ele pode acontecer na vivência 

das experiências de cada dia sem parar para pensar ou saber da existência desse processo. 

Ou, quando nos tornamos conscientes desse processo, passando a impulsioná-lo a ser mais 

rápido, fluido, leve; as transformações individuais e coletivas são inerentes a ambos os 

processos. Esses dois caminhos fazem parte de nossas escolhas, estão dentro do processo 

natural da vida, o que diferencia é o tempo que pode levar para o despertar e esse tempo 

também é condicionado às responsabilidades adquiridas durante o mesmo, tanto no âmbito 

individual quanto coletivo.  

Os cinco valores também são chamados de Valores Absolutos e cada um deles tem 

Valores Relativos e seus Anti-Valores62. Os valores nos potencializam enquanto 

                                                 
62 Não desenvolveremos aqui as informações dos Anti-Valores, as informações contam na apostilha do Curso 

Básico do Instituto (2014). 
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indivíduos, expandindo a nossa percepção e permitindo nos reconhecer enquanto coletivo. 

Mas o que seriam os Valores Humanos? Martinelli fala que os valores: 

 

...são os princípios que fundamentam a consciência humana. Eles estão presentes 

em todas as religiões e filosofias, independente de raça, sexo, gênero ou cultura. 

São inerentes à condição humana. Os valores humanos dignificam a conduta 

humana e ampliam a capacidade de percepção do ser como consciência luminosa 

que tem no pensamento e nos sentimentos sua manifestação palpável e aferível. 

Eles unificam e libertam as pessoas da pequenez do individualismo, enaltecem a 

condição humana e dissolvem preconceitos e diferenças. (1999, p. 17) 

 

Os valores propostos pelo Educare são: Amor, Verdade, Retidão, Paz e Não-

Violência, com sua base primeira no amor. “Amor no pensamento é Verdade. Amor na 

ação é Retidão. Amor no sentimento é Paz. Amor na compreensão é Não-Violência.” 

63(Sathya Sai Baba – Material complementar do Diplomado) 

 

Amor 

 

 Sathya Sai (2008, p. 22) diz: 

 

A primeira coisa que vem do Ser Humano é o amor. Começa amando sua mãe 

[...] O reflexo e a faísca que vieram à tona a partir do amor são chamados de 

verdade. O mesmo amor que se manifesta em ação é chamado de retidão. Quando 

o amor se torna objeto de contemplação, a mente atinge a suprema paz. Quando 

inquirimos de onde esse amor vem e entendemos sua fonte, sua origem, então, 

nós percebemos o grande princípio da não-violência. Portanto, a corrente que flui 

através da verdade, retidão, paz e não-violência é somente o amor. 

 

A compreensão do amor vai para muito além das palavras e das muitas experiências 

que falamos que vivemos o amor. Relaciono o amor a força do nascimento, do brotar da 

vida, da comunhão de nós mesmos que somos o outro. É uma energia que se expande por 

todas as galáxias, todo o universo. Falo do amor como força vital, força de vida. Segundo 

Martinelli: 

 

                                                 
63 Texto Original: “Amor em el pensamento es Verdad. Amor em la acción es Rectitud. Amor em el 

sentimento es Paz. Amor em la comprensión es no-violência” (Sathya Sai Baba – Material complementar do 

Diplomado) 
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Amor – É a forca de criação, coesão e sustentação da vida. A mais poderosa das 

energias, é a unidade e potência de transformação. É privilégio e conquista do ser 

humano, que venceu suas tendências instintivas, tendo a possibilidade de amar 

incondicionalmente. Vencer as aversões e preferências pelo exercício do amor 

altruísta nos ajuda a transformar os obstáculos que nos impedem de sermos 

felizes. O amor revela o nosso ser essencial, sagrado e sublime permitindo que 

conheçamos a realidade além da forma. É ver com o coração. (1999, p. 20) 

 

Extraímos algumas questões sobre o amor feitas por Martinelli (1999, p.52,) para 

pensarmos juntos: 

 

Você é capaz de se dar? 

Podemos tocar no amor? Podemos tocar com amor? 

A falta de amor pode ferir? 

De onde vem o amor? 

Você é capaz de amor? Você se sente amado? 

Qual é a maior fonte de amor? 

Qual é o maior inimigo do amor? 

O que é orgulho? 

O que é egocentrismo? 

 

A autora expôs essas questões, eu não quero e nem vou responder aqui, mas elas me 

provocaram e espero que te provoquem também. Após estes questionamentos, a autora 

complementa: “O amor é a energia que abastece a alma, e essa plenitude se reflete em 

nossos pensamentos, palavras e ações” (1999, p.52). 

 

Verdade 

 

Todos os valores do EDUCARE são abordados sob dois aspectos, o absoluto e o 

relativo e Martinelli (1999, p. 20) faz apontamentos sobre os dois. No caso da Verdade, o 

absoluto “se refere ao que é eterno e imutável o que se altera no decorrer do tempo é nossa 

capacidade de percebê-la e vivenciá-la”. Podemos colocar aqui a força criadora do universo 

que continua em expansão e que pode ser percebida por nossa intuição. Já “a Verdade 

relativa é mutável, percebida por meio dos sentidos físicos e representada pelo que se vê, se 
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sente e sobre a qual se questiona e emite julgamentos” (1999, p.20).  Normalmente, no 

cotidiano, associamos o sentido da palavra verdade ao sentido relativo, pois, é a que 

fazemos uso em nossas discussões e na construção do pensamento na sociedade.  

Assim, algumas vezes, acreditamos no que parece ser verdade e, algum tempo 

depois, percebemos a mudança, essas verdades relativas são tomadas como absolutas, 

sendo elas, algumas vezes necessárias para a própria construção do conhecimento. Como 

também a justificativa de tantos conflitos, intolerâncias, preconceitos, desrespeito e de 

muitas mortes, que neste caso, a causa pode estar no desconhecimento e/ou exercício dos 

próprios valores. 

A verdade que se propõe estudar é a absoluta, a imutável, a que promove no ser 

humano a intuição. 

 

Retidão 

 

A retidão se relaciona com nossos hábitos: sociais, éticos, morais. Ela é expressa 

desde como nos alimentamos, exercitamos nosso corpus, como também com a relação que 

temos em nossa casa, com o outro, a natureza e tudo que existe. A retidão está no campo da 

ação, do discernimento, ela se evidencia quando estamos realizando ações que não causem 

danos nem para nós mesmo e nem para o outro ser humano ou para qualquer outra coisa 

que exista. As ações, em grande parte, são estimuladas por nossos sentidos. Trata-se do 

exercício da verdade.  

Em outras palavras Martinelli diz que “o físico é o veículo da ação e pelas nossas 

ações manifestamos concretamente a nossa consciência. A ação correta se manifesta pela 

sincronização dos ritmos interiores e exteriores”. (1999, p. 20) 

Ayudhya diz que “As pessoas que possuem o valor da retidão são aquelas que têm 

um bom comportamento acompanhado de boas maneiras. Atuam sempre sem egoísmo, 

pensam nos outros e na sociedade antes de pensar nelas mesmas. Utilizam o que estão 
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aprendendo para o bem aos outros. Ajudam aos outros e servem a sociedade em que elas 

vivem.”64 (2017, p. 18)  

Escutar os ritmos internos e externos é uma escolha e para percebemos os caminhos 

que estamos seguindo é importante se fazer algumas perguntas: Qual seria a consequência 

dessa ação para mim, para o outro e para mundo? Martinelli propõe outras perguntas: 

 

Existe diferença entre desejo e vontade? 

Quando você faz o bem para uma pessoa, como se sente? 

Você é capaz de fazer alguma coisa sem esperar nada em troca? 

Quando o criticam, você se entristece ou fica com raiva?  

É possível criticar e com isso, contribuir sem ofender? 

Você sempre é honesto com você e com os outros? 

 

Você descobrirá muitas outras perguntas que te ajudaram a caminhar pela estrada da 

retidão. 

 

Paz 

 

A Paz é despertada pela harmonia entre nosso interno e externo, o que significa 

dizer que é um desafio constante harmonizar nossa capacidade de ver, ouvir, sentir e se 

expressar. A Paz é resultante do viver a Retidão. Por se tratar da harmonia do interno e 

externo é importante estar atendo ao que se pensa, ao que se sente a partir desses 

pensamentos e, quando se vai para o campo da ação, como eles impactam as pessoas a sua 

volta. 

“A Paz resultante não é consequência da ociosidade, mas sim, de um estado mental 

equilibrado, sem altos e baixos, pois a mente aprende a manter seu estado de equilíbrio na 

ação” (MARTINELLI, 1999, p. 22)  

 

                                                 
64 Texto original: Rectitud: Las personas que poseen el valor de la Rectitud son aquellas que tienen un buen 

comportamiento acompañado de buenas maneras. Actúan siempre sin egoísmo, y piensan en los otros y en la 

sociedad antes de pensar en ellas mismas. Utilizan lo que han aprendido para el bien de los otros. Ayudan a 

los otros y sirven a la sociedad en la que ellas viven. 
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Não-Violência 

 

A Não-Violência é exercida como o amor universal, quando se consegue ver no 

mundo uma grande família que caminha para o melhoramento do indivíduo e do coletivo. 

Aceitando e respeitando a diversidade que é representada por cada ser, cultivando o amor 

entre tudo que existe. 

A Não-Violência se relaciona com a real abundância na vida para todos e esbarra da 

grande desigualdade social a qual nos deparamos no mundo. Uma vida mais justa na 

sociedade são reflexos da ação moral da Não-Violência. 

 

Pessoas em todo mundo estão orando pela paz. Como pode conquistar a paz? Só 

mediante a prática da verdade e a retidão. Atualmente, o ser humano está levando 

uma vida carente de Sathya e Dharma. Isto é resultado da falta de Shanti (paz), 

que por sua vez tem levado a ausência de Prama (Amor). Como pode existir 

Ahimsa (Não-Violência) em ausência dos quatro valores? (Material 

complementar do Diplomado)65 (Sathya Sai Baba, 1999). 

 

A Não-Violência é resultado do exercício dos demais valores, isso implica dizer que 

a prática é inicialmente pessoal e a sociedade recebe seus reflexos, assim passando a ser 

uma prática coletiva. “Exercer o valor da “Não-Violência” significa infundir diretamente no 

ambiente físico e no âmbito de ação pessoal a conexão com a alma e a prática dos valores 

humanos”. (1999, p. 21) 

 

Todos os Valores 

 

Cada valor é relacionado, é dependente e resultado um do outro. É um trabalho 

individual que irradia ao seu redor gerando transformação do indivíduo, do ambiente que 

faz parte e reverbera em toda a sociedade. 

                                                 
65 Texto Original: Personas em todo el mundo están orando por la paz. Como puede lograrse la paz? Sólo 

mediante la práctica de verdade y Rectitud. Actualmente, el hombre está llevando una vida carente de Sathya 

y Dharma. Esto ha resultado em la falta de Shanti (Paz), que a su vez ha llevado a la ausencia de Prama 

(Amor). Como puede existir Ahimsa (No-violência) en ausencia de estos cuatro valores?  (Material 

complementar do Diplomado) 
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A metáfora da gota e o oceano, feita por Sathya Sai Baba num discurso proferido no 

colégio de mulheres em Anantapur na Índia no dia 25-07-75, diz: “Uma gota de água que 

se tenha na palma da mão se evaporará muito rápido, é muito só. Mas, se deixá-la cair no 

mar, ela sobreviverá como parte do mar. Assumirá o mesmo nome e sabor, grandeza e o 

poder do mar”.  

Para mim, mesmo a gota de água que evaporou, ganhará características de vapor e 

no seu próprio tempo ela se condensará em alguma nuvem, tomará a forma da água 

novamente e poderá cair no solo ou em qualquer parte do planeta terra, inclusive no mar. 

Transformar se transformando transforma. 

Sugiro agora um pequeno descanso. Pode ser? Veja o clipe no link66 e se possível 

faça pontes com o que estamos conversando: 

  
Figura 38: Múltiplas Dimensões  

Fonte: Imagem capturada do vídeo proposto 

 

Espero não ter feito você desistir de nossa viagem, pois nós precisamos seguir, 

muitos caminhos e portais nos aguardam. 

Percorremos agora pelos cinco valores: Amor, Verdade, Retidão, Paz e Não-

Violência. Eles são considerados valores absolutos, que são trabalhados a partir das cinco 

técnicas, que foram apresentadas no percurso do roteiro: Harmonia, Citação, História, 

Canto e Trabalho em Grupo. A partir dos valores absolutos são trabalhados os valores 

relativos, veja na tabela abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
66 Link de Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
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Tabela 3: Compilações de informações 

Fonte: Materiais Pesquisados 

 

É importante sinalizar que as informações da tabela acima sinalizam só alguns dos 

valores relativos, essas informações foram compiladas dos materiais pesquisados. Os 

valores relativos são trabalhados para o desenvolvimento dos valores absolutos. 

A proposta é que esses valores através das técnicas, atuem em cinco níveis de 

organização interna de cada indivíduo, chamados de níveis de consciência, que são: nível 

físico, mental/emocional, intelectual, psíquico e espiritual. Todos os valores e técnicas 

atuam em todos os níveis de consciência, contudo, tem um direcionamento maior para um 

deles, veja abaixo: 

 

VALORES TÉCNICAS NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA ATUAÇÃO 

Paz Harmonia Mental/Emocional Pensamento/Sentimento 

Verdade Citação Intelecto Discernimento/Intuição 

Retidão História Físico Atuação 

Amor Canto Psíquico Fluir as Energias do Amor 

Não-Violência Trab. em Grupo Espiritual Ser/Compreender 

Tabela 4: Valores, Técnicas, Níveis de Consciência  

Fonte: Apostilha Educare (2014, p. 31) 

 

A Educação em Valores Humanos trabalha com a integralização para o 

aprendizado, compreendendo que essa integralização acontece no corpus. Se ver e se 

perceber nos outros, em exercício de alteridade e empatia repercute em todos os setores da 

vida, provocando o despertar de consciência do ser. É possível perceber a repercussão nas 

funções: ação, sentir, pensar, intuir e ser. 

AMOR VERDADE RETIDÃO PAZ NÃO-VIOLÊNCIA 

Dedicação Discernimento Dever Calma Fraternidade 

Amizade Auto-análise Ética Contentamento Cooperação 

Generosidade Atenção Honradez Tranquilidade Altruísmo 

Gratidão Sinceridade Iniciativa Paciência Desapego 

Caridade Honestidade Perseverança Autocontrole Humildade 

Perdão Justiça Responsabilidade Tolerância Gentileza 

Compaixão Busca pelo 

Conhecimento 

Respeito Silêncio Interior Solidariedade 

Compreensão Otimismo Esforço Concentração Coerência 

Simpatia Reflexão Simplicidade Auto-estima Lealdade 

Igualdade Síntese Disciplina Autoconfiança Cidadania 

Alegria Perspicácia Bondade Auto-aceitação Aceitação 

Doação  Dignidade Desprendimento Cortesia 

Entrega    Força Interior 
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Cada função representa um nível de consciência que se relaciona com nossa 

personalidade: Ação – Nível Físico, Sentir – Nível Emocional, Pensamento – Nível 

Intelectual, Intuição – Nível Psíquico, Ser – Nível Espiritual, que por sua vez, 

correspondem com os Valores Humanos. 

No primeiro capítulo te propus ver algumas imagens de escadas, espirais, as 

variadas ondas, imagens que nos remetem a um movimento de ondas espiralados, agora te 

proponho ver essa concha do mar e seus ângulos .... 

  
Figura 38: Concha Espiral 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

  
Figura 39: Ângulos Conchas Espirais 

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/concha/ Visualização (2019) 

 

Observe a concha e as camadas que se faz envolta de si mesma. A concha é uma 

carapaça usada pelos moluscos para a proteção de seu corpo frágil. No fluxograma proposto 

no final do capítulo 1, sugerimos o formato de uma concha espiralada como uma 

simbologia do Corpus. Nesse capítulo, incluímos os Níveis de Consciência e os Valores 

Humanos que a eles se relacionam e agora um alinhamento aos sentidos que foram 

propostos anteriormente.  

 

https://pixabay.com/pt/photos/concha/
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Fluxograma 2: Interligando e Conectando o Corpus 

Fonte: Sistematização Pessoal 
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Quando pegamos uma concha e a colocamos no ouvido escutamos o som que se 

assemelha com o do mar. Como você pode ver, na camada que está o corpo vital, estão os 

chackras (vimos no capítulo anterior), ele tem a função da depuração das energias 

absorvidas pelos nossos órgãos sensoriais67 – sentidos – que aliado a muitas sinapses68 nos 

neurônios, nos chackas e outros processos, nos possibilita a experiência. 

Como já vimos, existem áreas de conhecimento que apontam para uma unidade na 

existência. Tudo parte do mesmo elemento, que se deriva em outros. Essa derivação se 

apresenta com características distintas como podemos ver nos elementos: Água, Ar, Terra, 

Fogo, Éter. Todos esses elementos constituem o corpus, e também fazem parte de todos dos 

chakras; cada elemento se sintoniza mais com um dos chakras e se correlaciona com a 

função sensorial de cada órgão sensorial. 

Vejamos, cada elemento é um atributo da unidade, que se relaciona com os sentidos. 

Ou seja, cada elemento tem seus atributos, que depois de captados e processados pelo 

sistema sensorial69, os sentidos, são absorvidos e expandidos pelos chakras por todo corpus. 

Vejamos na tabela abaixo: 

 

ELEMENTO ATRIBUTO SENTIDO CHAKRA 

Éter Som Ouvir Coronário, Frontal, Laríngeo 

Ar Som/Tato Tato Cardíaco 

Fogo Som/Tato/Forma Vista Gástrico 

Água Som/Tato/Forma/Sabor Gosto Esplênico 

Terra Som/Tato/Forma/Sabor/Cheiro Olfato Genésico 

Tabela 5: Compilações de informações  

Fonte: Materiais Pesquisados 

 

Cada elemento carregado de suas características auxilia no processar das 

informações e transformação para o despertar da nossa natureza que presentifica nos 

valores humanos. É importante lembrarmos que sim, somos natureza, somos a unidade na 

existência e que nossa diversidade nos apresenta quanto indivíduo que só existe porque é 

coletivo. 

Abaixo segue algumas informações apresentadas pela facilitadora Esther Fragozo 

no Diplomado. Os elementos e o Corpus (extraídos do material complementar): 

                                                 
67 Mesmo quando não se tem algum dos órgãos sensorial, o corpus se reorganiza na ampliação dos sentidos 

através de outros processos. 
68 Local de contato entre neurônios, onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos de uma célula para outra. 
69 Sistema Sensorial – Recebe os estímulos vindo do ambiente através dos órgão sensoriais (Ouvidos, pele, 

olhos, boca, nariz), são transformados em sinais neurais e os envia para o sistema nervoso central. 
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A Éter (Akash) 

O som é o atributo do Éter. Este som é o Om primordial, constituído por três 

sílabas A-U-M. Vocês devem escutar cuidadosamente este som primordial Om. O 

ser humano é também a encarnação deste som. 

Ar (Vayu) 

Prana (alento vital) é um constituinte do ar. A vida não pode existir sem ar; seu 

processo de respiração está marcado pelo princípio de Soham. So é o princípio da 

inalação, enquanto que o Ham é o processo de exalação. Inala oxigênio e exala 

dióxido de carbono. Estes levam a mensagem de que um adquire boas qualidades 

e elimina as más tendências.  

Fogo (Agni) 

O fogo que reduz as cinzas, tem uma mensagem que compartir com todos. O fogo 

da sabedoria reduz as cinzas de todo que é asqueroso e mal. Enquanto o ser 

humano há adquirido conhecimento secular, não há tomado em conta a sabedoria 

espiritual. 

O fogo lhes ensina que a lâmpada da sabedoria deve estar sempre ardendo, 

iluminando o espírito do ser humano... O princípio do fogo está presente no corpo 

humano como Vaishvanara e digere o alimento ingerido pelo ser humano. 

Água (Jala) 

A água é fonte de vida e vitalidade... 

O corpo humano está composto em 40-60% de água. 60% homens, 54% 

mulheres. 80% recém-nascido. 

... Circulação, termo-regulação, metabolismo, função morfológica, lubrificação... 

Terra (Prithvi) 

A terra que carrega na superfície árvores, montanhas, rios e infinidade de outras 

coisas, é fonte de alimento e energia, ela sustenta a vida. 

Os Elementos e o Corpo 

O corpo humano está composto pelos cinco elementos e tem uma tendência 

natural a manter seu equilíbrio. Elimina os elementos que estão em excesso e 

toma os elementos necessários da comida, da água, da luz solar, etc.... (2017)70 

                                                 
70 Texto Original:  

Éter (Akash) 

“El sonido es el atributo de Éter. Este sonido es el Om primordial, constituído por las tres sílabas A-U-M. 

Ustedes deben escuchar cuidadosamente este sonido primordial Om. El hombre es también la encarnación de 

este sonido. 

Air (Vayu) 

Prana (aliento vital) es um constituyente del aire. La vida no puede existir sin aire; su processo de respiración 

está marcado por el principio de Soham. So es el principio de inhalación, mientras que Ham es el processo de 

exhalación. Inhalan oxígeno y exhalan bióxido de carbono. Estol leva el mensaje de que uno debe adquirir 

buenas cualidades y eliminar las malas tendências. 

Fuego (Agni)  

El fuego que reduce todo a cenizas, tiene um mensaje que impartir a todos. El fuelgo de la sabiduría reduce a 

cenizas todo lo que es asqueroso y malo. Aunque el hombre ha adquirido conocimiento secular, no ha tomado 

em cuenta la sabuduría espiritual.  

El fuego les enseña que la lámpara de la sabiduría debe estar siempre ardendo, iluminando el espíritu del 

hombre... El principio del fuego está presente em el cuerpo humano como Vaishvanara y digiere el alimento 

ingerido por el hombre... 
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É possível ver a conexão da proposição do Corpus do primeiro capítulo com a 

Educação em Valores Humanos. 

O Educare se propõe trabalhar com o objetivo da expansão da consciência, o que só 

é possível através da integralidade do Corpus. Caminho que nos leva ao encontro com a 

coerência entre nossos pensamentos, palavras e ações. A equanimidade. 

Esse processo desperta nos seres humanos os valores e consecutivamente nos torna 

pessoas melhores, cientes de nossa responsabilidade conosco, com o outro, com o planeta e 

com o universo. 

 

          Aprendendo na Unidade 

 

Vamos levantar um pouco... Aceita dançar comigo? 

Música Amampondomise71 no link abaixo. 

Fique de pé, onde estiver... Dance! 

Imagine que sua coluna e quadris se movimentam em “S”, permita que pouco a 

pouco esse movimento que nasce da coluna se expanda para seu sorriso... Agora pescoço, 

cabeça, braços, mãos, pernas e pés... São os “SSSSSSSSSSSS” das ondas do mar ganhando 

os seus Corpus. 

Como foi? Se permitiu? Se entregou ao momento presente? Se divertiu?  

Imaginou experimentar essa dança em ambientes diferentes? Em parques? Na praia? 

Na rua?  

                                                                                                                                                     
Agua (Jala) 

El agua es la fuente de la vida y la vitalidade... 

El cuerpo humano está compuesto em um 40-60% de agua. 60% hombres, 54% mujeres. 80% recién 

nascidos. 

... Circulación; Termo-regulación; Metabolismo; Función Morfológica; Lubrificación... 

Tierra (Prithvi) 

La tierra que carga em su superfície árboles, montañas, ríos e infinidade de otras cosas, es la fuente de 

alimento y anergía, ella sostiene la vida. 

Los elementos y el cuerpo 

El cuerpo humano está compuesto por los cinco elementos y tiene uma tendência natural a mantener su 

equilíbrio. Elimina los elementos que están em excesso y toma los elementos necessários de la comida, el 

agua, la luz solar etc.... 
71 Link para escutar canção. https://soundcloud.com/ernie-koela/amampondomise-prod-oswin-lohss 
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Eu dancei em um espaço muito pequeno do meu quarto. Meu computador fica na 

lateral do guarda-roupa, em frente à cama, criando um corredor com aproximadamente 50 

cm. Meu corpus a cada movimento reconhecia o espaço, não vendo os objetos como 

limitações, os vi como continuidade, aproveitando cada um como parte integrante da dança.  

Assim vejo que o despertar dos valores humanos significa abandonar as limitações 

que a todos os instantes são impostas pela sociedade, hábitos e comportamentos pautados 

por valores que não condizem com nossa natureza, a natureza do nosso Corpus. 

Ayudhya (2017) fala que o processo de aprendizagem no ser consiste na interação 

com o entorno, que se dá através dos estímulos recebidos pelos órgãos sensoriais, sendo 

processado pelo cérebro, que nos torna conscientes durante o processo de concentração.  

Essa concentração, por exemplo, eu vivi na dança, você viveu? Todos os meus 

sentidos perceberam o espaço, o som dos pássaros e das folhas balançadas pelo vento na 

parte de fora que compunha junto com a música, minha pele fez contato com os objetos, 

com o chão. Entreguei-me e pude tirar uma lição: Não ver as coisas como limitadoras e 

sim, como possibilidades. 

Ayudhya nos traz um exemplo do processamento de aprendizagem, vejamos: 

 

Ponhamos como exemplo os olhos e as orelhas. O estímulo recebido pelos olhos 

é a luz. Segundo a ciência, a luz está constituída por ondas eletromagnéticas 

compostas de um campo elétrico (E) e de um campo magnético (B) que vibram 

frequência. Dado que os campos elétricos e magnéticos são simplesmente 

vibrações de energia, deve haver um modo de interpretação ou codificação para 

que adquira uma significação e que dê lugar ao processo de aprendizagem”  

Em exemplo de receptor de televisão, a informação é recebida pelo televisor na 

forma de impulsos elétricos e magnéticos. Esta energia magnética recebida não 

tem sentido para o telespectador, até que o televisor traduz e interpreta a 

informação em imagem e som e transfira a tela e aos auto falantes. (2017, p. 26)72 

 

Esse exemplo mostra a importância da decodificação, depuração e tradução das 

informações recebidas pelos nossos sentidos. 

                                                 
72 Texto Original: El estimulo recebido por los ojos es la luz. Según la ciência, la luz está constituída por 

ondas electromagnéticas compuesta de um campo eléctrico (E) y de um campo magnético (B) que vibran em 

uma muy alta frecuencia. Dado que los campos eléctros y magnéticos son simplesmente vibraciones de 

energia, debe hacer um modo de interpretación o de decodificación para que adquiera uma significación, y 

que de lugar al processo de aprendizaje. 

El ejemplo de un receptor de televisión, la información es recebida por el televisor bajo la forma de impulsos 

eléctricos y magnéticos. Esta energia magnética recibida no tiene sentido para el telespectador, hasta que el 

televisor traduzca y interprete la información em imagen y sonido y los transfiera a la pantalla y a los 

parlantes. (2017, p. 27) 
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O processo de decodificação leva em consideração variáveis. Por exemplo se eu e 

você formos juntas assistir a um espetáculo, certamente vamos vivenciar essa experiência 

de maneiras diferentes. Durante o espetáculo nossa atenção/concentração se dará 

diferentemente no desenrolar de cada cena, algumas nos impactarão mais, outras menos, 

dependendo no histórico de vida, que são nossas experiências, escolhas, contextos de vida, 

que consecutivamente estarão presente em nosso consciente e inconsciente. 

Se em algum momento algo fora do espetáculo chamar minha atenção, afetará 

diretamente no meu envolvimento com o espetáculo. Tudo, exatamente tudo influencia 

diretamente no processo de decodificação das informações que estamos recebendo. 

As informações que recebemos a todo tempo passam por um processo de captação, 

decodificação pelo nosso corpus, independentemente do tipo de informações, se fizermos 

outra analogia podemos pensar que as informações são alimentos que nos nutrem. Mas, de 

que estamos sendo nutridos dia-a-dia? Você sabe a diferença dos tipos de alimentos? Esses 

alimentos são benéficos a nossa saúde? Será que comemos veneno pensando que os 

alimentos são saudáveis? 

Se estamos atentos ao tipo de informações que estamos acessando, podemos 

escolher as que nos fará bem e essa escolha deveria passar pelo crivo de coerência sobre a 

qual falamos.  

Quando buscamos vivenciar a unidade entre os pensamentos, palavras e ações, 

estamos também integrando áreas de nossa mente, o consciente e o inconsciente. Como 

sabemos nossa mente consciente corresponde aproximadamente a 5%, e restante representa 

o grande mistério, o inconsciente. 

 

A mente consciente tem sido precedentemente descrita como está parte da mente 

onde se efetuam a tomada de consciência e a compreensão. Mas existe também 

uma parte inconsciente da mente da qual somos conscientes.  

... É necessário compreender a parte inconsciente de nossa mente e integrá-la a 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem.  (AYUDHYA, 2017, p. 28)73 

 

                                                 
73 Texto original: La mente consciente há sido procedentemente descrita como este parte de la mente donde se 

efectúan la tomada de consciência y la comprensión. Pero existe también uma parte inconsciente de la mente 

de la cual no somos conscientes. 

... es necessário compreender la parte inconsciente de nuestra mente e integrarla a la comprensión de processo 

enseñanza-aprendizaje. (AYUDHYA, 2017, p. 28) 
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Todas as dimensões do corpus são interligadas, sendo assim, a estrutura apresentada 

no fluxograma. Ao nos tornar mais conscientes podemos aprimorar e talvez acelerar nosso 

processo de aprendizagem. Ayudhya fala: 

 

Quando trabalhamos a nível subconsciente, nossas ações se fundamentam sobre 

os programas que que a ele são instalados. O instinto animal de sobrevivência e 

da procriação são predominantes em nossas ações. Os instintos recebidos pelos 

órgãos sensoriais produzem uma resposta automática que se apoia nas 

experiências passadas. Em este estado de evolução, seguidamente somos 

extremamente emotivos, sem nenhum domínio de si. Mas quando evoluímos e a 

mente consciente chega a ser mais dominante, tendemos a questionarmos tudo. 

Há uma sede natural de conhecimento. Começamos tirar lições de nossos erros, 

tomando consciência que certas ações provocam sofrimento, e procuramos evitar 

ter que sofrer. Mas seguimos sendo assaltados por as emoções que surgem de 

nosso subconsciente em resposta a certos estímulos de nosso entorno. A partir da 

repetição de nossas experiências na vida, aprendemos lições e de observar que 

algumas ações nos trazem paz e felicidade. (2017, p. 33) 74 

  

As técnicas do Educare podem possibilitar ao acesso e conectividade da mente 

consciente, subconsciente e supraconsciente, assim agindo no sistema de aprendizagem e 

consecutivamente no despertar dos valores humanos. Sugiro para maior aprofundamento 

consultar a tese de Ayudhya (2017). 

Ele sugere a partir de experimentos realizados em sua pesquisa, que a interação dos 

valores humanos propostos pelo Educare contribuem para o aprimoramento do processo de 

aprendizagem, proporcionando um maior conhecimento sobre si com o fortalecimento das 

relações com o outro e seu entorno. “Graças à consciência de si mesmo ou a autorealização 

as crianças terão a compreensão de quem são elas, a razão por qual estão na terra e do 

                                                 
74 Texto original: Cuando trabajamos a nível de subconsciente, nuestras acciones se fundamentan sobre los 

programas que le han sido instalados. El instinto animal de supervivência y el de la procreación son 

predominantes em nuestras acciones. Los estímulos recebidos por los órganos sensoriales producen uma 

respuesta automática que se apoya em las experiências passadas. Em este estado de evolución, amenudo 

somos extremamente emotivos, sin ningún domínio de sí. Pero cuando evolucionamos y la mente consciente 

llega a ser más dominantes, tendemos a cuestionarlo todo. Hay una sed natural de conocimiento. 

Comenzamos asacar lecciones de nuestros errores, tomando consciência que ciertas acciones provocan 

sufrimiento, y procuramos evitar tener que sufrir. Pero todavia somos assaltados por las emociones que surgen 

de nuestro subconsciente em respuesta a ciertos estímulos de nuestro entorno. A partir de la repetición de 

nuestras experiências en la vida aprendemos lecciones, y de observar que algunas acciones nos traen paz y 

felicidade.  (2017, p. 33) 
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objetivo de suas vidas. Sua existência será mais significativa e mais útil à sociedade e ao 

mundo”. (2017, p. 34)75 

Esse assunto me parece um campo fértil. A acabamos de atravessa outro portal. 

Aqui meus pés tocam a terra vermelha e úmida. Tem marcas feitas por outros pés, sinto a 

força dessas histórias que foram vividas ou revividas. Tem também sementes que empurrão 

a terra.  

Silêncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejo muitas sendas, caminhos na criação! 

 

                                                 
75 Texto Original: “Gracias a la consciência de sí mismo o a la autorrealización los ñinos tendrán la 

compresión de quienes son ellos, de la razón por la cual están em la tierra y del objetivo de su vida. Su 

existência, será más significativa y más útil a la sociedade y al mundo”. (2017, p. 34). 
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ENCONTROS - A CRIAÇÃO  



127 

 

3. ENCONTROS - A CRIAÇÃO  

 

Para trabalhar a criação a partir da perspectiva do Corpus e a do Educare acredito 

que é importante valorizar a individualidade de cada participante, suas experiências, suas 

histórias, seu ser, para que cada um possa, dentro do laboratório de criação, mergulhar em 

si mesmo, despertar e/ou resgatar outros olhares e valores que desconhecem sobre si. Na 

busca de conhecer a si mesmo dentro dos laboratórios de criação é que são estimuladas e 

desenvolvidas as potências criativas de cada um, despertando os valores humanos e dando 

origem a um trabalho potente e único. 

Quando falamos sobre potência criativa, consequentemente falamos de criatividade. 

A criatividade existe em todos os seres, contudo, alguns se permitem explorar mais e outros 

menos. Essa escolha nem sempre é consciente, pois a sociedade dita “regras” que muitas 

vezes são limitantes, fazendo que muitos acreditem nessas limitações. Regras, padrões e 

exigências que nos distanciam de quem somos para a adequação aos padrões sociais que se 

pautam na produtividade. 

A criatividade se relaciona com o acesso a imagens, símbolos, ideias, sensações e 

emoções presentes no inconsciente que, por sua vez, depois da experiência torna-se 

consciente, em um fluxo constante de idas e vindas, permeando a todas as atividades do 

dia-dia do ser humano de maneira contundente. 

Você já imaginou no lugar de viver em uma sociedade produtivista, viver em uma 

sociedade “criativista”, uma sociedade que vivencia a criação? 

 

Para entendermos as fontes e os processos que dinamizam a criatividade humana, 

será necessário refletir sobre os processos de evolução do auto-conhecimento. 

Associando a criatividade ao processo de auto-conhecimento podemos obter 

resultados criativos mais conscientes, podemos devolver à arte a sua missão de 

revelar, de abrir portas para uma consciência do futuro - uma consciência 

integral. (SOARES, 2004, p. 02) 

 

Vamos a questão etimológica; ambas as palavras “criativa”, “criatividade” possuem 

o mesmo radical, vinda da palavra em latim “creare” que significa crescer, aumentar, se 

derivou também outras palavras, como: “criança”, “criar”, “criação”. Essas palavras 

dialogam intimamente com o universo da infância.  
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Nossa reflexão sobre universo da infância não se relaciona ao tempo cronológico de 

se estar criança, mas, no como é ser criança, partindo de algumas caraterísticas do 

posicionamento considerado do mundo infantil: A espontaneidade, a curiosidade, a 

disponibilidade do experimentar, a busca de soluções inacreditáveis, a rica possibilidade de 

viver o momento presente, entre outras. Goswami faz um comparativo entre uma criança e 

um adulto através de um questionamento: 

 

Pode-se fazer um vestido vermelho a partir de um tijolo? Se pudéssemos fazer 

um adulto levar a sério essa pergunta, ele coçaria a cabeça e comentaria sobre a 

semelhança atômica entre um tijolo e um vestido ou daria alguma outra resposta 

igualmente erudita. Mas a criança, se fosse responder a essa pergunta, daria uma 

resposta mais imaginativa e diria que, se fizéssemos um prédio de tijolos, o tijolo 

vermelho seria como um vestido vermelho para o prédio. Essa mudança do 

significado usual do tijolo exemplificaria uma mudança de contexto. (2018, p. 

51). 

 

Nesse exemplo, podemos pensar o quanto às “regras sociais” são limitadoras, 

muitas vezes a sociedade se deixa levar, perdendo a oportunidade de expandir sua 

criatividade, de tornar-se conscientemente um criador de realidades. 

A sociedade na qual estamos inseridos nos prepara para produzir materialmente. 

Silenciosamente vem aparecendo correntes que faz agregar a esse pensamento o sutil, a 

energia...  Pois, se sabe que apenas o materialismo não é suficiente para atender as 

necessidades do ser humano. É preciso olhar para dentro, para nossa subjetividade e 

multiplicidade. Estamos vivendo o tempo da ampliação da forma de pensar, como proposto 

por Edgar Morin, tempos do pensamento complexo. 

O estímulo da criatividade teria relação com o silêncio? Com o escutar a si mesmo? 

Com a vivência de um estado meditativo, contemplativo? Acredito que possa ser um dos 

grandes caminhos.  

O silêncio ecoa esse novo tempo. 

O silêncio não está no não falar. Talvez esteja mais no escutar. 

O silêncio consigo mesmo me remete a um estado de presença, a vivência do 

momento presente e isso pode acontecer em todas as situações de maneira espontânea ou 

induzida, nos ajudando a ver novas possibilidades dentro do contexto que estamos 

inseridos. “É somente no silêncio que os lampejos intuitivos mais elevados são 
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experimentados. O silêncio é a força por traz do gênio, que descortina uma nova dimensão 

de profundidade na personalidade humana”. (APOSTILA EDUCARE, 2014, p.34) 

Esse processo que está intricadamente relacionado ao afinar o ouvido para si, para o 

outro e para tudo que existe a nossa volta. Você já se perguntou se realmente você se 

escuta? Ou, se são só seus pensamentos que ecoam repetidas vezes te fazendo escutar 

gravações robóticas de um perfil ou exigência social? 

A escuta se relaciona com o viver do momento presente e também com a percepção 

dos estados alterados de consciência, tema que abordei que na monografia76, questiono se 

não seriam estados d`alma, adiante explicarei. 

Vamos direcionar nosso olhar para o processo de criação que conduzi no Brasil em 

2018. Este é um lugar de muitas possibilidades que pude identificar a latência da 

criatividade e que estar a serviço do teatro.  

Faço uso agora do verbo estar, para fortalecer a ideia de transitoriedade, assim 

passamos por todas as experiências da nossa vida sem cristalizar e sem a construção do 

apego e nem situações definitivas. Simplesmente estamos e nos transformamos com a 

relação com os outros, surgindo novos significados ao viver de cada experiência. Goswami 

fala: “Talvez não haja nada novo, materialmente falando, mas se um novo significado na 

consciência surgir desses atos, então existe criatividade” (2018, p. 51). 

Para Goswami o processo da criatividade se dá em quatro etapas: Preparação, 

Incubação, Iluminação e Manifestação. 

 

Etapa 1 (preparação): Reúna fatos e ideias existentes sobre o seu problema e 

pense, pense, pense. Solte sua imaginação e analise as ideias de todas as maneiras 

possíveis. 

Etapa 2 (incubação): relaxe. O problema não vai sumir. Portanto, você pode 

brincar, dormir e fazer todas as coisas que lhe são agradáveis e relaxantes. 

Etapa 3 (iluminação ou insight): eureca, ah há, quando você menos espera: talvez 

quando vê um sapo pular enquanto está pescando. 

Etapa 4 (verificação ou manifestação): a diversão acabou ou está apenas 

começando? Manifeste, avalie e verifique o que você tem. (2008, p. 60, 61) 

 

                                                 
76 In: SOUSA, Nadja Rossana Lopes de. O Labirinto: Os Caminhos de dentro da criação cênica - A busca 

pelos estados d'alma. Monografia, TCC do Curso de Licenciatura em Teatro. Orientação: Prof. Dr. Robson 

Carlos Haderchpek. UFRN, 2017. 
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A preparação é acionada pela intuição, seguido do coletar de informações 

necessárias, ao mesmo tempo estar aberto para o processo desconstrução de crenças 

limitantes em função de novas possibilidades.  

A incubação trata-se do desapegar da fase anterior, relaxar, silenciar, realizar ações 

que lhe coloquem em conexão consigo mesmo, com o inconsciente. A iluminação é quando 

a informação se torna consciente. E a última fase, a manifestação se apresenta em ideias, 

movimentos que precisam ser avaliados, verificados e apresentados. 

O processo da criatividade pode acontecer em escalas de tempo curto, médio e 

longo prazo e ser de caráter individual e/ou coletivo. 

Volto aqui ao sentido da palavra harmonia na música, que fala da combinação dos 

sons que acontecem simultaneamente de maneira que nos pareçam agradáveis. Crio aqui 

uma ponte para o crivo de nossas escolhas. Nós realizamos a seleção de nossos 

pensamentos? De nossas palavras? E das nossas ações? Damos ouvidos ao nosso 

inconsciente? Estamos conscientes das nossas escolhas, dos sons que estamos criando 

nossas canções? Nossos sonos nos parecem agradáveis? Nossos sons é nossa canção? 

Afinal, agradabilidade é um adjetivo subjetivo, onde cada pessoa vai dizer se para si é ou 

não. 

Se as escolhas, consecutivamente as respostas e responsabilidades a curto, médio ou 

longo prazo nos forem agradáveis, estaremos em harmonia. Ser agradável é uma premissa 

da harmonia. Neste caso, poderia dizer que estaríamos vivendo os três Hvs77 do educare, a 

unidade entre cabeça, coração e mãos, em outras palavras a unidade entre o pensamento, as 

palavras e as ações. 

A doutrina de Pitágoras parte de uma referência simples e empírica para 

apresentar sua proposta teórica, qual seja, a de que o movimento produz ruído. Se 

corpos pequenos há que se movimentam se deve aplicar o mesmo princípio. Os 

planetas com seus movimentos produzem sons, porém não quaisquer sons, mas 

sim a sonoridade do tipo mais excelente, pois seus movimentos são os mais 

excelentes possíveis. Daí haver de acordo com Pitágoras, acordes musicais e 

sonoridade do movimento astral” (BITTAR, 2003, p. 463) 

 

                                                 
77 Siglas explicadas na página 117: HVs (Head, Heart e Hands), a unidade entre a cabeça, coração e as mãos, 

sendo a principal postura para a prática dessa metodologia. Portanto, os três HVs são “... ao mesmo tempo, 

uma prática (ou técnica) e uma meta. Antes de agir, consulte o coração, perguntando por sua aprovação.” 

(2014, p. 12). 
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O movimento produz som, nossas escolhas são movimentos e geram fluxos que 

entre os silêncios nos auxiliam na descoberta da nossa canção. Ainda pensando na teoria da 

música, ela é composta por elementos:  

 

A Harmonia é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente, é o agrupamento 

agradável de sons. No nosso exemplo, você poderia muito bem tocar a música 

apenas com uma nota de cada vez, porém ficaria sem graça. Por isso, quanto mais 

notas musicais você tocar simultaneamente (acordes) de forma agradável, 

harmoniosa, melhor será a música.”78 

 

Inicialmente a investigação do movimento na vivencia dos estados alterados de 

consciência são fundantes nas experimentações que acontecem dentro dos laboratórios de 

criação, tópico que veremos na sequência. Os movimentos que aqui falamos são 

movimentos livres e nascem da pulsação de cada ser. “Não se trabalha em nenhum 

momento com modelos de movimento ou com escalas de importância e beleza” 

(MACHADO, 2017, p. 123). Quanto mais livre melhor, mais identitário, permitir que o 

corpus fale de si, de suas necessidades, seus anseios, que dance e se revele. 

 

Muitos daqueles que puderam participar dessas danças desfrutaram a 

oportunidade de se arrumar, de se formar, de se acercar de suas diferenças 

culturais e históricas. Ainda puderam descobrir um mundo imaginário e 

desenvolver novas habilidades, com a capacidade de sensibilizar-se para uma 

conduta mais humana e consciente. Assim desenvolveram potência de ampliar 

olhares e escuta, mobilizar o corpo e animar a alma, produzindo, enfim, 

movimentos sensíveis.” (MACHADO, 2017, p. 84). 

 

Consigo observar essas etapas na experiência que me proponho discutir. A maestria 

de articular os muitos sons e os acordes, nos leva a grandes e inexplicáveis experiências. 

Convido-lhe para essa experiência: Desfrute essas variações de Leornd Berstein – Candide 

Overture79.  

O que separa um som do outro é o silêncio, talvez mais difícil que articular os sons 

seja articular os silêncios, através dessa articulação poderemos tornar a ordem e o caos 

como parte de nossa canção.  

                                                 
78 http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136#Harmonia - Acessado dia 

04/01/2018 as 14:08 
79 https://www.youtube.com/watch?v=6ZPF5mPIpXU 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136#Harmonia
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No Diplomado que realizei na Bolívia uma das premissas era exercitar o silenciar, o 

escutar e, principalmente, a disciplina de escutar a si mesmo, Sathya Sai Baba diz que “A 

mente se move em tangentes todo o tempo e a meditação é o processo do qual ensinamos 

adquirir a concentração”80. Quando a mente se prende muito no futuro ou no passado, 

independente da motivação, nos distancia do momento presente, as ações, de certa forma, 

ganham uma característica mecânica.  

No tópico a seguir falarei do processo criativo que deu origem no experimento 

cênico Em Terra Ser, nessa experiência sentia forte a necessidade de me escutar e 

igualmente escutar cada participante. Todos nós procurávamos ali conscientes e 

inconscientes: O despertar no processo. 

 

  
Foto 27: Laboratório Em Terra Ser  

Fonte: Arquivo Pessoal 

Processo de Criação 

Valorizar os processos significa dizer que se valoriza as criações e também estar 

atenta aos tempos... 

Iniciamos nossos encontros em agosto de 2017, para o processo de criação do Em 

Terra Ser com 8 pessoas: Ana Clara Veras81, Arthur Lima82, Caju Dantas83, Cléo Araújo84, 

                                                 
80 Texto Original: “La mente se mueve em tangentes todo el tempo, y la meditación es el processo por el cual 

ensenamos a adquirir concentración” 
81 Ana Clara Veras - Atriz, estudante de teatro no curso de artes cênicas na UFRN. 
82 Arthur Lima -  estudante de línguas na UFRN. 
83 Caju Dantas, ator, estudante de teatro no curso de artes cênicas na UFRN. 
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Francismar Silva85, Maria Marhé86, Melson Diniz87, Myrian88. O processo desencadeou o 

experimento cênico Em Terra Ser, cuja ideia inicial era misturar pessoas com e sem 

experiência no teatro, pessoas com idades e realidades distintas que juntas pudessem se 

permitir viver a experiência de ser. É parte do método Educare o trabalho em grupo, e o 

teatro como uma arte coletiva traz isso em seu ofício. 

A experiência de ser, está intimamente relacionada a vivência do momento presente, 

o viver do aqui agora, com profundidade. 

Partimos da ideia de que cada participante encontraria sua própria canção, esse mote 

foi inspirado no conto africano chamado “A Canção dos Homens” de autoria de Tolba 

Phanem, que fala que, quando uma mulher está grávida, segue para a selva com outras 

mulheres e juntas rezam, cantam, dançam e meditam até que surge a “canção da criança” 

que está sendo gestada. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua 

canção. 

Esse hábito se repete nos momentos mais importantes, como no rito de passagem 

para a vida adulta, no casamento, conquistas sociais, na morte e também nos momentos que 

realiza um ato anti-social ou um crime, a comunidade se une ao seu redor e canta. A canção 

tem a força de comemorar e também de fazer lembrar o como é especial e importante cada 

ser. O canto propõe um encontro com as origens antes mesmo de nascer nessa realidade e 

cada vez que é cantado ajuda a se recordar sua própria identidade sem julgamento e nem 

punição, com alegria e resignação. Reconhecer a própria canção significa conhecer a si 

mesmo. O método Educare traz a canção como um dos recursos para se trabalhar os valores 

humanos, e nesse sentido, começar um processo de criação investigando a nossa canção fez 

ainda mais sentido. 

O que é preciso para reconhecer a própria canção? Associamos a harmonia a 

concatenação dos sons/escolhas de maneira que nos sejam agradáveis, os Hvs89 do Educare.  

 

                                                                                                                                                     
84 Cléo Araújo, atriz e professora de teatro. 
85 Francismar Silva, ator, diretor e fundador do grupo de teatro loucos.com. 
86 Maria Marhé – trabalha com Bordados da vila de Ponta Negra 
87  Melson Diniz, trabalha com música. 
88 Myrian trabalha como Design de joias. 
89 Fragmento da página 117: HVs (Head, Heart e Hands), a unidade entre a cabeça, coração e as mãos, sendo 

a principal postura para a prática dessa metodologia. Portanto, os três HVs são “... ao mesmo tempo, uma 

prática (ou técnica) e uma meta. Antes de agir, consulte o coração, perguntando por sua aprovação.” (2014, p. 

12). 
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Dramaturgia dos Encontros 

 

É na busca da própria canção que acontece o encontro consigo mesmo, que é uma 

das premissas da Dramaturgia dos Encontros que vem sendo desenvolvida nas pesquisas 

de criação cênica do Arkhetypos Grupo de Teatro90, do qual faço parte. O termo “Arte do 

Encontro” foi desenvolvido por Grotowski, que diz: 

 

A essência do teatro é um encontro. O ser91 que realiza um ato de auto-revelação 

é, por assim dizer, um extremo confronto, sincero, disciplinado, preciso e total – 

não apenas um confronto com seus pensamentos, mas um encontro que envolve 

todo o seu ser, desde os seus instintos e seu inconsciente até o seu estado mais 

lúdico. (1971, p. 41) 

 

A partir dessa perspectiva o grupo vem desenvolvendo a pesquisa, chegando no 

conceito da Dramaturgia dos Encontros, sistematizada por Robson Haderchpek e vem 

sendo aplicada na prática artista e pedagógica do fazer teatral.   Dentro desse conceito está 

a metodologia dos encontros que se trata dos modos de criação do grupo: 

 

A metodologia dos encontros é fundamentada principalmente numa poética 

corporal, desenvolvida a partir de um treinamento psicofísico que tem como base 

os elementos pré-expressivos, colocando o ator e/ou o bailarino numa situação de 

jogo. (2016, p. 44, 45) 

 

A metodologia dos encontros, por seu próprio nome, se predispõe a prática dos 

encontros nos processos de criação cênica. O “encontro” inicial que é proposto é consigo 

mesmo, com suas histórias, suas inclinações e tudo que compõe seu universo interior, 

incluindo aspectos arquetípicos. Esse momento intimista carrega o reconhecimento de si 

pela via da vivência com as inúmeras pessoas que tivemos a oportunidade de encontrar na 

vida, nesse caso, é um encontro de reconhecimento de si, percebendo alguns dos reflexos 

dessas relações. 

                                                 
90 Arkhétypos Grupo de Teatro, iniciou em 2010, como parte do núcleo de extensão e pesquisa na UFRN, 

coordenado pelo Prof. Dr. Robson Haderchpek e ao longo dos anos desenvolveu vários espetáculos, os 

mesmos foram fontes para aplicação, análise de informações que foram compiladas na Dramaturgia dos 

Encontros e na Poética dos Elementos. 
91 Na citação de Grotowski o nome presente é “Homem”, fiz a substituição pela palavra “Ser”. Com isso 

proponho o não reforço de gênero em específico. 
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A próxima etapa a ser estimulada é o “encontro” com o outro, que pode acontecer 

simultaneamente ou não. O outro se refere aos demais participantes dando a oportunidade 

de conhecer pulsões diferentes e reconhecer as próprias pulsões refletidas no outro. 

Segundo Haderchpek, “...é comum que o ator encontre no outro, na substância do outro, a 

resposta complementar da sua busca, da sua construção cênica”. Acredito que esse termo 

“outro” vai além do outro participante, se estendendo a tudo que lhe remete, o fora, 

podendo se reconhecer através do estranhamento ou pelas similaridades.  

Essa metodologia se vivifica no jogo ritual dentro dos laboratórios de criação. 

 

É no jogo ritual que a Dramaturgia dos Encontros e A Poética dos Elementos se 

fundem em um só fluxo, gerando uma imersão e um sentir “pró-fundo”, a entrega 

total: “[...] a autopenetração, a revelação - exige uma mobilização de todas as 

forças físicas e espirituais [...]” (GROTOWSKI, 1971, p. 22) do ator no jogo 

ritual. (SOUSA, 2017, p. 29)  

 

Criações 

 

Passamos por muitos encontros iniciais, oito pessoas começaram no processo, 

ficando entre 1 a 3 meses. Exemplifico com a força do feminino em Maria Marhé, o 

anseio do novo e da liberdade de Melson Diniz, a busca de si de Francismar Silva, a 

resistência indígena e os encantamentos presentes de Myrian, o ecoar do canto de Caju 

Dantas.  Arthur Lima fez descoberta de seu guerreiro, que depois de um tempo maior 

também não continuou, cada um deixando ricas contribuições que é possível perceber que 

suas pulsões ainda presentes dentro desse processo, vejamos:  

 

(...) Sensações, memórias ancestrais evocadas, guerreiros de outrora cuja missão 

era preservar a vida dos seres mais frágeis. Criação, acordar para começar a 

caminhada. Não há pensamento, não é preciso. O que existe, existe e resiste, é 

tudo o que se vê e se toca. Pele, ossos, sangue, órgãos. Faíscas dançantes que 

rasgam o solo e penetram nas entranhas da Terra. Medo, mistério, olhares e 

delírios. Morrer para renascer. Sementes que caem do céu e levadas pela chuva, 

aquiescem e germinam. Dor e desespero ante a destruição do que se acredita. 

Guerra, fome, miséria, mas esperança, e com ela, amor. Paz, vida que resgata a 

poesia perdida, desejo que devora, prazer que sacia, calor que marca, sopro que 

afaga, calma que toca. Afetos, laços que se alongam e revivem, sem jamais 

romper. Memória, guardar a salvo a chama que habita o coração, sonho do qual 

se desperta. Adormecer, perecer, morrer, anoitecer. E após a noite mais escura, 

enfim amanhecer. (Trecho do diário de bordo – Arthur 06/10/2017) 
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Seguimos adiante com Ana Clara entre sua fragilidade e força de menina mulher, 

Cléo Araújo se reconectando com a anciã dona da magia que permeia a vida e a morte. 

Que pouco a pouco... 

... nos demos conta que Eu, Ana Clara Veras, Cléo Araújo, três mulheres que 

chegam no lugar desejado: a terra. Terra fértil que floresce, alimenta e nutre, batendo em 

seu seio a forte emoção de existir, resistir e transformar... 

 

Quem essa mulher? Essa que se deixa queimar por dentro e lança ao universo 

formas de sua semelhança? Quem é essa mulher que cresce e aprende que o 

equilíbrio da vida está em amadurecer os cabelos, os anseios? O que ela é? Como 

ela é? Ou como está agora? Nasceu e caminha por estradas descalças porque 

sentir a terra é mais importante do que só passar por ela. A ela cabe tudo, cabe 

principalmente o desejo de não ser esquecida, de ser mastigada e jogada ao vento. 

Ela que queima e que incendiará o seu caminho se você deixar, porque queimar-

se em seu fogo sagrado requer mais que um toque ou um olhar, requer que você 

contenha um pouco da poética da vida, ou que simplesmente, a deixe-lhe tocar. 

(Diário de bordo – Cléo Araújo – 12/03/2018)   

 

... Mulheres que se revelam em outras mulheres. Menina se vê crescer, se torna 

mulher e se reconhece em seu povo.  

 

Quando nosso ritual terminou, quando me foi entregue o bastão da tribo, foi 

assim que me senti. Coberta pela nossa mata, a vida, abraçada por ela. O medo de 

ficar só terminou ali, ao sentir toda essa vida que me cercava e que devo proteger. 

Depois de chorar pela ida da minha guia, minha grande mestra encontrei a força 

que precisava no bastão que fincava no chão e me conectava diretamente a Terra 

Mãe. (Diário de bordo – Ana Clara Veras – 05/03/2018)   

 

O teatro conta histórias, e neste processo muitas histórias surgiram. Algumas 

seguiram com seus criadores, outras permaneceram a sua energia e ajudaram a criar o 

experimento cênico, mas todas fizeram os indivíduos que participaram deste processo olhar 

um pouco para si mesmos e observar as imagens do seu inconsciente. O fluxo de idas e 

vindas entre o consciente e o inconsciente perpassa pelos níveis de consciência do corpus e 

deste modo se revelam histórias. O Contar histórias faz parte do método Educare e é 

interessante perceber como isso é algo inerente ao universo do teatro. 

 

Poética dos Elementos 
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Na busca da canção de cada participante iniciamos nossos encontros com o 

reconhecimento dos elementos da natureza que é parte estruturante do nosso corpus, cada 

elemento com suas características, cada pessoa com seu percentual de cada elemento, 

assim, cada pessoa que está vivenciando o processo irá descobrir a sua terra, o seu fogo, a 

sua água, o seu ar e o éter na descoberta de sua canção. “Entendemos que cada pessoa traz 

uma qualidade de água, de fogo, de terra e de ar, e que cada um destes elementos 

apresentam nuances que variam de acordo com as experiências individuais de cada 

indivíduo”. (HADERCHPEK, 2016, p.2656) 

Para perceber essa variação dos elementos é imprescindível um conhecimento sobre 

si e uma atenção constante sobre as próprias mudanças, pois, o que percebemos hoje, 

amanhã pode ter se transformado.  

 

O processo de conhecer a si mesmo pode ser auxiliado através da identificação 

das qualidades, características e variações dos elementais. Antes do nascimento a 

gestação, o cuidado e os ensinamentos. Mãe, mulher, ancestralidade que ensina 

os saberes da terra, do ar, do fogo, da água e o grande mistério do éter. A 

sabedoria de vida e também a força que carregou em seu cajado a defesa de todo 

seu povo. A guardiã dos animais do poder...  (Diário de bordo –Nadja Rossana – 

06/03/2018) 

 

Nos laboratórios de criação, que explicaremos na sequência, escolhia um ou uns dos 

elementos para nos guiar. Ele nos estimulavam imageticamente e/ou materialmente através 

de suas características simbólicas.    

Quando o elemento escolhido é acionado nos conectamos com sua energia que está 

presente em nossos centros de força (chakras), que explicamos no capítulo 1. Os elementos 

nos conectam também com características de nossa personalidade que estão em sintonia 

com as características dos elementais, além da sua forma material que se faz presente em 

nosso organismo e da forma imagética que permeia nosso imaginário. 

Dito isto, fazemos uma ponte estreita com o corpus e suas muitas dimensões (física, 

mental, emocional, espiritual). Segundo Edgar Morim: “O Ser Humano92 é um ser 

evidentemente biológico. É ao mesmo tempo um ser evidentemente cultural, metabiológico 

e que vive num universo de linguagem, de ideias e de consciência.” (2005, p. 59)  

                                                 
92 O termo Ser Humano foi uma alteração que fizemos em substituição da palavra homem. 
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A imaginação é a capacidade de re-presentar uma imagem mental, Fonteles (2012), 

e energeticamente, se partimos do entendimento que tudo é energia, desde a mais densa que 

é a constituição biológica até as sutis que são metabiológias. A imaginação se revela como 

uma importante função simbólica que segundo Araújo (2009, p. 11) “consiste em equilibrar 

biológica, psíquica e sociologicamente” o indivíduo e a sociedade. Além de fazer parte, 

segundo Durand (1994, p. 57) apud Araújo (2017, p. 16) das manifestações mais típicas do 

imaginário: 

 

O imaginário, nesta perspectiva, pode ser considerado como essência do espírito, 

na medida em que o ato de criação (tanto artístico, como o de tornar algo 

significativo), é o impulso oriundo do ser (individual e coletivo) completo (corpo, 

alma, sentimentos, sensibilidade, emoções ...) é a raiz de tudo aquilo que, para o 

ser humano existe. (PITTA, p. 20, 2017). 

 

Os elementos da natureza povoam o nosso físico e o nosso imaginário, pois em 

ambos os casos estamos falando de energia. E nesse momento, nos processos de criação, 

nós ativamos nossa própria energia e emitimos uma vibração que dá vazão às imagens 

corporais que são reveladas por nosso corpus. A conexão com os elementos integra a 

metodologia do Educare, e o tipo de teatro que escolhi fazer dialoga diretamente com isso. 

Contudo, eu me pergunto: será que estamos conscientes da existência e conexão 

dessas energias? Eu consigo perceber o fluxo dessas energias em mim e em outras pessoas? 

 

Criações na Terra 

Durante o processo de criação dessa pesquisa, me vi na posição que chamam de 

diretora, muitas vezes, me percebia mais como alguém que lia o outro e em seu pulsar 

revelava uma necessidade, mesmo quando não se sabia expressar verbalmente. Sentia que 

de alguma forma Ana Clara e Cléo Araújo me deixavam pistas de onde procurar suas 

histórias, porém, mais do que as histórias para ser contata, eu procurava o que pouco a 

pouco se revelava de seu ser, em lugares que ainda pareciam desconhecidos. Será que eu 

via tudo isso? Ou imaginava ver?  

Não sabia bem a resposta dessas perguntas, então, me deixei guiar pela intuição, eu 

as estimulava na proposição de cada momento, com cuidado para que elas pudessem ter um 
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bom e significativo encontro consigo mesmas, o que não significa dizer que seriam 

encontros fáceis, pois, o se revelar a si mesmo nem sempre nos apresenta caminhos que 

compreendemos ou gostaríamos de percorrer.  

Nos laboratórios me senti atravessada também pelo jogo da construção poética, 

desenvolvida pela professora de dança, teatro e mestra de capoeira Lara Rodrigues 

Machado, que tem como finalidade:  

 

[...] a inclusão, essa proposta busca estimular os corpos a se reencontrarem nas 

pesquisas sobre a vida e a criar laços de humanidade, mediante o encontro com o 

outro e consigo para, finalmente, criar poesia, Enfim, na conquista de si ou na 

partilha com o mundo, construir formas de resistência. (2017, p. 28)   

 

Fiz uso da ginga, de alguns movimentos e músicas, e observei o jogo entre os 

corpus que carregavam suas próprias histórias, que eu tentava ler e a minha maneira 

estimulá-los a ir além... “Os corpos se apresentavam repletos de conteúdos e eram 

estimulados a melhor se reconhecer. Muito desse aprendizado se dava por meio da própria 

ginga que, em cada um, retratava uma história de vida diferente. A ginga, assim, desenhou 

a caminhada de todos nós...” (MACHADO, 2017, p. 36) 

 

Os corpos de cada intérprete acumulam experiências, transformando-as em 

diferentes imagens no momento de cada processo de criação. Formaram-se 

corpos pulsantes, carregados de uma memória corporal que se disponibilizaram 

ao novo, às descobertas e às pesquisas, e que, ainda assim, trazem consigo uma 

história própria, carregada de sentidos e tradições. 

Acredito que qualquer processo de criação que um pesquisador artista se permita 

vivenciar levará a um novo caminho. Esse caminho trará consigo referências 

antigas que, em diálogo com novos referenciais, construirão uma desconhecida 

rota de descobertas. (LARA, 2017, p. 83) 

 

É preciso coragem, tolerância e amor para esse tipo de encontro com nosso 

inconsciente que, algumas vezes, pode nos transformar por completo.  Grotowski fala que 

“Talvez não seja o único caminho rumo ao teatro, mas considero que nesse caminho somos 

muito mais devorados por aquilo que fazemos. Parece-me, além disso, que seja mesmo 

aquela pesquisa da superação que libera a plenitude do artista”.  (2010, p. 181) 

Lembro de algumas conversas antes e depois dos laboratórios onde cada uma de nós 

descobria nossos mistérios, medos e também as nossas forças. Escolhemos os elementos 
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para nos guiarem dentro dessa busca, e assim foram surgindo as figuras arquetípicas que 

deram forma ao nosso jogo de mistérios. 

E Grotowski complementa: 

 

Cada um de nós é em certa medida um mistério. Em teatro pode acontecer algo 

de criativo – entre o diretor e o ator - justamente quando ocorre o contato entre 

dois mistérios. 

Conhecendo o mistério do outro, conhece-se o próprio. E ao contrário: 

conhecendo o próprio, conhece-se o do outro. (2010, p. 180) 

 

Os mistérios que se escondem em camadas, dimensões... tal como a estrutura da 

cebola que usei no primeiro capítulo para explicar o corpus. A seguir temos uma foto do 

experimento: 
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Foto 28: Espetáculo Em Terra Ser  

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

O experimento nos remete a um mistério que nos faz seguir em terras e águas 

profundas para poder encontrar com nós mesmos. Assim vi no revelar dessa cena, um grito 

que queria sair mais que não tinha voz... era feito de silêncio e negação, que depois desse 

mergulho se permitiu ecoar. Ana encontrou na água e Cléo encontrou na terra sua voz.  
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O lugar que almejamos é a terra onde os humanos ainda são tão perigosos quanto 

divinos, onde o que é derrubado cresce de novo, e onde os ramos das arvores 

mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta conhece esse lugar. Ela 

conhece. E você também.  

Velha sabia diz para a neta:  

Não se esqueça de se conectar com alma, se for visão e força o que você deseja. 

Ter sabedoria é ter paixão, ousadia, energia. Anime-se e inspire-se... 

Escolha o que a torna maior, não menor, seu coração, sua mente, sua vida. Que 

você escolha o que lhe faz dançar, não mais andar pesadamente nem cochilar pelo 

tempo afora.   

Os pássaros irão lhe contar as notícias ocultas e você irá enxergar para adiante e 

para trás do presente.  Seja eternamente um rio e deixe-se levar e procure 

empurrar seu espirito para que ele atravesse o solo cego e consiga nutrir seu eu a 

céu aberto e o mundo estará ao seu alcance." (Diário de bordo – Cléo Araújo – 

26/03/2018) 

 

Voz que antes não saia, voz que não se permitia. Uma vez externalizada, se fez 

ouvida. Na cena apresentada na foto acima Ana descobria sua voz nas ondulações e 

profundezas da água e Cléo parada a observava, com olhos marejados e a voz embarcada. 

Depois disso, ela levanta lentamente e me olha com cumplicidade. Neste olhar eu sinto a 

dor que carrega uma mãe ao ver sua filha sofrer... Em seguida ela caminha na direção de 

Ana para acolhê-la em um abraço que se derrama em amor e generosidade. O abraço de 

mãe que se revelou no laboratório de criação. 

 

Laboratórios 

 

Os laboratórios são momentos em que nos encontramos para, a partir da prática 

corpórea, podermos experimentar movimentos, ações, respirações, transpirações, sons que 

são gerados por vários tipos de estímulos, entre eles, o físico, sonoro, imagético, ir do 

relaxamento a exaustão física e etc. 

O nome laboratório tem sua origem latina, laboratorium, que significa “local de 

trabalho”. Lugar preparado, especialmente, para realizar a experiência com substâncias 

distintas, composta de ondículas (já citadas anteriormente). Essas substâncias ás vezes 

assumem o comportamento de partículas e, em outros momentos se comportam como 

ondas, ou seja: matéria (partícula) e energia (vibração). Lugar para realizar experimentação, 
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observação e análises que, através da manipulação, nos levam a outras possibilidades de 

experiências e encantamento... 

No laboratório, podemos realizar a ativação da nossa própria energia. A ativação do 

nosso corpus. Se escolhemos a experiência, desfrutamos do silêncio interno, e então 

vivemos o encontro conosco, com a nossa respiração, com nossos elementos, e isso 

intensifica nossa percepção, apurando mais nossos sentidos.  

Geralmente iniciamos com o corpus aparentemente parado, pois mesmo sem 

grandes movimentos externos, dentro está pulsante em vida. Propomos pequenos 

movimentos e a observação sobre eles, que, gradativamente se agrega a outros movimentos, 

ganha mais velocidade e fluidez no passar de um para outro. 

Alongando, aquecendo, fluindo, observando o pulsar característico dos elementos e 

como ele se dá no nosso corpus. A cada movimento construímos uma dança pessoal, que se 

pode chegar a exaustão física. O laboratório oferece um espaço que dentro do jogo ritual93 

a metodologia dos encontros, a poética dos elementos e as técnicas do educare se fundem. 

Basta nos entregarmos verdadeiramente para acessar e criar outras realidades nascentes de 

nós.  

 

Em princípio era um teatro. Depois um laboratório. Agora é um lugar em que 

tenho a esperança de ser fiel a mim mesmo. É um lugar em que espero que cada 

um dos meus companheiros possa ser fiel a si mesmo. É um lugar em que o ato, 

os testemunhos dados pelo ser humano serão concretos e corpóreos. [...] Onde se 

quer ser descoberto, desvelado, nu; sincero com o corpo e com o sangue, com a 

inteira natureza do ser94, com tudo aquilo que podem chamar como quiserem: 

intelecto, alma, psique, memória e coisas semelhantes. Mas sempre 

tangivelmente, por isso digo: de maneira corpórea, porque tangível. É o encontro, 

ir ao encontro, ser desarmado, não ter medo um do outro, em nada. Eis o que eu 

gostaria que fosse o Teatro Laboratório. E não é essencial que se chame de 

Laboratório, não é essencial se em geral for chamado de teatro. Um tal lugar é 

necessário. Se o teatro não existisse, encontraríamos um outro pretexto. 

(GROTOWSKI, 2010, p. 210). 

 

                                                 
93 Termo explicado anteriormente: O “jogo ritual” (GROTOWSKI, 2007) situa-se entre o “jogo dramático” 

(LOPES, 1989) e o “jogo teatral” (JAPIASSU, 2001), pois ele trabalha numa perspectiva de jogo que parte do 

encontro do ator consigo mesmo, com seu universo interior, e o coloca numa dimensão liminar, que será 

compartilhada posteriormente com o público. No “jogo ritual”, não há uma separação entre atores e 

espectadores, todos fazem parte de uma comuna, porém, quem está no foco da ação o faz para ser visto e para 

envolver quem vê numa atmosfera lúdica e liminar. (HADERCHPEK, 2017, p. 2651). 
94 Na citação de Grotowski o nome presente é “Homem”, fiz a substituição pela palavra “Ser”. Com isso 

proponho o não reforço de gênero em específico. 
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Cada proposição feita nos laboratórios de criação tem uma finalidade diferente, uma 

delas é auxiliar no viver do momento presente. E neste momento trago novamente as cinco 

técnicas do Educare empregadas no capítulo anterior para associá-las ao teatro: a 

harmonização, citação, história, canto e atividade em grupo. Assemelho essas técnicas do 

início ao fim do processo de criação, dentro e fora dos laboratórios e que para mim isso 

muitas vezes acontece simultaneamente.  

A harmonização faz parte dos laboratórios de várias formas: Experimentamos a 

cada laboratório maneiras diferente de encontro consigo mesmo, a exemplo, com o silêncio 

em práticas meditativas, alongamentos e exercícios com o objetivo de despertar a 

consciência corporal. Vejo a harmonização também nas mentalizações imagéticas que 

podem acontecer, principalmente, no início e no fim em todos os laboratórios, lembrando 

que elas podem acontecer também durante o jogo ritual. Outra forma é quando se vive as 

etapas do estados d’alma, principalmente, na desfragmentação e iluminação, que funciona 

como a meditação em ação, estar integralmente envolvido no momento presente.  

Na meditação em ação o tempo está dilatado, entregue, vivendo minuciosamente 

cada sensação, movimento. Cada gesto ganha novos sentidos, tem importância e potência 

de transformar ou mudar a trajetória do que se está vivendo, do que está sendo criado. Há 

uma ampliação da percepção dos sentidos que ativa nossos níveis de consciência que 

intensifica mais nosso corpus.  

 

Os corpos iniciam seu processo com certa fragilidade, aos poucos vão se 

enraizando, ganhando força e sustentação, encontram no decorrer dos jogos 

maneiras diversas de lidar com a recuperação de seus próprios eixos e com a 

organização de suas estruturas corporais. Como massa de modelar, é possível 

perceber os corpos sendo lapidados para desenhar no espaço cênico, com sua 

movimentação, os caminhos imaginários que cada processo criativo suscita. São 

corpos dançantes que em movimento nos levam para um espaço mágico, fora do 

cotidiano. Carregam-nos para o universo da pesquisa de campo ou ainda mais 

distante, num encontro com o sagrado, o coletivo e o imaginário. (MACHADO, 

2017, p. 171). 

 

A citação faz parte dos estímulos que são dados aos participantes-criadores com o 

objetivo de dar fluência ao processo de criação. “A citação deve conter a síntese mais 

apurada do tema e conduzir, de forma clara e objetiva, à compreensão”. (APOSTILA 

EDUCARE, 2014, p. 38). As citações ditas nos laboratórios de criação reforçam o sentido 

uma da outra, que além de estímulos são como guias de condução e, junto a elas, tem 
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perguntas chaves para auxiliar a fazer as conexões nas histórias individuais que começam a 

ser reveladas e que, posteriormente, são costuradas dando origem à uma dramaturgia, uma 

dramaturgia feita de histórias e que será coletiva. A esta dramaturgia chamamos de 

dramaturgia dos encontros (HADERCHPEK, 2016). 

A quando vejo o desenrolar de cada cena, vejo brotar em mim frases que são um 

misto de citação e poesia e junto com cada palavra sinto a emoção e a sensação de compor 

em conjunto com as participantes criadoras. Eu estimulo e estou eu sendo estimulada por 

elas, e assim vivemos juntas a experiência de nos revelar, nos conectar e criar. Torno-me 

então a narradora da história em minha perspectiva e compartilho com você um pequeno 

trecho: “Não sei se são estrelas ou seres... Só sei que ela vê o que mais ninguém consegue 

ver, ela vê além dos mundos, ela vê o que eu não consigo ver” (Diário de bordo Nadja 

Rossana, 2019) 

As histórias são reveladas, criadas a cada encontro a partir das descobertas de si 

mesmo, o friccionar das informações de “dentro e fora”95 de cada ser apresentam os mitos e 

arquétipos, com os quais podemos aprender. “As narrativas oferecem um manancial 

riquíssimo para aplacar nossa sede de encontrar o ponto de coexistência das tensões 

positivas e negativas da personalidade humana”. (MARTINELLI, 1999, p. 111) 

Dentro dos muitos mistérios que acontecem no revelar das histórias, apresento uma 

experiência muito interessante que se deu neste processo de criação: muitas das cenas do 

experimento cênico Em Terra Ser já haviam sido descobertas nos laboratórios e numa 

viagem que fizemos ao México eu, Ana Clara e Cléo tivemos a oportunidade de participar 

de um ritual de temazcal96. O incrível foi que nesta experiência nos deparamos com 

fragmentos das histórias que descobrimos nos laboratórios, histórias que fazem parte do 

inconsciente coletivo, representadas pelas figuras arquetípicas da anciã e da guerreira. 

Haderchpek apud Jung fala: “O arquétipo representa essencialmente um conteúdo 

inconsciente, o qual se modifica através da sua conscientização e percepção, assumindo 

matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta” (2016, p. 

45). 

                                                 
95 Dentro e fora, esse termo se associa a percepção de lugares da experiência de cada ser em sua subjetividade 

e materialidade. 
96 Temazcal é um local construído para a realização de banhos a vapor. Os indígenas o utilizavam para a 

purificação do corpo e do espírito através dos elementos sagrados: o fogo e a água. Fonte: História Viva. 

Edição 13, pp. 62-3. Editora Duetto. São Paulo (Novembro 2004). 
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Vimos no ritual do temazcal uma senhora que estava na entrada no inipi97 e que 

parecia muito com a figura da anciã trabalhada pela participante-criadora Cléo no nosso 

processo de criação cênica. No ritual ela realizava movimentos na terra com as mãos como 

se escrevesse histórias nos grãos de areia. Nas poucas vezes que ela falou algo percebemos 

a força ancestral que carregava em sua sabedoria, humildade e doação. Depois ela 

compartilhou conosco seu chá feito de uma planta sagrada que ela trouxe do deserto. Em 

seu olhar havia um misto de força e doçura, vimos nela também a ausência do medo da 

morte e esta foi uma das principais barreiras que Cléo precisou enfrentar nos laboratórios: a 

morte. No passado havia dor e a não aceitação, depois ela percebeu que a morte era apenas 

uma passagem, uma viagem, uma etapa do caminho do renascimento que nos auxilia a 

sermos mais livres. Vejamos um trecho do diário de bordo da atriz-pesquisadora Cléo 

Araújo: 

 

O preparo da terra começou. Seu início se deu pelo toque das mãos, em sintonia 

com sua textura, muitas vezes frias; outras vezes quentes. Prepará-la foi a 

primeira coisa que me veio quando a toquei, senti necessidade de cuidar, de 

proteger, de dormir sobre ela. Sentir meu peito junto ao solo... deixei meu 

coração pulsar, tentando ouvir as vozes ancestrais que existiam em sua 

constituição. Este solo sagrado, protegido, e tantas vezes destruído pelo ser 

humano tem em sua magia, desde o início dos tempos, uma forma orgânica que 

se prolifera; renascendo minuciosamente perante a vida.  

Foi neste tocar que se deu o preparo da terra. Da minha terra. Da que está comigo, 

que cultivo a cada dia, a cada encontro. Sou a mestra que se fez presente neste 

espaço, tenho o poder de alimentar ciclos; de celebrar ritos de passagem; lhe 

ajudando a enxergar a terra a que pertences. Quando canto, encanto, e posso lhe 

fortalecer quando dançar comigo. Neste dançar podemos mergulhar nossos 

corpos numa dança cíclica, mágica e forte. Não questione minha forma de se 

mostrar, só saiba que sou a raiz da terra, participo do nascer de todos vocês e 

estarei lá na hora da sua morte, pois você pode atravessar a si mesmo. Terra ser. 

Desta terra serás.  

Em mim, habita uma terra de cor fumaça, que me leva em sonhos; são verdade 

ocultas, que me fazem nesta terra permanecer. Deixe-me guiar sua alma para que 

você não se sinta só entre as folhagens secas, sedentas de suor humano. Aqui ao 

deitar-se, descansará sua matéria, e nascerá desta carcaça cansada, raízes. Eu 

posso regar você, eu posso cantar para você o canto do seu fim, que recomeça em 

mim. E quando seu corpo estiver todo entregue, preso ao solo sagrado, você 

poderá entoar o hino nascente de sua melodia onírica. Minha tarefa é te orientar 

pequena semente, pois com a energia da sabedoria da terra, sua alma agora é luz; 

guardiã; guia fascinante; protetora fiel do que acreditas. Você é agora tão 

perigosa quanto divina. Você é o estopim dourado de tudo que quiseres. (Diário 

de bordo de Cléo Araújo, 2019). 

 

                                                 
97 A cerimônia do i-ni-pi, um tipo de tenda de suor que se assemelha com um iglu. 



147 

 

A figura da guerreira se apresentou em Ana no romper do grito, sua voz saiu e 

ganhou o espaço, seu corpo de menina se transformou em mulher. Ela recebeu a força e a 

coragem de sua guia mãe anciã e ao aceitar o chá ofertado pela senhora, sentiu sua força 

ressurgir como o abraço recebido no laboratório. No ritual do temazcal a tomada de decisão 

e o som se revelam em uma pergunta ao xamã: Posso cantar um canto? A música que muda 

o rumo de sua história é entoada para as pedras vulcânicas sagradas que brilham como 

estrelas de fogo. Fogo que entrava em nossos olhos e nos iluminava por dentro. “Se tudo o 

que muda lentamente se explica pela vida, tudo o que se muda velozmente se explica pelo 

fogo. O fogo é ultravivo. O fogo é íntimo e universal. Vive em nosso coração.” 

(BACHELARD, 2008, p. 11) 

 Sua voz saiu entre faíscas de fogo, sua vida mudou e ali ficou marcada a mudança 

de sua trajetória, a menina ficou para trás, agora se via a mulher entoar o canto de comando 

da “Tribo do Sol”98 que se alocou no experimento Em Terra Ser. A seguir temos um trecho 

do diário de bordo da participante-criadora Ana Clara Veras: 

 

Era uma criança, queria fertilizar o mundo e adubei meus frutos. Assisti minha 

danação tomar forma. Me preocupei e tentei tomar suas raízes, mas não adiantou 

e agora todos eram indivíduos. Procurei abrigo nas costas de uma mulher, pensei 

que ela poderia cuidar de mim. Ela me ensinou a ser mulher numa dança de 

toques, braços e mãos. Dançamos e tomamos espaço. Nos tornamos duas 

odaliscas soltas nas areias. (Diário de bordo de Ana Clara Veras, 2017). 

 

As histórias individuais também são coletivas, são histórias que ficam guardadas à 

espera de serem reveladas e essas histórias nos ensinam e que precisam ser compartilhadas. 

Bachelard (2013, p. 5) nos fala que “Sonha-se antes de contemplar. Antes de ser um 

espetáculo consciente, toda a paisagem é uma experiência Onírica”. Assim, penso que esse 

revelar consiste em viver esse sonho que se passa nessa outra dimensão em que a 

experiência é vivida. 

O canto se dá de duas formas, uma guiada pela música que são pré-selecionadas e 

levadas para os laboratórios, outras vezes o canto é criado pelos participantes-criadores 

durante o laboratório. A música, assim como o silêncio fazem papéis primordiais dentro 

dos nossos processos de criação. “A música unida à palavra pode despertar a conexão de 

                                                 
98 Tribo do Sol, nome da música entoada no temazcal que se faz parte da trilha do experimento cênico, autora 

Gleika Cavalcanti Veras. 
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corpo, mente e espírito pela frequência vibratória dos sons. A afinidade de um grupo se 

estabelece por ressonância; a energia harmônica leva à comunhão de energias.” 

(MARTINELLI, 1999, p. 106) 

Muitas vezes antes de começar os laboratórios eu gostava de me aquecer, era uma 

maneira de me preparar para recebê-las. Em um desses aquecimentos eu escutava a música 

Tutu Teshcote99 e a repetia muitas vezes... O som me atravessava, eu escolhi colocar minha 

atenção em cada movimento que realizava e gradativamente passei pela concentração e pela 

desfragmentação... Cada movimento ganhava um sentido especial, sentia uma forte energia 

passar por todo meu ser e a música me embalava. Vivi neste dia algo similar à meditação na 

ação, os estados d’alma. Sentia como se gestasse esse som, essa vibração, e essa música se 

transformou na dança que faz parte do experimento cênico Em Terra Ser. 

O trabalho em grupo é a técnica que se desenvolve dentro e fora da prática 

laboratorial, é uma característica que se baseia o fazer teatral e talvez seja a mais difícil, 

pois, reafirma a dependência do outro para que o trabalho ou/e o grupo caminhem bem. 

Dentro dos laboratórios o trabalho em grupo se revela no bom andamento do processo de 

criação, no jogo e na cumplicidade que estabelecemos em cena.  Fora do laboratório o 

trabalho em grupo é fundamental para a execução dos projetos e consolidação do grupo. A 

não existência do trabalho em grupo aliado a outros fatores culmina muitas vezes no 

desfazer dos grupos. É no trabalho em grupo que podemos experimentar se aprendemos 

muitas lições da própria vida. 

Os estímulos mencionados acima passam por um processo interligado e simultâneo, 

que vão sendo construídos a partir da escolha (consciente ou inconsciente), na minha 

pesquisa em 2017100 falei sobre como a “...escolha é uma tomada de decisão e sempre que 

escolhemos algo temos que abrir mão de uma ou mais coisas quando não estão sintonia, ou 

podemos agregar, é importante perceber que independente do resultado escolhas 

acontecem. A escolha se faz presente em todas as etapas da vida do Ser humano” (SOUSA, 

2017, p. 30). Explico:  

                                                 
99 Canção no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=A9YBPKKMN1g&feature=share&fbclid=IwAR010Ow3qq34ynPl4wJlb

3GdgxUQxdqTHOYG9d27V-KJCtumWLLf3Ezarsk Acessado dia 12/02/2019. 
100 In: SOUSA, Nadja Rossana Lopes de. O Labirinto: Os Caminhos de dentro da criação cênica - A 

busca pelos estados d'alma. Monografia, TCC do Curso de Licenciatura em Teatro. Orientação: Prof. Dr. 

Robson Carlos Haderchpek. UFRN, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=A9YBPKKMN1g&feature=share&fbclid=IwAR010Ow3qq34ynPl4wJlb3GdgxUQxdqTHOYG9d27V-KJCtumWLLf3Ezarsk
https://www.youtube.com/watch?v=A9YBPKKMN1g&feature=share&fbclid=IwAR010Ow3qq34ynPl4wJlb3GdgxUQxdqTHOYG9d27V-KJCtumWLLf3Ezarsk
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Coloco aqui que a escolha é uma ação compreendida ou não. Distancio o ato de 

escolher da obrigatoriedade de estar ciente, de perceber. Entendo que a escolha 

permeia o consciente e o inconsciente. Associo que ela está ligada à consciência 

que inicialmente Amit Goswami (2008, p. 21) propôs em seu livro (tendo a 

posteriori outros desdobramentos): “suponhamos que definimos consciência 

como agente que afeta objetos quânticos para tornar o comportamento 

apreensível pelos sentidos”. Sendo assim, a escolha é ligada à consciência, que 

por sua vez afeta o indivíduo em seu comportamento. A escolha tem relação com 

os nossos sentidos, se conecta como um impulso íntimo do Ser e não com um ato 

propriamente dito automatizado (quando a escolha se dá sem termos percebido). 

As escolhas são pistas dadas, algumas nítidas (consciente) e outras turvas 

(inconsciente) que o olhar aguçado do observador pode enxergar como uma 

pequena semente, regar, cultivar, para vê-la brotar, crescer, florescer e talvez dê 

frutos e sombra.” (SOUSA, 2017, p. 30). 

 

As escolhas nos levam a um envolvimento, que gradativamente se aprofunda com a 

vivência das informações captadas pelos órgãos sensoriais, órgãos estes que estão 

relacionados com nossos próprios elementos (água, fogo, ar, terra, éter) e também dentro 

das técnicas do Educare. Quando nos aprofundamos em nossas escolhas elevamos o nível 

de atenção para a concentração. 

 

Essa concentração em si mesmo nos leva a “viver o momento presente” e isso nos 

transporta para outra dimensão da realidade, uma dimensão extracotidiana, onde 

temos uma visão expedida de nós mesmos e do mundo à nossa volta, onde uma 

pequena ação tem uma intencionalidade que amplia o sentido. Recordo aqui de 

um exemplo que Yoshi Oida (2001) dá em seu livro O Ator Invisível, quando fala 

do simples gesto de apontar o dedo indicador para cima com total intenção de 

mostrar a lua e fazê-la materializar-se aos olhos do público. Ao apontar para a lua 

a/o atriz/ator faz o gesto, deposita sua intenção na ação, há um direcionamento 

proposital na sua realização. 

Entrar nessa outra dimensão é se permitir viver realidades paralelas que 

potencializam a criação teatral, na doação integral do/a ator/atriz para seu oficio, 

para si, para seus companheiros de cena e para o público. Grotowski (1999, p. 

210) diz que: 

A concentração existe quando não a procuramos, quando nos devora algo que 

devemos fazer. [...] É preciso se dar inteiramente, superando as fronteiras da 

cotidianidade, de modo tangível, de verdade. Então existe a concentração. 

Quando existe a doação, existe concentração.” (SOUSA, 2017, p.31, 32) 

 



150 

 

Os cinco sentidos são de fundamental importância para todo esse processo, o que 

não significa que as pessoas101 que não os desenvolvem não os possam perceber, o 

organismo se reorganiza para realizar a captação. Os cinco sentidos são portas:  

 

Para compreender o funcionamento da mente consciente, suponhamos que as 

orelhas recebem um som. O som é uma vibração do ar ou de ondas de pressão do 

ar. No momento essa vibração penetra no ouvido, faz vibrar os tímpanos, que 

converte o som em correntes nervosas transmitidas pelo cérebro. Ainda que o 

cérebro receba os estímulos do exterior é possível que não tome consciência dele. 

Por exemplo, um aluno pode estar escutando a um professor. Mas, sua mente está 

passeando em um centro comercial, o aluno não estar consciente do que o 

professor está dizendo, ainda que seu cérebro haja recebido um sinal do som. 

Por consequência, para tomar consciência de qualquer coisa, a mente consciente 

deve aprender a concentra-se nos estímulos. Sem concentração, o processo de 

aprendizagem não poderia ter lugar de eficaz. Assim, o aluno deve aprender a 

fixar sua atenção na lição. (2017, p. 27)102 

 

Tanto as informações captadas pelos órgãos sensoriais, como as decodificadas pelos 

sistemas nervoso, endócrino e do sistema dos chakras nos auxiliam no aumento da 

percepção das inúmeras sensações e na preciosa experiência de viver o momento presente. 

A ativação em porções percentuais dos elementos na natureza presentes em cada um e as 

técnicas do Educare também auxiliam nessa experiência permitindo que cheguemos a 

desfragmentação.  

 

É dentro desses processos que essa concentração se desfragmenta, pois a nossa 

mente está livre e esvaziada das cadeias de pensamentos que aprisionam nosso 

corpo cotidianamente. O corpo/mente/alma - um ser integral, um ser em 

movimento e conectado, está livre para criação nessa outra dimensão da 

realidade. Parece então que essa desfragmentação faz a concentração ganhar 

caráter de “distração/ desconcentração”, onde deixa fora o cotidiano e passa a 

viver o momento presente do processo criativo. Franklin Leopoldo e Silva (in 

BRODANI, 2015, p. 18) diz que: “O que para nós aparece como criação é fruto 

                                                 
101 Refiro-me aqui às pessoas portadoras de necessidades especiais que porventura tenham dificuldade de ver, 

ouvir, caminhar, ou realizar qualquer outra ação que envolva os sentidos. 
102 Texto Original: Para comprender el funcionamiento de la mente consciente, supongamos que las orejas 

reciben un sonido. El sonido es una vibración del aire o de ondas de presiónen el aire. En el momento en que 

esa vibración penetra en el oído, hace vibrar los tímpanos, que convierten el sonido en corrientes nerviosas 

transmitidas al cerebro. 

Aunque el cerebro reciba los estímulos del exterior es posible que no tome consciência de ello. Por ejemplo, 

un alumno puede estar escuchando a un maestro. Empero, si su mente está paseando en un centro comercial, 

el alumno no será consciente de lo que el maestro esté diciendo, aunque el cerebro haya recibido la señal del 

sonido. 

Por consiguiente, para tomar conciencia de cualquier cosa, la mente consciente debe aprender a concentrarse 

en los estímulos. Sin concentración, el proceso de aprendizaje no podrá tener lugar de modo eficaz. Así, el 

alumno debe aprender a fijar su atención en la lección.” (2017, p. 27) 
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dessa desconcentração, dessa distração pela qual o espírito se distende [...]” Mara 

Lucia Leal, uma das autoras do livro Grotowski – Estados alterados de 

consciência (2015) complementa dizendo: “É nesses momentos de “distração” 

que fazemos inúmeras relações imprevistas, que conseguimos romper com o 

pensar e agir apenas utilitário e que se alarga o conhecimento” (BRONDANI, 

2015, p. 18). Compartilho aqui também a citação de Goswami (2008a, p. 158), 

pois, acredito que ele corrobora com o entendimento dessa desfragmentação da 

concentração, quando cita que: “A descontinuidade, o salto quântico, é o 

componente essencial da criatividade. E é precisamente o salto para fora do 

sistema que se torna necessário para que a consciência veja a si mesma, como em 

auto-referência. (SOUSA, 2017, p. 32) 

 

Acredito que desfragmentação nos permite viver outras dimensões, somos criadores 

de realidades ... 

 

Esse estado de concentração desfragmentado dá aos participantes a liberdade de 

transitar entre realidades paralelas com bastante fluidez, onde uma coisa leva a 

outra e juntas se potencializam. O que não significa que seja fácil, pois se trata de 

algo complexo, já que estamos trabalhando com matérias vibracionais densas e 

sutis, principalmente as sutis, que são as não vistas cotidianamente e que se 

concretizam no corpo, na mente e na alma de cada indivíduo no laboratório”. (p. 

2017) 

A fissura do tempo se abre, damos um salto quântico e somos transportados/as 

para outra realidade que transfigura a realidade cotidiana, espaço quântico ou 

limiar, espaço, tempo onde a matéria vibracional sutil ganha visibilidade através 

dos corpos, a criatividade se instaura. Poderia dizer que a lei da atração16 se fez 

presente em todo o processo. Encontramos arquétipos, mitos e o inconsciente 

coletivo, que estão ligados à consciência que interliga a todos nós e nos 

possibilita a viver o que tem dentro para deixar que se faça presente na matéria 

densa aquilo que vemos com nossos olhos físicos. (SOUSA, 2017, p. 41, 42) 

 

Cada participante-criador, muitas vezes não sabe como, mas mesmo sem nomear 

esse processo sabe quando se vivencia essas quatro etapas103 e é a partir delas que podemos 

chegar à quinta, que é a iluminação. Através da iluminação podemos descobrir mais de nós 

mesmos, nos reconhecer, tornar conscientes questões inconscientes, nos aceitar e continuar 

no processo de busca, continuar nossos laboratórios, ter ciência sobre o nosso próprio 

processo de despertar dos valores humanos. Essas cinco etapas foram propostas na pesquisa 

anterior enquanto realizava a investigação dos estados alterados de consciência e que hoje 

as nomeio como estados d’alma. 

Fazendo uma analogia com a alquimia, vivenciar os estados d’alma, significa a 

imersão de cada participante-criador no processo de criação. Para tanto deve-se considerar 

                                                 
103 Em meu trabalho de conclusão de curso (2017) proponho as seguintes etapas para se chegar aos Estados 

D’alma: Escolha, Atenção, Concentração e Desfragmentação, sendo a última delas a Iluminação. 
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o estímulo recebido (externo – ambiente, o outro, elementos da natureza material - técnicas 

do Educare), a captação (órgãos sensoriais), a concentração (interna – elementos da 

natureza energia - corpus) e os ingredientes que foram decodificados (sentidos) durante a 

vivência de cada encontro. Por fim, para se ter essa experiência é preciso viver a entrega, 

escolher, dar atenção, se concentrar, permitir a desfragmentação da atenção, se iluminar e 

então viver os estados d’alma. 

Trazemos novamente nossa concha, agora incluímos mais algumas informações 

sobre o processo de criação e os Estados D’alma. 
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Fluxograma 3: Interligando e Conectando o Corpus 

Fonte: Sistematização Pessoal 
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A adição de cada um desses ingredientes alquímicos é gradativa, a cada novo 

encontro são incluídos novos ou mais dos mesmos. Cada participante-criador tem seu 

próprio tempo, a cada instante encontra parte de si, ao se doar e, ao mesmo tempo, receber 

do outro, na troca que acontece ao friccionar o mundo interno (base, crenças, escolhas) e o 

mundo externo, assim, são reveladas nas histórias individuais e coletivas que se juntam 

para a dramaturgia do espetáculo.  

Sendo assim, não há histórias certas ou erradas e nem pré-definidas. A própria 

história diz o seu final e, consecutivamente, o término dos laboratórios do processo criação. 

Depois disso é que chegamos ao material que será apresentado ao público... aos outros, 

realizando-se a terceira etapa da metodologia dos encontros: o encontro com o público 

(HADERCHPEK, 2016). 

Na nossa alquimia combinamos muitos elementos da física tradicional, física e 

química quântica, neurociência, fisiologia, antropologia, filosofias, matemática, a arte, a 

natureza, a espiritualidade, esses e muitos outros assuntos que em sua complexidade 

correlacionam as muitas dimensões no corpus, na vida. 

Atravessamos outro portal, te convido agora a um passeio dentro do Em Terra Ser, 

te contarei uma história. Venha comigo! 

 

Em Terra Ser 

 

No Meio do Mundo, escuto o pulsar da terra, o pulsar do seu coração. 

Tum tum tum... 

Ao mesmo tempo em que a chuva cai, os pés preparam a terra para o porvir... A 

semente.  

A força da semente faz romper a terra, que a alimenta e nutre o fluxo da vida. 

Entre a chuva, as batidas do coração e a força do vento, ecoa uma canção no tempo 

do pulsar da respiração: 

O grande Espírito, fogo, terra, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. 

O grande Espírito, fogo, terra, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. 

O grande Espírito, fogo, terra, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. 



155 

 

O grande Espírito, fogo, terra, céu e mar, você está dentro e ao meu redor. 

Escuto e sinto uma vibração que percorre meu ser, no doce chá104 que é ofertado e 

acompanha essa canção. Sabor que fortalece de doçura e alegria e nos permite ver a 

multiplicidade nessa terra que em nenhum um dia foi seca, sempre foi fértil!  

 

 
Foto 29: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

                                                 
104 O experimento cênico tem início quando ofertamos chá aos espectadores que estão dispostos em um 

grande círculo. 
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Vejo brotar da terra mulheres que dançam e jogam suas sementes, por meio de 

sorrisos, olhares e palmas. A terra treme com seus passos e também me faz dançar. 

Ao ver essas muitas mulheres brotarem dessa terra, meus olhos se enchem de 

confiança, alegria e amor, duas delas me chamam atenção. 

Uma, se apresenta com sua força e ancestralidade. Marca sobre a terra os ciclos das 

muitas vidas que dançam no Meio do Mundo105, é como se ela pudesse ver além do que 

seus próprios olhos e com a ponta do seu cajado pudessem fazer escrituras que são 

apagadas pelo vento, mas que ficam registradas em cada grão de areia. 

A outra, dança com o prazer e o desfrutar da descoberta, do conhecer a terra, a 

chuva, o sentir o vento, o se fazer fogo, o reconhecer dos olhos, os sorrisos e lhes fazer 

dançar.  

 

 
Foto 30: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

São duas mulheres diferentes e complementares, uma carrega os anos, a outra é 

levada por eles. No Meio do Mundo, é possível perceber pessoas em vivem vários tempos e 

                                                 
105 O Meio do Mundo é o lugar cênico que determinamos como o espaço em que acontece a ação, o lugar 

simbólico em que as personagens agem. 
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nós fazemos parte desse lugar: o Mundo. Enquanto os pés balançam a terra, ao redor a 

natureza dá sinais do tempo da transformação.  

O olhar faz o chamado. O silêncio dos pés se estabelece. O bastão rompe o céu e se 

abre o espaço. Não se sabe ao certo o que se passa. É como se algo leve passasse entre as 

folhas sem tocar o chão. É possível escutar a música do movimento, algo que se senti 

chegar... O canto do rouxinol atravessa a noite para anunciar... Os olhos se encontram, 

corações aceleram.  

Essas mulheres de tempos diferentes se refletem uma na outra. O ataque e a defesa, 

que não está na força do braço, mas em enxergar e escutar a outra pessoa e no reconhecer 

das próprias possibilidades. Lanças a postos! Observação e controle da ação em cada 

movimento. 

 

 
Foto 31: Espetáculo Em Terra Ser  

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

Soa o confronto dos tempos e das verdades. Nas batalhas todos perdem pela a 

incapacidade da escuta, muitas vidas e tempos são ceifados e mesmo que algum lado se 

considere ganhador, carregará consigo a seiva da vida, do tempo, das histórias do outro ser 

em suas mãos, que a cada dia se tornará um peso a mais na sua própria vida. No combate 

também se ganha o aprendizado das consequências de cada ação, em ver a dor do outro ser 
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nos humanizamos e as memórias desse tempo nunca se apagam, em momentos são 

aprendizados e em outros são fantasmas.  

 

A descoberta de quem é, no amor e da dor que carrega. Quem são essas 

mulheres? O bonito bale que anuncia o nascer da noite e o amanhecer do dia. O 

conhecimento que é passado, o cajado que é concedido. Qual a história da 

mestre? A história vivida em tempo diferentes. A mulher que dá a luz ao perceber 

que a filha está pronta para a vida. O choro que faz a terra se abrir pelas suas mão 

que ecoooooooa. Palavras soltas - dança, luta, acolhimento, entrega, conflito, 

histórias, cruzamentos de histórias indígenas, africanas e dos brancos... que nasce 

um povo mestiço, pardo brasil. (Diário de bordo –Nadja Rossana– 07/03/2018) 

 

Enquanto uma lança se hasteia, outra com a força é enterrada na areia. Essas 

mulheres se esbarram com sua principal batalha que é consigo mesmo, na desconstrução 

das crenças que vem sendo fortemente enfiadas sobre nós e na reconstrução que parte na 

pulsão da essência da criação – a força do amor.  

A Mestra tem a missão de compartilhar seus conhecimentos e a Aprendiz de recebê-

los para desenvolver sua própria sabedoria. E por elas estarem em tempos diferentes, se 

colidem. É preciso escutarem dentro de si, estarem dispostas a abrir mão, de sacrificar os 

tempos que diferem. Uma encontra na terra a força de correr em seu tempo, fazer a poeira 

ganhar o ar, marcar o solo com suas pisadas, marcar a vida com sua história. Do outro lado 

a Mestra tenta tirar de si o grito do medo da morte e a confiança no porvir. “A morte 

também aparecia no roteiro do espetáculo como modo de transformação e de nascimento. O 

grupo acreditava na superação das histórias individuais e nas transformações de cada 

personagem. (MACHADO, 2017, p. 44) 
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Foto 32: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

No Meio do Mundo começa uma orquestração do tempo, ora gira ao contrário e 

depois volta para o sentido corrente e é nesse instante que há uma junção dos tempos. A 

Mestra guia a Aprendiz em sua corrida que se transforma em giros, giros, giros... Giro que 

faz o sol girar seus muitos tempos. A aprendiz solta seu corpus na terra, areia que tem as 

suas escrituras gravadas, solo de coração pulsante, que vibra na emanação da força 

necessária de seguir. Escuta-se o chamado, mas antes, é preciso mergulhar entre as águas 

que correm do céu para na terra se reconhecer e o grito anuncia a chegada do novo tempo. 

 

Aprendizagens que levam as descobertas para o renascimento. A defesa de seu 

território, a luta se fez dança. O conhecimento de si que dá a luz a esperança de 

tempo que podes caminhar entre frutos e flores, firme para se afirmar quem és e 

auxiliar assim como foi auxiliada em sua trajetória. Força de guerreira que ecoa 

em um grito e dor de menina aos olhos de toda a tribo, a sociedade. Entre 

delicadezas e forças nasce mulher, fêmea, felina. (Diário de bordo – Nadja 

Rossana – 05/03/2018) 
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Foto 33: Espetáculo Em Terra Ser  

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

A Mestra já esperava esse momento, o tempo do acolhimento, o tempo da 

passagem, o rito de passagem. A aprendiz faz a passagem pela terra, pelas águas, o fogo da 

sabedoria a queimou por dentro e agora ela pode sentir-se queimar, soltar fumaça. Toda 

mulher queima. Queima na busca da sabedoria, queima na transformação de si. “Todo 

corpo merece carinho em sua aproximação. Quando tocamos o outro devemos pedir 

licença, não com as palavras, mas com nossas ações, e assim seremos convidados a nos 

aproximar, propondo uma possibilidade de jogo corporal sem invasões ou sofrimentos”. 

(MACHADO, 2017, p. 44) 
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Foto 34: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

Juntas encontraram-se no mesmo tempo, se conectam, emanam e expande através 

do vento para o universo essa energia de transformação. As aves ninam o vento.  

 

Tutu Tutu Tutu teshcote aha aha aha ecote 

Tutu Tutu Tutu teshcote aha aha aha ecote 

Tutu Tutu Tutu teshcote aha aha aha ecote 
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Foto 35: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

O vento convida a aprendiz para dançar e revela a força da mulher, através de seus 

braços que cortam o vento e suas pernas que vibram a terra, em sua feminilidade que a 

conecta com o universo, vindo daí a sua força. Seus giros fazem as águas reverberarem a 

canção do mar que vem do pulsar, do coração da terra. 
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Foto 36: Espetáculo Em Terra Ser  

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

A mestra já desprendida da morte, sabendo que tudo é vida, se sente pronta para sua 

despedida. Ela veio da terra como semente, viveu como árvore que deu sombra, ensinou e 

frutificou, alimentando e fortalecendo nações para germinar novas sementes. Seu coração 

bate cada vez mais forte nela e em todas as mulheres do Meio do Mundo. Em um abraço a 
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aprendiz se conecta ao seu pulsar, aceita sua missão e sabe que é a hora de também proteger 

e alimentar novas nações.  

 

 
Foto 37: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 

 

Com a certeza de novos desafios e a segurança que poderá guiar sua nação rumo a 

novos tempos, pede sua licença e canta para seu povo. Uma paz de calmaria se instaura. 

 

 
Foto 38: Espetáculo Em Terra Ser 

Fotógrafa: Carol Macedo 
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Canção: Tribo do Sol 

Autoria: Gleika Cavalcanti Veras 

 

Somos da mesma tribo, filhos do mesmo Sol, seres106 e terras, plantas e bichos, 

nunca estamos sós (2x) 

Vou correndo pela mata, sinto o vento a me guiar, rios me falam é a voz da vida, 

somos todos irmãos, rios me falam é a voz da vida, somos todos irmãos,  

Somos da mesma tribo, filhos do mesmo Sol, seres e terras, plantas e bichos, nunca 

estamos sós,  

Sou um pedaço do mundo, vovó lua vem dizer, siga as estrelas, viva seu brilho, 

espante a escuridão, siga as estrelas, viva seu brilho, espante a escuridão, 

Somos da mesma tribo, filhos do mesmo Sol, seres e terras, plantas e bichos, nunca 

estamos sós,  

Peço a águia dourada, que me indique a direção, sinto a mãe terra vibrar comigo 

dentro do coração, sinto a mãe terra vibrar comigo dentro do coração 

Somos da mesma tribo, filhos do mesmo Sol, seres e terras, plantas e bichos, nunca 

estamos sós, somos todos irmãos, espante a escuridão, dentro do coração. 

O pulsar da Mestra regressa à terra. 

A descoberta da nossa terra se dá grão a grão, assim como o revelar da nossa 

canção, cada som, passo a passo, marca os ciclos e desenham nossas histórias. Ao mesmo 

tempo em que nos nutrimos, sangramos as vidas que pulsam, a dor que purifica e o amor 

que une! 

 

Aprendizado da alma se faz pela vida toda... 

... O aprendizado de alma nos sugere sair de um plano e percebe-lo fora, propõe 

que nossos corpos se reconheçam, que reencontrem com seus próprios pés e que 

os permita andar em águas e seguir deságues de rios e mares. Sugere também que 

nossos pulsos internos sejam ritmos dançantes e nos permitam sentir as batidas do 

coração, coração que nos possa acordar todos os dias e nos encorajar a nadar em 

águas do mundo ou levar os pensamentos pra longe e com a ajuda dos ventos 

estar perto do céu. (MACHADO, 2017, p. 179) 

 

                                                 
106 Substituindo a palavra homens por Seres. 
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Considerações Finais 

 

Passamos por muitos portais em busca de nossa canção, em busca de nós mesmo e 

em cada um deles encontramos sementes deixadas por tantas outras pessoas. 

Pudemos ver a estrutura ancestra-atual do corpus passando por um mapeamento 

histórico que dataram a.C107 e d.C108. Compreendemos como os conhecimentos de culturas 

diferentes vem ao logo dos anos complementando essa definição do corpus que é matéria e 

que também é energia, revelando os aspectos densos e sutis que se manifestam nas 

dimensões do Físico, Vital, Causal, Astral e Alma. E estes se conectam por meio do sistema 

de chakras que trabalham similarmente ao sistema nervoso e endócrino, que por meio de 

sinapse transitam com informações. Lembramos também que os órgãos sensoriais e 

consecutivamente os sentidos são fundamentais para dar o suporte necessário para captar, 

codificar as informações internas e externas. 

Em seguida adentramos numa experiência vivencial com o método Educare. 

Através de suas técnicas, (harmonização, citação, história, canto e trabalho em grupo) o 

citado método nos permitiu acionar os cinco níveis de consciência (Mental/Emocional, 

Intelectual, Físico, Psíquico e Espiritual) que, por sua vez, nos auxilia no despertar dos 

Valores Humanos que são intrínsecos a nossa estrutura que é o Amor, Retidão, Verdade, 

Paz e Não-Violência.  

Essas técnicas do Educare podem ser aplicadas em qualquer área de conhecimento, 

no nosso caso em específico, percebemos que o tipo de teatro com o qual trabalhamos já as 

traz em sua estrutura. Isso nos permitiu intensificar e aprofundar esse conhecimento dentro 

dos processos laboratoriais, trabalhando na perspectiva dos valores humanos, na vivência 

dos estados d’alma. Vivemos o processo de entrega e doação de si, nos permitindo viver os 

muitos encontros na vida e para a vida. Fazendo isso, pudemos viver a espiritualidade como 

processo natural da vida e entendemos que ela pode acontecer em todos os instantes, não 

dependendo de um lugar específico, muito menos de uma religião. A espiritualidade se 

revela no conhecimento de nós mesmo, no encontro com o outro e com os aprendizados 

tirados de cada relação. 

                                                 
107 A.c – Antes de Cristo 
108 D.c -  Depois de Cristo 
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Ao longo desta pesquisa busquei ler os rastros deixados por aqueles que vieram 

antes de mim e propus um fluxograma para explicar o conceito de corpus. Assim talvez 

possamos ter uma ideia do nosso próprio fluxo e da responsabilidade que temos em todos 

os caminhos com os quais nos comprometemos na vida. Penso que a arte que traz em si o 

gérmen da transformação e mesmo nas margens, resiste a uma sociedade produtiva, 

propiciando o reaparecimento de uma sociedade “criativista”, uma sociedade criação que 

contribua para o despertar dos valores em cada ser humano.  

Depois dessa experiência não sou mais a mesma, espero que os demais 

participantes-criadores e participantes-criadoras dessa experiência também tenham se 

transformado nesse processo. E você, como sai dessa experiência? 

        Ao recolher e plantar em mim cada semente encontrada no caminho, percebo 

que algumas irão florescer mais cedo, diferente de outras que levará muito tempo. Mas tudo 

bem, entender que tudo tem seu tempo também faz parte desse processo. Além das 

sementes que plantei em mim, trouxe algumas para você e agora a ti entrego, para que 

juntas e juntos possamos reafirmar nossa crença na força do amor, na beleza da vida e na 

força e potencial de transformação de cada Ser. Para que possamos continuar buscando 

nossa canção e Em Terra Ser. 
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