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O SAGRADO COMO MÉTODO DE ENSINO, PESQUISA E CRIAÇÃO 

Márcia V.B. Araújo
1
 

RESUMO: Este artigo expõe o resultado teórico-prático da pesquisa realizada no Programa 

de Pós-Graduação em Artes Cênicas na UFBA, cujos princípios encontrados têm alimentado 

minha prática docente, em especial na área de formação de professores de Dança. Situando-se 

entre a etnografia, educação somática e performance, esta pesquisa teve como objetivo 

identificar e compreender princípios em práticas rituais de danças-músicas de várias tradições, 

e a posterior aplicação desses princípios ao processo formativo e criativo de um grupo 

cênico
2
, considerando seus desdobramentos nas técnicas corporais de formação do artista 

cênico. O respeito ao princípio da sacralidade inerente aos rituais permeou o processo criativo 

nesta pesquisa, que teve como resultado a escrita performativa gerada pela experiência 

ritualística e a montagem Gestos Cantados, um gênero híbrido entre dança-coral, dança-teatro 

e performance, podendo ser também compreendida como uma espécie de ritual artístico. Os 

tópicos a seguir tratam da importância da espiritualidade na sociedade contemporânea, da 

relação entre a ritualidade e a espiritualidade, justificando as abordagens complementares 

entre o Sistema Ritual e o Sistema Laban utilizados na pesquisa artística da tese. Em seguida 

comenta sobre a relação entre a arte e o ritual, com ênfase na dança, apresentando brevemente 

o contexto etnográfico (as matrizes Rituais: xamanismo e danças da paz universal) que 

inspirou a processo artístico em Gestos Cantados, comentado ao final com fotos ilustrativas. 

 

Palavras-chave: dança-ritual, metodologia de ensino, educação somática. 

 

THE SACRED AS A METHOD OF EDUCATION, RESEARCH AND CREATION 

ABSTRACT: This article presents the theoretical and practical results of the research that 

was carried out at the Graduate Program in Performing Arts at UFBA. The principles  found 

by the research have nurtured my teaching practice ever since, particularly in the area of 

teacher training in dance. Situated among ethnography, somatic education and performance, 

this research aimed to identify and understand principles in ritual dance-music practices from 

various traditions, and the subsequent application of these principles to the educational and 

creative process of a scenic group considering its ramifications on body techniques in the 

training of the scenic artist. The respect for the principle of sacredness inherent in rituals 

permeated the creative process in this research, which resulted in the writing generated by the 

experience performative and ritualistic of Gestures Sung, a hybrid genre of dance, chorus, 

dance, theater and performance, but can also be understood as a kind of ritual art.The 

following topics discuss the importance of spirituality in contemporary society, the 

relationship between spirituality and rituality, justifying complementary approaches between 

Laban and the Ritual System used in artistic research thesis. Then comment on the 

relationship between art and ritual, with an emphasis on dance, briefly presenting the 

ethnographic context (matrices rituals: shamanism and dances of universal peace) that 
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inspired the artistic process in Gestos Cantados (Gestures Sung), commented at the end with 

illustrative photos. 

 

Keywords: dance, ritual, teaching methodology, somatic education 
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INTRODUÇÃO 

   Neste percurso-jornada em contato constante com a pesquisa, a criação artística e a 

sala de aula, tenho observado que cabe cada vez mais à ciência, através de sua união com a 

arte e a tecnologia, desenvolver uma nova ética e uma visão pedagógica holística que inclua 

todos os seres humanos e não-humanos no bojo dos conhecimentos sobre a vida.  

No momento de mudança paradigmática pelo qual estamos passando, cuja sinergia 

entre formas de conhecimento aparentemente distintas está brotando em cada canto da nossa 

sociedade, encontro neste campo de estudo, uma combinação dinérgica
3
 entre arte, ciência e 

espiritualidade, tendência em fase de expansão e crescimento na contemporaneidade.  

Embora possamos reconhecer que a ciência, a educação e a espiritualidade são áreas 

distintas que atendem a diferentes necessidades humanas, elas precisam dialogar mais, fazer a 

ponte entre o conhecimento e o auto-conhecimento, o científico e a sabedoria para aplicação 

dos respectivos conhecimentos em nível qualitativo. Observo que este fato está em 

emergência e nesse sentido me incluo entre pessoas, tais como os artistas, pesquisadores e 

educadores que buscam o conhecimento para transformar em sabedoria. Somos os oxóssis 

contemporâneos, eternos buscadores e caçadores de respostas e reelaborações significativas 

para suas vidas e comunidades.  

A educação, a auto-educação, os processos de formação e de criação contém em si 

princípios espirituais que devem ser cultivados (amor, respeito à vida, livre-arbítrio, verdade, 

bondade, beleza, liberdade, igualdade, fraternidade,, integração, etc.), não apenas por serem 

elementos comuns a todas as religiões, mas por se tratar de forças vitais integrativas do 

planeta, sobre as quais temos responsabilidade como participantes atuantes de organismos 

coletivos humanos. 

Um dos caminhos da espiritualidade é o da via criativa, justamente o que nos permite 

ser “co-criadores”, reconhecendo o artista em cada ser humano no caminho de construção de 

pontes entre o mundo da forma e o mundo da energia, entre a vida material e a fonte original 

do nascimento desta vida. 

                                                           
3 Ver em György Doczi (2000), Dinergia =do grego DIA- “através, por entre, oposto” e ENERGIA, Dinergia é um processo 

criador de energia que transforma discordâncias em harmonias, permitindo que as diferenças e os diferentes se 

complementem. 
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Para compreender a palavra espiritual recorro aos estudiosos da Antroposofia 

(MOGGI , JAIR, 2005)
4
, para quem existem leis e princípios formadores, inovadores e ao 

mesmo tempo antigos, espirituais ou arquetípicos na base de tudo o que sabemos e sentimos 

como seres co-criadores da realidade que nos cerca. 

A palavra ‘espiritual’ deve ser entendida ou abstraída em seu sentido místico 

lato, isto é, místico, como é denotado no radical da palavra ‘mistério’, ou 

seja, aquilo que não vemos, mas que intuímos existir, aquilo que todas as 

tradições e culturas respeitam como sagrado. O lado místico da 

espiritualidade é ver a conexão de tudo o que existe no mundo material como 

sendo de origem misteriosa, sagrada, sutil, ecumênica por excelência, por 

não se comprometer com nenhum dos rios (religiões) que formam o grande 

oceano depositário das verdades espirituais de todos os povos e de todas as 

épocas (MOGGI, JAIR, 2005:19). 

Ainda que não compreendesse, a princípio o significado da espiritualidade, os 

caminhos foram me conduzindo a isto, na medida em que o aprofundamento do tema da 

ritualidade permitiu a compreensão da relação existente entre o segredo e o sagrado, noções 

estas cada vez mais inseridas no contexto acadêmico-artístico, especialmente pelo fato de que 

as noções de ritual e de sagrado superam o campo religioso.  

O estudo não pretendeu discutir a respeito do eterno conflito existente entre a religião 

(ou a fé) e a academia (conhecimento científico), mas reconhecer o fato de que o universo 

científico tem cada vez mais ampliado os campos de conhecimento, de maneira que as 

fronteiras entre as áreas da arte, ciência e espiritualidade têm se tornado cada vez mais tênues.  

 

1. Ritualidade e Espiritualidade 

É um dado cultural a íntima relação entre ritualidade e religiosidade ou entre 

ritualidade e espiritualidade. Se a urgência crescente de civilização transformou por completo 

ou exterminou quase todos os rituais corporais de celebração de vida, alguns desses rituais 

que conseguiram ser transmitidos de geração após geração, só o fizeram devido a muita 

proteção de suas tradições. Isto vale principalmente para os valiosos segredos culturais de 

nossos ancestrais pertencentes a diversas matrizes étnicas formadoras dos povos do ocidente, 

para os quais está havendo uma grande abertura na contemporaneidade.  

                                                           
4
 Rudolf  Steiner foi o fundador da Antroposofia, uma ciência espiritual caracterizada como método de conhecimento do ser 

humano, na qual se baseia a Pedagogia Waldorf e outras áreas do conhecimento e da vida humana. Ver mais no site 

http://www.sab.org.br/antrop/ 
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Tradicionalmente reservados aos devotos ou aos estudiosos da Teologia, o 

significados destes conteúdos secretos estão sendo aprofundados entre os livres-pensadores, 

artistas, educadores, terapeutas, considerados eternos buscadores de sentido esotérico para 

suas vidas.  

É nesse sentido que Victoria LePage (2003) reconhece como legítimo o interesse pelo 

xamanismo, uma vez que, sendo anterior às religiões institucionais reconhece ser possível a 

todos nós uma percepção sensorial superior, da ordem dos campos de energia dinâmicos, que 

neste estudo tratei como campos de ampliação da consciência. Esta autora reconhece na 

tendência atual de crescimento da consciência xamânica uma fonte primária identificada com 

uma ordem superior, identificada com um Eu Superior da humanidade. 

Em termos individuais, a noção de Eu Superior na Antroposofia está associada a uma 

mediação entre o mundo espiritual, também chamado de mundo moral, e nossa vida terrestre. 

Seria comparada à voz da consciência, a qual, captada pelo Eu Superior,  “só pode ser ouvida 

à medida que nós, em nosso processo individual de emancipação e amadurecimento, nos 

libertamos das normas e condicionamentos da infância” (MOGGI, JAIR, 2005:64). 

Não desejamos mais que a infância seja marcada pela opressão por via das instituições 

educacionais ou religiosas. No entanto, em termos de reconhecimento da necessidade 

ontológica do ser humano de viver rituais, podemos encontrar em muitas tradições espirituais 

verdadeiros caminhos de integração e liberdade. Daí a importância da oração, da meditação, 

não importa sua origem, mulçumana, budista, católica, etc., uma vez que as mesmas podem 

permitir acessar a própria fonte que está em cada um de nós, a nossa realidade mais 

primordial, de pertencimento às linhagens de sabedoria de nossos ancestrais, dos ancestrais do 

planeta. 

Em consonância com educadores clássicos como Rousseau e Pestalozzi preconizavam 

a educação integral do ser humano, considerando toas as dimensões de desenvolvimento, 

dando ênfase à dimensão espiritual num sentido mais amplo, visando à liberdade e não à 

repressão, cada vez mais me sinto segura neste caminho metodológico com ênfase nos 

aspectos subjetivos provenientes das práticas corporais de movimento, de arte, de cura, 

abordando a importância de viver a espiritualidade através dos estudos do corpo, da arte do 

corpo e no corpo. 
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2.Sistema Ritual e Sistema Laban: abordagens complementares 

Este estudo investigou formas de utilização de rituais como recursos metodológicos, 

ou seja, como sugestão de processo, na construção da corporalidade cênica e do produto 

artístico, focalizando, em especial, aspectos somáticos, etnográficos e etnocenológicos e a 

relação existente entre o som da voz e o movimento do corpo em práticas rituais xamânicas.  

  Os rituais observados no trabalho de campo foram em parte realizados durante o 

processo criativo em Gestos Cantados e na disciplina Técnica de Corpo para a Cena (TCC - 

II) do Curso de Interpretação Teatral da UFBA, os quais tiveram a ambiência em estúdio. A 

construção de novos rituais junto aos grupos deu-se a partir da reunião entre os princípios que 

fundamentavam os rituais e os princípios da Educação Somática. Para isto, foi necessário 

considerar algumas abordagens corporais de voz e de movimento já sistematizadas e 

pesquisar paralelamente algumas abordagens corporais complementares. Na experiência de 

construção da corporalidade cênica com atores-bailarinos as duas abordagens utilizadas foram 

em tudo complementares, a saber, os princípios rituais e os princípios da arte de movimento 

de Rudolf Laban.  

  Convém destacar os pontos principais presentes nos sistemas rituais (em especial, 

Xamânicos) e o sistema Labanista
5
. 

2.1. Princípios rituais: 

 a intenção ou propósito que se busca alcançar;  

 a criação de um espaço sagrado; 

 o significado trazido por cada direção - sul, oeste, norte, leste e centro -, à medida que 

caminhamos por elas durante os rituais; 

 a qualidade que cada elemento da natureza - água, terra, ar e fogo - possui quando os 

integramos em nosso ser; 

 a união dos reinos humano, vegetal, mineral e animal na compreensão das nossas 

relações e entre nós e o cosmos. 

 a diversidade dos sons e ritmos musical-corporais das tradições orais; 

 as diferenças de história e missão de vida de cada pessoa do grupo; 

 a comunhão e a harmonia do coletivo; 

 a celebração (o trabalho) 

                                                           
5
 Sistema de compreensão dos fundamentos do movimento corporal proveniente das teorias de Rudolf Laban (1879 - 1958) e 

seus seguidores, a saber, Irmgard Bartenieff, Bonnie Baindbridge Cohen e Peggy Hackney. 
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2.2. Princípios Labanistas (da Arte de Movimento de Laban) 

  Em resumo, três aspectos da arte do movimento de Laban foram enfatizados em ambas 

as montagens ritualísticas: 1. Fatores expressivos a partir das dinâmicas de movimento e 

ações dinâmicas básicas, associados aos elementos da natureza (FERNANDES, 2002); 2. 

Relação sonoridades/vocalidades/movimentos integrativos (BONNIE BAINBRIDGE 

COHEN, 1993; BARTENIEFF, in: FERNANDES, 2006); 3. Partilha de conteúdos, gestos e 

movimentos da memória corporal na criação em dança-coral e em dança-teatro (ARRUDA, 

1988, FERNANDES, 2000). 

  Esta reunião entre os princípios rituais e os princípios artísticos aconteceu sem 

esforço, uma vez que não havia pontos de incompatibilidade entre as duas abordagens. No 

entanto, o mais importante ponto de interseção entre ambas está no fato de considerar o 

movimento interno de cada um, as mudanças motivacionais, as mudanças de padrões internos 

(repadronização), e não apenas o movimento dançante-gestual-musical-teatral. 

  Os princípios que apresentaram relação mais implícita foram os elementos naturais 

(rituais) e os fatores de movimento (LABAN), as direções (rituais) e a harmonia espacial 

(LABAN). Começamos a introduzir os elementos com as caminhadas de Samuel Lewis 

(DPU), os caminhares com cada elemento/ respiração terra, água, fogo e ar, para depois 

explorar a relação entre os elementos da natureza e os fatores de movimento, a partir da 

sequência de ações de expressividade, com as diferentes dinâmicas explicando os fatores 

(peso, fluência, tempo e foco). Após cada elemento ser associado às direções, estas puderam 

ser referenciadas no corpo através da noção de espaço pessoal e espaço geral. 

3.Arte e ritual  

Podemos observar que ao longo da história ocidental “oficial” da arte da dança, os 

escritores apontam vários períodos em que a dança mostra-se predominantemente ritualística, 

como é o caso na Idade Média, da dança macabra, absorvida pelo teatro religioso medieval 

europeu, ou das danças de fertilidade, dos camponeses, condenadas pela igreja. Sabemos que 

o ritual, enquanto manutenção social, atravessa o tempo, e o ritual na estética teatral é 
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conteúdo recorrente, mas parece que foi nos movimentos modernistas que o mesmo foi 

utilizado de maneira assumida como um recurso cênico.  

 

 Houve épocas de apropriação temática do ritual para uma elaboração coreográfica, 

como na dança moderna americana e européia, nas várias versões de A Sagração da 

Primavera, música originalmente composta por Stravinsky e coreografada por Vaslav 

Nijinsky (1889-1950), Maurice Béjart (1927-2008), até Pina Bausch (1940-2009). Segundo 

Bourcier (1987), Béjart rompe com a temática original da celebração da primavera numa 

Rússia lendária, com o sacrifício de uma virgem para as divindades da renovação. A 

Sagração da Primavera de Béjart mostrava o despertar da humanidade para a vida consciente 

e o amor. 

 

  O diálogo entre o Oriente e o Ocidente enfatizou o aspecto ritualístico tanto na dança 

alemã quanto na dança norte-americana. Os elementos étnicos de culturas diferentes 

contribuíram para dar sentido e significado às práticas e pesquisas de movimento. Ruth St. 

Denis (1879 - 1968) e seu parceiro Ted Shawn (1891-1972) fundaram a Denishawn Dance 

Company em 1915, especializada em danças orientais indianas, japonesas e chinesas. Com 

Martha Graham (1894 – 1991), os norte-americanos puderam conhecer os rituais dos seus 

nativos indígenas (em Frontier), além de outras tradições mais antigas da Europa, como a 

judaica.  

 

Laban viu as danças e exercícios corporais dos dervixes (mulçumanos da 

Herzegovina), uma experiência que teria duradoura influência na sua visão de dança, 

especialmente a imagem dos dervixes giradores em transe. Laban percebeu que é na loucura 

que repousa o sentido e assim pesquisou as bases espaciais espirais que dariam consistência 

ao movimento giratório. A abrangência do trabalho de Laban pode ser observada em obras 

rituais, performáticas, de dança-coral e de dança-teatro. As performances dos dançarinos de 

Laban-Wigman tiveram grande aceitação no movimento dadaísta, devido à liberdade de 

movimentos de suas danças. Baseados em uma concepção de beleza interior e não de beleza 

de formas, a expressão provinha da reação direta da experiência e as danças possuíam força e 

poder de vida. 
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Paradoxalmente é a partir de Mary Wigman, que coreógrafos lutaram constantemente 

contra a idéia de Dalcroze, para quem a dança era uma arte musical. Isso levou alguns 

coreógrafos a separar a dança da música e de outras linguagens cênicas, inclusive separando-

se de tudo o que é religioso ou espiritual, para justificar os processos criativos apenas a partir 

do corpo em movimento. No entanto, o movimento intercultural nas artes cênicas retomou o 

sentido interdisciplinar da dança, acolhendo iniciativas estéticas multifacetadas 

A partir da década de 1960, a busca por estados diferenciados de consciência 

influenciou na construção de uma arte mais alternativa, com ajuda das técnicas corporais 

como a eutonia, a bioenergética, as massagens, os laboratórios de criação coletiva.  

 Deborah Hay (in: DALLY, 1992, p. 8) acrescenta: 

 

No final dos anos sessenta e início de setenta, a disponibilidade do 

psicodélico, a proliferação das artes marciais chinesas e japonesas, a 

abundância do material literário sobre física quântica, vida 

medicinal/espiritual, Budismo, Taoísmo, Sufismo, I Ching, como um 

todo, davam suporte a novas questões sobre o movimento e a desafios 

de percepção. 

 

 Apesar dos rituais terem sido apropriados pela igreja católica, transformando-os em 

instrumentos de catequese, como foi o caso do teatro jesuítico
6
 e tantos outros tipos de cultos 

teatralizados especialmente os do teatro medieval, hoje a independência do teatro e da dança 

das amarras da igreja permite a reutilização de rituais de tradições culturais de uma maneira 

mais livre, a partir do sentimento de identificação com as mesmas.  

A questão espiritual é mais polêmica e quase sempre discutida como fazendo parte da 

religiosidade, mas também pode existir independente dela. Toda religião é uma forma 

particular de espiritualidade, mas este é um conceito mais amplo, que pode ser observado 

mesmo fora do âmbito religioso.  

Se, por um lado, o ritual tem tido um sentido educativo ao longo da trajetória das artes 

cênicas, por outro, os impulsos espirituais têm impulsionado as artes da interpretação e 

coreográficas, desde um passado muito distante.  

                                                           
6
 As encenações da peças do Padre Antônio Vieira, no século XVI, colocavam os próprios índios brasileiros 

dançando, como forma de doutrinação. 
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  Mark Olsen (2004) observou a influência da sabedoria das tradições espirituais e rituais 

na prática teatral, cuja formação dos atores se dava em escolas secretas e dá o exemplo do 

filme de Peter Brook, Encontro com Homens Notáveis, baseado no livro de Gurdjieff, 

estudioso do Sufismo. Segundo Olsen, estas escolas clandestinas, que floresceram em todos 

os lugares do mundo, ensinavam as leis universais, inclusive pitagóricas, e foram 

responsáveis em grande parte pelo trabalho do palco, pela dimensão espiritual da 

interpretação, formando dramaturgos e homens de teatro como Ionesco, Meyerhold, Beckett, 

Grotowski e Stanislawski.  

A exemplo do desempenho quase sacerdotal dos atores gregos, a atuação tem sido para 

muitos artistas um caminho de revelação espiritual. As obras de Shakespeare, Ibsen, 

Strindberg, Yeats e ainda as teorias de Artaud estão repletas de elementos místicos, 

provenientes dos ensinamentos destas escolas. Até na Commedia dell’arte pode ser 

encontrada “a lei das tipicidades humanas de uma escola secreta” (OLSEN, 2004, p. 15).  

Enfim, fora do âmbito religioso, a relação entre ritual e caminho espiritual tem 

permeado a vida e a obra de muitos artistas, na medida em que o caminho espiritual nada mais 

é do que o caminho que leva a uma transformação constante de si mesmo. A transformação é 

o poder mais amplamente usado pelos atores, estar em condições de tornar-se outro, 

conhecendo todas as possibilidades dentro de si mesmo. 

A realização de eventos ao ar livre por Rudolf Laban na Alemanha no início do século 

XX se relacionava com o aspecto xamânico e comunitário. Os coros de movimento permitiam 

encontrar uma harmonia do individuo com o grupo. Embora na sua época Laban tivesse feito 

a diferença entre dança coral e arte da dança teatral, os princípios da dança coral iriam mais 

tarde fundamentar muitos processos criativos da dança artística, mas foi na dança educativa 

que a proposta de Laban teve mais aceitação. Sua idéia de tornar a dança uma arte 

independente o levou a fazer uma distinção clara entre o movimento coral e a dança teatral 

profissional, embora com os mesmos princípios de movimento, baseados “nas leis 

harmoniosas de formas espaciais” (PARTSH-BERGSOHN, 2004, p. 17).  

Assim, a prática de dança coral se desenvolveu mais num contexto educacional, 

especialmente garantindo espaço para a entrada da dança como forma de conhecimento na 

escola de ensino formal. Os aspectos estruturais da arte da dança são considerados como 
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suporte fundamental na criação das danças-corais, uma vez que a legitimação da dança na 

escola não poderia acontecer apenas nos moldes mais conhecidos como expressão corporal, 

dança espontânea ou criativa. 

Laban também foi formado em escolas secretas pitagóricas, cujas leis universais 

cósmicas influenciaram não apenas sua teoria de organização espacial baseada nos poliedros, 

mas também seus conhecimentos sobre os fundamentos básicos do caminho espiritual: a 

energia e a transformação. Enfim, fora do âmbito religioso, a relação entre ritual e caminho 

espiritual tem permeado a vida e a obra de muitos artistas, na medida em que o caminho 

espiritual nada mais é do que o caminho que leva a uma transformação constante de si 

mesmo. A transformação é o poder mais amplamente usado pelos atores, estar em condições 

de tornar-se outro, conhecendo todas as possibilidades dentro de si mesmo. 

Ciane Fernandes (2003) associa o Sistema Laban à tradição védica, onde corpo, 

técnica, espiritualidade e cosmo se relacionam em uma harmonia de contrastes. A autora faz 

referência a um treinamento físico visando a espiritualidade, a partir do ensinamento dos 

Vedas, base das danças clássicas indianas. Inseridos numa “geometria sagrada” tanto quanto 

preconiza o Sistema Laban, a harmonia nesta antiga forma, chamada pela autora de dança-

teatro, associa o corpo ao cosmos, envolve simultaneamente o sagrado, o científico e o 

artístico, cujo desenho do corpo é vinculado a uma consciência da totalidade. 

Penso que as relações encontradas nesta pesquisa entre os dois discursos, o do som da 

voz e o do movimento, estão nesta categoria de integralidade corporal, na possibilidade de 

potencialização somática e criativa. Tal combinação tem permitido abrir novos canais de 

expressividade para o intérprete-criador, na medida em que o ritmo, a melodia, a harmonia 

das danças-canções, afetam, simultaneamente, o físico, o emocional, o mental e o espiritual, 

enfim, domínios da existência, tanto individual quanto social.  

Parece que as técnicas da Educação Somática, que têm por objetivo preservar a 

natureza anatômica do nosso corpo, vêm contribuir para que as pessoas se apropriem de uma 

maneira mais consciente de seu corpo, constantemente construído culturalmente. Soma se 

refere ao corpo experimentado, experienciado, tanto físico, como emocional, mental e 

espiritual, inseparáveis num todo. 
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  Em Gestos Cantados, cujas cenas serão brevemente descritas adiante, nosso desafio 

foi justamente associar o ritual ao espetáculo, o sagrado ao palco, o amor à arte. Ao transpor o 

sagrado ao palco há necessariamente uma transformação. Deixamos de realizar rituais para 

realizamos um espetáculo, porém fundamentado, enriquecido e definido pelo sagrado, cuja 

noção foi compreendida pelas tradições espirituais da humanidade, e transmitida às gerações 

atuais pelos legados culturais e étnicos, como é o caso das culturas indígenas. 

  Os resultados encontrados durante cada investigação sonoro-gestual se revelaram em 

termos de ampliação de consciência pessoal e coletiva, na medida em que a apropriação 

estética, empírica, de um gesto físico, no caso, associação entre o som e o movimento, 

presente nos rituais, como, por exemplo, as rodas de cura xamânicas ou as danças-músicas-

oração da Paz Universal, puderam afetar domínios da existência, tanto individual, quanto 

social, tanto do pesquisador, quanto do grupo cênico, atingindo, portanto, a dimensão 

artística.  

As questões sobre a ritualidade complementaram em vários aspectos as minhas 

concepções metodológicas de formação da consciência corporal do artista cênico, 

especialmente, no sentido de poder se apropriar de padrões de relação entre o som dos 

cânticos e movimentos corporais que levam a uma ampliação da consciência e harmonização 

de grupo, considerando ainda como um dado cultural a íntima relação entre ritualidade e 

espiritualidade.   

Todo rito atualiza algum mito e o mítico é sempre a manifestação do sagrado, mas 

nem sempre o sagrado está relacionado com o rito religioso. Uma coisa semelhante parece 

acontecer com o sentido de sagrado que permeia a obra de arte, bem como algumas práticas 

preparatórias rituais sonoro-gestuais existentes ao longo da história da encenação artística. 

 

  O fato de levar para a representação cênica conteúdos de diversas tradições está em 

consonância com a terceira função do treinamento intercultural do ator enfatizada por Richard 

Schechner (1995), que é a da preservação do conhecimento secreto, tendo em vista a 

compreensão de que o treinamento é o elo com o passado, com outros mundos e com o futuro.  

Para Schechner, esta terceira função - a erudição dos segredos - somente pode ser adquirida 

pessoalmente, pois é um processo muito íntimo, semelhante ao trabalho dos xamãs.  
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  O conhecimento esotérico leva o indivíduo a reconhecer o sagrado e a divindade 

dentro dele e está intrinsecamente ligado ao processo de autoconhecimento. As outras funções 

do treinamento seriam a interpretação, a transmissão de textos de representação, a auto-

expressão e a formação de grupos. Nesse sentido, os atores precisam ir buscar este 

ensinamento direto na fonte, se quiserem aprofundar e chegar ao “centro da cultura”, como 

faz o “xamã-ator”, no sentido usado por Schechner. Tais funções do treinamento colocadas 

pelo autor permitem uma aproximação entre técnica e criação na arte do corpo. 

Viver o sagrado na arte, ou melhor, confirmar a qualidade do divino da obra de arte, 

parece ser uma tendência das buscas internas das gerações contemporâneas, uma espécie de 

reencontro com tradições étnicas, as quais trazem fortemente o conteúdo espiritual. Todas as 

culturas mantêm traços arcaicos, muitos deles manifestados artisticamente, assim como tais 

manifestações possuem símbolos universais, arquetípicos, que nos fazem lembrar a existência 

de uma espiritualidade anterior à nossa jornada na Terra. Nesse sentido, uma das missões do 

movimento das Danças da Paz Universal encontradas nesta pesquisa é fazer a união entre as 

religiões, localizando nelas o que há de positivo em termos de sentimento espiritual. 

Este tipo de afirmação compreende que o sagrado tem sido mantido em segredo 

justamente para a preservação do que mantém a energia vital da humanidade, embora possa 

ser considerada mística para alguns e científica para outros.  

4. As Matrizes Rituais: xamanismo e danças da paz universal 

 

Tendo em vista a amplitude do tema observado, incluí num mesmo universo temático 

dois grupos de experiências de campo: um que compreende os rituais xamânicos do Castelar 

da Alvorada
7
, focalizados por Sylvie Handjiam, oriundos principalmente de tradições nativas 

ameríndias (do norte, central e sul), e outro que aborda as Danças da Paz Universal, grande 

parte proveniente desta cosmologia xamânica indígena, embora tenha nascido do movimento 

Sufi inserido no Ocidente.  

                                                           
7 A pesquisa de campo foi realizada no Castelar da Alvorada - Espaço de Consciência Criativa (Chapada Diamantina – BA, 

no período de fevereiro de 2003 a setembro de 2007. 
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Imagem talhada em pedra de argilita pelo artesão Gilmar Lopes – Lençóis- Chapada Diamantina -BA 

 

4.1. Sobre o Xamanismo 

 

Segundo Mircea Eliade (2002) uma primeira definição desse fenômeno complexo, e 

possivelmente a menos arriscada, é: xamanismo = técnica do êxtase. Este autor encontra mais 

razão em incluir o xamanismo entre as místicas do que na lista daquilo que habitualmente é 

chamado de “religião”. Por outro lado, o xamanismo pode ser encontrado no interior de um 

número considerável de religiões, entre elas o Cristianismo, o Budismo, o Taoísmo. Eliade 

entende que o xamanismo strictu sensu é, por excelência, um fenômeno religioso siberiano e 

centro-asiático, mas não está restrito a essas regiões. A palavra chegou até nós através do 

russo, do tungue saman.  

Há uma teoria não demonstrável historicamente de que o xamanismo estaria ligado em 

suas origens com o budismo tibetano pelo fato da ligação entre as palavras saman e samana, 

esta última usada para indicar o monge e o asceta no budismo antigo. Há também a teoria de 

que o xamanismo deu origem a muitas religiões, mas nunca se tornou uma religião, embora 

possa estar substituindo esta necessidade na atualidade. Com Eliade compreendemos que há 

diversas espécies de xamanismo, mas todas possuem fenômenos mais ou menos similares. 

Seus princípios são universais, podendo ser encontrados nas tradições de vários povos. 
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O xamanismo
8
, segundo E. Jean Langdom (1996, p. 12), “não conhece fronteiras, nem 

nacionais, nem tribais”, é um fenômeno globalizante e dinâmico e tem atingido a sociedade 

em geral, em parte através dos círculos terapêuticos. Trabalhos como estes últimos, 

terapêuticos/xamânicos, em forma de workshops, têm como finalidade atingir novos estágios 

de consciência, sem necessariamente fazer uso de alucinógenos. As experiências adquiridas 

nas vivências individuais e grupais são fonte de autoconhecimento para o corpo, a mente e a 

espiritualidade. 

Ainda que haja uma diversidade de tradições no repertório das DPU, há uma ênfase 

nas danças provenientes do “sufismo”, a linhagem espiritual da Escola Sufi Shakur, 

atualmente transmitida por Douglas-Klotz, de nome sufi “Saadi”, o atual representante e 

sucessor de Samuel Lewis, influenciando os atuais professores-mentores das Danças da Paz. 

Segundo Douglas-Klotz (2004) o Sufismo não é religião, não é filosofia, nem misticismo no 

sentido comum desta palavra. A melhor maneira é chamar o Sufismo uma maneira de 

experimentar a realidade como sendo o próprio amor
9
.  

  O Sufismo nunca pertenceu a nenhuma raça ou religião, mas pode ser considerado 

como a essência de todas as religiões, embora tenha uma relação íntima com o Islã. A palavra 

islam significa “entrega” para a Realidade e a palavra sufismo significa “sabedoria”. Saadi 

escreve sobre sua preocupação em aprofundar esta tradição espiritual através das danças:  

Nosso trabalho com as danças é mais que uma simples miscelânea de 

movimentos e cantos populares vindos de todo o mundo. Empenhamo-nos 

para evitar esse “garimpo do cultural sagrado” indicativo dos recentes 

movimentos da Nova Era (New Age), que é somente a contrapartida 

psíquica para o que a sociedade ocidental vem fazendo com os recursos da 

Terra e com os povos nativos (indígenas). É importante contar a história da 

nossa própria linhagem, para preservar o valor da transmissão sagrada, 

tornando-a uma causa comum com a dos outros herdeiros da sabedoria 

nativa (DOUGLAS-KLOTZ, s/d, p. 4). 

 

  Um “estado de corpo xamânico”, portanto, é encontrado após ter se submetido a ritos 

de passagem, os quais se constituem de provas e dificuldades, ainda que estas sejam a 

repetição de sons e movimentos que levem ao transe. Até mesmo o dançante pode se deparar 

                                                           
8 Sobre o “estado da arte” dos estudos sobre xamanismo no Brasil, ver artigo de Langdon, Introdução: Xamanismo - velhas e 

novas perspectivas. In: Xamanismo no Brasil: Novas Perspectivas. Florianópolis: UDESC, 1996. 

9 Este autor diz ainda que historicamente, os Sufis não eram adeptos de qualquer escola de interpretação do Corão e isto não 

agradou aos fundamentalistas, de maneira que alguns países islâmicos proíbem práticas sufi. 
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com enormes dificuldades de concentração e falta de paciência durante as inúmeras repetições 

de sons e movimentos, enfim, dificuldades de se entregar ao momento presente em toda a sua 

plenitude.  Um corpo xamânico é aquele que sempre aceita as mudanças de padrões, que está 

aberto à "repadronização", como escreve Fernandes (2005, p. 67): 

 

Podemos distinguir dois tipos de “padrões”: aqueles de defesa, e aqueles de 

aprendizagem. Aos de defesa, chamo aqui de “cristalizados”, por serem 

fixos, ou buscarem uma estrutura estável na rigidez corporal (o que inclui 

espiritual, mental, emocional, etc.). Aos de aprendizagem denomino 

“cristalinos” – que deriva do termo “cristais”-, por serem geométricos como 

os padrões de crescimento e mudança na natureza. 

 

É justamente a repadronização contínua ou a quebra de paradigmas o objetivo dos 

rituais xamânicos observados e não a alienação e rigidez em padrões sem propósito. Quem 

não compreende isto se apega fanaticamente a detalhes e protocolos rituais, sem observar o 

potencial transformador que eles têm em nossa corporeidade. 

Na tradição do Sufismo, fonte das DPU, há a idéia de esvaziamento, onde se chega a 

um estado de desaprender, semelhante à referida noção de repadronização. Precisamos 

aprender e depois desaprender, para completar o conhecimento. Em Hazrat Inayat Khan 

(1999, 217) temos que: “Tudo o que aprendemos neste mundo é conhecimento parcial, e 

quando esse conhecimento é desarraigado por um outro ponto de vista, então nós temos o 

conhecimento de forma completa”. Para este mestre sufi, as palavras nos mostram um dos 

lados desse conhecimento, mas o outro lado está além das palavras. A união entre estes dois 

lados do conhecimento é o que nos tiraria da dualidade. Daí a importância da experiência do 

corpo, para além dos sentidos, ou seja, através da constante transformação da consciência 

sensorial e a partir desta.  

 Uma noção de corpo compatível com a corporeidade xamânica é a do corpo-próprio, a 

do corpo fenomenológico de Merleau-Ponty. Um corpo xamânico é um corpo 

fenomenológico, um corpo que se descobre, que se revela no contato com a experiência, com 

seus sons, cheiros, movimentos e sensações.  

  É nesse sentido que as pessoas entrevistadas falam de uma realidade espiritual, mas 

sentida fisicamente. Trata-se de um caminho constante de aprendizagem via corporalidade. 

Sobre a relação alma-corpo Pierre Levy (2000) afirma que a “realização, ou a concretização 

espiritual, acontece na matéria, uma vez que “o caminho espiritual consiste em nascer, nascer 
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sempre, encarnar-se completamente. Trata-se muito mais de uma descida do que de uma 

elevação (LEVY, 2000, p. 83)”. Parece que quanto maior o aprofundamento da descida, maior 

a lapidação do nosso ser, e mais a leveza se instala, em detrimento da densidade física da 

matéria bruta.  

Nesse sentido a contribuição de Laban, que influenciou o trânsito entre a dança e o 

teatro nos tempos modernos e pós-modernos, a partir da Educação Somática, do sistema de 

análise de movimento e da dança-coral-ritual, me faz ancorar em um ‘porto’ mais próximo ao 

gênero dança-teatro, por ser um caminho de descoberta das corporeidades próprias dos 

artistas, nas quais a memória do corpo está incluída, com suas variadas possibilidades de 

expressão em dramaturgia corporal.  

5. Gestos Cantados 

A importância da espiral como eixo do circulo, presente na natureza, em diversos 

rituais xamânicos, e no sistema desenvolvido por Laban e seus discípulos, levou-me a 

estruturar esta tese a partir desta forma geométrica, bem como utilizar a geometria sagrada no 

espetáculo Gestos Cantados, descrito brevemente a seguir. 

  Segundo Gabriele Wosien (1996, 22), o espaço sagrado, estruturado, facilita a 

orientação, proporciona o marco para o culto e transforma o caos em cosmos, tornando 

possível a vida humana. Em sua pesquisa sobre as danças circulares em torno a um centro, 

esta autora observou que o circundar ritual dos lugares sagrados celebra a contínua 

confrontação com o centro divino. Circunscrever um centro implica manter uma relação 

constante com a fonte do ser.  
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  O espaço ritual do palco em Gestos Cantados foi criado com a delimitação do espaço 

circular por pedras de rio, cujas direções estavam representadas pela fumaça da sálvia (Norte - 

a entrada), por terra, areias, pedras e raízes (Oeste), por uma fonte de água (Sul) e pelo fogo 

(Leste), além do elemento principal central, a árvore da vida, feita de cordas e tecidos presos 

ao teto que desciam como raízes até o chão. O espetáculo inicia com a saudação (Yahow) e 

termina com o agradecimento (Pilamayahê) às quatro direções e a arvore da vida, 

agradecendo e também oferecendo o ritual artístico a todas as nossas relações.  

  Os exercícios grupais de construção de danças-corais, no sentido de Laban, foram 

motivadores dos processos de investigação e composição poética, junto com os princípios 

básicos dos rituais (pontos cardeais, elementos ou matérias elementares da natureza, história 

do corpo, sons e movimentos de antigas tradições, harmonia do coletivo). O processo de 

composição coletiva se deu com diálogos entre as pessoas da área de dança e as de teatro, 

onde a questão da alteridade prevaleceu. Cada um ia construindo seu repertório de 

movimentos e unindo-os às outras sequências sem, no entanto, perderem suas características 

pessoais.  

Trabalhamos as composições coreográficas em Gestos Cantados: exercitando a troca e 

o aprendizado contínuos. Isto se deu através da qualidade sonora e rítmica de cada canção e a 

partir dos pontos cardeais referenciados no eixo central do corpo na posição vertical (à Frente, 
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o Norte; Atrás, o Sul; do lado Esquerdo, o Oeste; do lado Direito, o Leste; mais o Abaixo e 

Acima).  

Em relação ao Espaço em Laban, utilizamos a Cruz Axial do Corpo, embora tendo 

como referência o corpo sempre na vertical, à maneira como se coloca a noção de 

espacialidade ritual dos princípios xamânicos observados. Assim, associamos a referência do 

corpo do dançarino juntamente com a referência geográfica. Com a canção Ancestrais, 

utilizamos a Escala Dimensional de Laban, a forma do Octaedro e a seqüência dos seis 

pontos, mais o centro. 

Cada direção foi sendo introduzida com a leitura de texto específico
10

, acompanhado 

de uma canção (ver letras no apêndice anexo) e das batidas do tambor. Com exceção da 

direção Norte, em que todos ouviram o texto em postura de relaxamento, as leituras 

informativas sobre as outras direções foram sugerindo os movimentos corporais.  

O Sul, situado nas nossas costas e para além delas, representou o passado, as 

memórias corporais, as histórias de vida, as brincadeiras de criança. A sugestão para uma das 

cenas que compunham o “bloco” do Sul foi a lembrança de fatos corporais da infância, que 

deveriam ser reelaborados com movimentos de deslocamento para trás ou iniciadas a partir de 

pontos do corpo situados nas costas. As sequências, a princípio improvisadas ao som do 

tambor e do texto do escudo do sul (SAMS, 200, p. 115), foram aos poucos reelaboradas e 

resumidas a pequenas células de movimento, as quais, talvez pelo acompanhamento da 

canção Ororu
11

, e também da Canção do Pato, tiveram como características comuns o fluxo 

livre e o tempo acelerado, especialmente quando da junção em duplas e trios e, finalmente, 

em dois grupos de quatro e cinco pessoas.  

Estas junções foram feitas a partir da observação e colaboração mútuas no 

aprimoramento/desconstrução das seqüências, respeitando o significado de cada gesto 

pessoal, bem como as variantes decorrentes das diferentes corporalidades das pessoas que 

                                                           
10 Textos encontrados em Gramacho (2002), Sams (2000) e das anotações do diário de campo. 

11  No momento da criação coreográfica, ainda não sabíamos o significado da letra da música que chamei de “Ororu”, cantada 

pelas crianças Guarani, que contribuiu na composição das memórias de infância, durante o trajeto pela direção Sul. O povo 

Guarani vem sendo representada pelo índio Tukumbo e sua família, no ritual anual da Dança da Águia do Castelar da 

Alvorada. A canção evoca o Deus principal Ñamandu, pai verdadeiro das numerosas crianças que estão por vir (CLASTRES, 

1900,32) e deuses do seu panteão, como Tupã e Ororu. 
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executariam tais gestos. O trabalho inicial entre cada dupla
12

 foi muito importante para que as 

etapas seguintes pudessem fluir, na medida em que uma pessoa de cada vez ficava sendo 

observador da seqüência do outro, colaborando com ele na escolha dos movimentos 

fundamentais e compreendendo o seu sentido. Numa segunda etapa, os movimentos foram 

combinados por princípios de semelhança, continuidade e fluência, de maneira que cada 

pessoa pudesse realizar à sua maneira os movimentos das outras. 

 O Norte foi criado basicamente a partir da canção Mahk Jchi Song Lyrics, que honrava 

todas as formas de conhecimento e sabedoria, vindas de todos os pontos no espaço e no 

tempo, inclusive as que vêm dos nossos ancestrais, como lembra a letra da canção traduzida 

para o inglês, dita pelo ator Calibam. A direção Norte foi a que elegemos como frente, como 

porta de entrada, como lugar de ligação com o público. As composições individuais tinham 

como objetivo comunicar a força das intenções pessoais, inclusive para a platéia. 

Apresentando-se um a um, a dança-coral acontecia nos diálogos entre as entradas e saídas de 

cena, quando cada pessoa incorporava parte da seqüência da outra. Ainda compondo a cena 

do Norte, Daiane falou sua intenção abertamente a todos, representando o ritual da intenção, 

realizado com o talking stick (bastão da fala), no processo de ensaios. 

 Criamos a dança-coral do Oeste a partir da investigação de sensações trazidas pelos 

movimentos sutis da pélvis partindo do lado esquerdo, o lado do feminino, da receptividade, 

com ênfase no primeiro chacra. Esta região, situada na parte baixa da coluna vertebral, entre o 

ânus e os genitais, é responsável pelos instintos de sobrevivência, mas também pela 

necessidade de paz e equilíbrio, criar raízes e fundamentos. O simbolismo desta direção foi 

introduzido desde o exercício de imaginação, entrada na caverna sonora, realizado pela 

preparadora vocal, Cristiana Dias.  

 Como trabalhamos o silêncio interior, as primeiras improvisações foram feitas no 

silêncio e aos poucos cada um foi compondo sua sequência cantando a Canção da Cura, 

escolhida, por ser uma canção lenta, melódica e acolhedora, que permite a entrega para as 

pequenas “mortes e renascimentos” de padrões de comportamento.  

                                                           
12

 Elenco: Andréia Reis, Daiane Leal, Diana Oliveira, Ieda Dias, Leonardo Chagas, Daniel Calibam, Luna Dias, 

Márcia Virgínia e Victor Cayres. Percussão: Maurycio Cruz. Orientação Ciane Fernandes.  
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  Fizemos uma composição com movimentos em uníssono, que continha três sequências, 

cada uma com a composição elaborada por uma dupla. Juntamos as pessoas por semelhança 

de movimento, embora todos tivessem qualidades semelhantes como fluência controlada, foco 

flexível ou indireto e tempo desacelerado. Leonardo e Victor apresentaram em comum, 

movimentos fortes de propulsão e de rotação da pélvis, além dos movimentos sucessivos, 

suaves e flexíveis de braços deslizando sobre a cabeça, face, pescoço, em direção à parte 

inferior do corpo. Tarsila e Daiane apresentaram movimentos de pélvis em figura oito, ambos 

com elevação da coxa, também em rotação. Andréia e eu tivemos movimentos semelhantes 

que iniciavam na pélvis e repercutiam na mobilidade da coluna e braços. Os deslocamentos de 

todos tinham em comum o plano baixo, e sempre para o lado esquerdo, o que permitia que a 

roda girasse em torno da árvore central, para a qual depositamos todas as sensações de dor ou 

de prazer, mas também sensações de descanso e serenidade.  

Para alcançar as qualidades masculinas do Leste, de colocar em prática a intenção, de 

expressar o conhecimento através da arte, utilizei a metáfora do vôo e da visão da águia, como 

maneira de encorajamento na busca da força pessoal do grupo. Compreendia que esta força 

poderia vir a princípio da valorização dos nomes próprios e dos gestos associados a eles. Estes 

gestos foram utilizados como células básicas que impulsionavam a movimentação a ser 

experimentada para e com o lado direito do corpo (lado da direção Leste), e a partir dos 3º e 

4º chacras, que representam o poder e o amor. Para ativar estas regiões, o aquecimento com 

respiração e movimento (Bonnie Bainbridge Cohen), a partir da Escala Dimensional de Laban 

foi de fundamental importância. 

 Experimentamos as composições individuais sequências de duas maneiras: uma com as 

sonorizações individuais, realizadas simultaneamente, outra com o acompanhamento da 

canção “Voando como Águia”- Witchy Tai Tai, com a qual criamos uma dança-coral que 

finalizava a encenação do Leste. A composição desta dança se deu com o aprendizado de 

todos os movimentos criados por todos. Divididos em dois grupos, cada grupo criou uma 

sequência baseada nos movimentos individuais, a partir do que fizemos um diálogo entre as 

sequências de movimento e frases musicais, situando os dois grupos em círculos concêntricos. 

O gesto mais significativo desta dança foi a batida da mão direita sobre a esquerda em direção 

ao alto, em um ataque acelerado e direto, simbolizando o elemento fogo e também a precisão 

do tempo necessário à realização das intenções pessoais. 
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 Com o Cântico da Dança da Águia de abertura, cujo “aboio” era iniciado por Victor, 

retomamos o contato com a “árvore”, enfatizando a intenção coletivamente, verticalizando e 

retornando ao chão em movimentos de espiral, sugerindo a troca de energia, a transformação 

necessária ao alcance dos objetivos.  Assim como no ritual da Alvorada, em que esta canção 

servia para reanimar o grupo e iniciar mais uma sessão de danças e músicas, retomamos o 

fôlego, anunciando a força da próxima cena, a saber, o solo de Leonardo, que iniciava 

queimando uma carta pessoal junto ao fogo, e seguia com uma coreografia própria, evocando 

gestualidade ancestral dos torés, com um estado rítmico que alternava as fortes batidas de pés 

no chão, saltos, giros e paradas, com a quietude e firmeza do estado estável de ser. Esta foi a 

única cena em que não foi utilizada a associação entre o som da voz e o movimento, mas cuja 

força contribuiu para manter a energia ritual até o final do espetáculo. realizado com a 

gravação de uma música Navajo.  

 

Cena 1 a 4: abertura e introdução ao tema 
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Cenas 5 a 9 – direção Sul 

 

Cenas 10 a 12 – direção Norte 
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Cenas 13 a 19 – direção Oeste 

 

Cena 20 a 26 – direção Leste 

 

Cenas 27 a 30 – final 
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6. “Conside–Orações” em processo 

Os rituais vivenciados e dançados por mim e, posteriormente junto ao grupo cênico, 

traduzem bem o que Gilbert Rouget (1985) observou na relação entre música e transe: a 

música induz o praticante a se identificar com a divindade (neste caso, com o divino dentro de 

si) e também de expressar esta identificação corporalmente. Transformar a realidade comum 

através da arte, de uma arte compreendida como ritual e um ritual compreendido como 

caminho de cura, são aspectos secretos revelados e desvelados neste estudo, cujo segredo é o 

de permitir às pessoas estar no mundo de maneira mais enraizada, ou fazer algo diferente, ou 

ainda, aproximar-se dos propósitos de cada um, criando o próprio self, ao trazer de volta parte 

de nossas almas que se perdem ao longo de nossas jornadas em meio a perdas de raízes de 

pertencimento cultural e étnico.  

Se, por um lado, o lado oculto das tradições culturais sobreviveu por gerações 

seculares, através de sua transmissão oral, guardado por poucos e oculto para a maioria, por 

outro lado, na contemporaneidade, parece haver um crescente desvelamento explícito e 

necessário para qualquer pessoa que queira se apropriar e fazer bom uso dele. 

No percurso de construção da pesquisa e da escrita desta tese, houve momentos de 

deixar morrer coisas do passado para fazer surgirem novas situações de aprendizagem, 

momentos de reflexão individual, momentos de vibrar em uníssonos coletivos. Quantas 

janelas eu abri para pensar no meu objeto, para compreender que este continua ligado ao 

caminho da educação, ligado ao ensino de arte e à mudança de consciência, no sentido de 

Merleau-Ponty
13

, para quem a consciência é uma estrutura interna que contribui para manter a 

comunicação entre o mundo interior e exterior. Ser consciente é manter a comunicação entre o 

corpo que somos nós e as outras pessoas, é estar com elas em vez de estar ao lado delas.  

Nessa busca de vivenciar no mundo dos sentidos essa ampliação de consciência e 

trazê-la para a minha prática artística e pedagógica, compreendi o porquê de ter trilhado por 

tantos caminhos e espaços diferentes, e percorrido tantos solos, em vigília e em sonho, até 

chegar num lugar mais simples, coerente e fértil, porém nunca finalizado e tampouco com 

menos riscos, uma vez que se situa nas fronteiras, como todo caminho de arte e vida. A 

                                                           
13 Citado por VISHNIVETZ, Berta. Eutonia: Educação do Corpo para o Ser. São Paulo: Summus, 1995. p. 176. 
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experiência ímpar dos trabalhos de campo me deu suporte para chegar finalmente ao âmago 

das minhas questões que envolvem o corpo, a arte, a contemporaneidade.  

E tem sido assim, um caminho no qual se abandona coisas do passado, se desapega de 

conceitos rígidos, e faz surgir novas noções mais adequadas para encaminhar a problemática 

da pesquisa e se apropriar com mais interiorização deste objeto, o qual, paradoxalmente não 

se situa no passado, mas no passado que é presente e futuro ao mesmo tempo, uma vez que as 

culturas musical-corporais estão sempre em adaptação e atualização por parte de quem as 

transmite.  

 Abrir passagem para o desconhecido se tornou o lema nesta pesquisa, que me fez abrir 

janelas, fechar gestalts
14

, para enxergar o mundo, as relações pessoais, a dança, o teatro, 

enfim, os que fazem as artes cênicas, inclusive a mim, com outros olhos, os olhos de quem já 

não olha apenas para si, mas justamente para si através do outro, bem como para o outro e 

junto com o outro. Como disse Carl Gustav Jung (1875 - 1961), mudar é, ao mesmo tempo, 

nascer e morrer. 

Com esta pesquisa de campo e de prática artística, compreendi principalmente a 

necessidade de sairmos da Era do Senso Crítico para a Era da Consciência, na qual a lógica do 

Pathos é a que deverá prevalecer na leitura do mundo, nas “mu – danças” de atitudes para 

com a pesquisa, a ciência e as relações humanas. A lógica do coração não permite a crítica 

destrutiva, mas sim a compreensão inclusiva, uma vez que a consciência é ampliada quando a 

mente está aberta às possibilidades.  

A lógica do coração deveria ser a essência de uma arte não egóica, uma arte de criação 

da beleza e harmonia em qualquer forma que seja criada. Estas mudanças de atitude poderão 

em muito ser feitas através das artes cênicas, embora estas por vezes se deixarem influenciar 

pelo senso crítico. No caso da ciência, deveríamos transformá-la em Paz-Ciência.  

A importância deste trabalho em dança-coral-ritual, que reverbera e fundamenta minha 

metodologia de ensino na arte da dança, se deu na possibilidade de transformar educadores, 

estudantes, artistas e consequentemente, transformar também as artes cênicas, vislumbrando a 

                                                           
14 A Teoria da Gestalt afirma que não se pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim das partes através do todo; 

que os conjuntos possuem leis próprias e estas regem seus elementos, e que só através da percepção da totalidade é que o 

cérebro pode de fato perceber, decodificar e assimilar uma imagem ou um conceito. Abrir uma gestalt significa começar algo 

novo, um novo ciclo, que deve ser fechado com responsabilidade pelos nossos atos. Quando alguém abre muitas gestalts e 

não consegue fechá-las, muitos compromissos ficam pendentes, deixando também em aberto questões psíquicas, emocionais, 

sociais.  
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todos percorrer caminhos de grande comunhão de expressão da arte ritualística, da arte de 

celebração da sabedoria do corpo ou da paz in-corpo-orada. 

 

Emergido das entranhas da Terra 

Agora sigo para o Leste 

Voando como águia. 

Em busca do nascer do Sol, 

Eu, camelo, serei Leão. 

Em busca do fogo sagrado, 

Eu, Leão, vencerei o dragão. 

Achado o fogo perdido, 

Retornarei ao Sul. 

Renascerei menino. 

Assim poderei transitar 

Por todas as direções, 

Livre como o ar
15

. 
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APÊNDICE  - Letras das canções de Gestos Cantados 

 

 

Canções do Castelar da Alvorada 

 

 

Canções em comum (Alvorada e DPU) 

 

Canções das Danças da Paz 

Universal 

 

Dança da Águia (abertura) - White 

Eagle  Round Dance 

                

He ya na he ya- he ya (1º líder) 

 He ya na he ya- he ya (2º 

líder) 

Grupo: 

He ya na he ya  he ya  he ya (3 vezes) 

He ya na he ya  he ya  

He ya na he- he  yoy 

 

Canto da Roda de Cura - Cherokee 

Wey ya hey, ya 

Wêy hey yô 

Yo hey yá 

Wey hey yô 

Yo hey ya 

Wey hey yo 

Yo hey ya 

Yô hey yá,(4 vezes) 

Hey yá, Hey yá,Hey yá 

Hey yô - Tambor (9 batidas e vai para 

o começo).                             

 

Música da Colheita (Hopi  harvest 

time song) 

AH WE OH-WO-WO-WE YA NA (3 

vezes) 

AH WE OH-WO, OH-WO, OH- WO-

WO 

 WE YA NA AYYYYY 

AY-AY-AY WA NA (AY-AY-AY WA 

NE) (repete) 

  (AH WE YO) 
Mahk Jchi Song Lyrics 

Mahk jchi tahm buooi yahmpi gidi 

Mahk jchi taum buooi kan spewa ebi  

Mahmpi wah hoka yee monk 

Tahond tani kiyee tiyee 

Gee we-me eetiyee 

Nanka yaht yamoonieah wajitse 

 

Hey ah hey ah hey ah 

Heey ah ho weey ah 

Hey ah hey ah hey ah 

Heey ah ho weey ho weey ah  

(repete as 4 frases) 

 

Tradução para o inglês: 

A hundred years have passed  

Yet I hear the distant beat of my 

father's drums.  

I hear his drums throughout the land.  

His beat I feel within my heart.  

The drum shall beat so my heart shall 

 

Voando como Águia (Witchy Tai Tai) 

Voando como águia (2x) 

voando alto (2x) 

 dando volta no universo, 

 dando volta  lá no céu, 

 com asas  de luz, 

 com asas de amor. 

 O witchy  tai tai,  (2x), witchy tai yo yô (2x) 

repete todo o verso 

(Tendo como fonte a tradição indígena, os 

gestos foram criados nos acampamentos 

sufis de jovens ) 

 

 

Chanun - Canto do Salgueiro  

(indica a flexibilidade do salgueiro- 

 arbusto utilizado para a construção da 

sauna) 

 

Líder: Chanun, 

Coro: Chanun, 

Líder: Ô Yá, 

 Côro: Ô Yá, 

Hey-hey- ya hey yá-yá ho Nêy,  

Hey-hey- ya hey yá-yá ho Nêy,  

Hey-hey- ya hey yá-yá ho Nêy,  

Ho Ney, Ho Ney 

Ho Ney, Ho Ney 

Em português se canta: Salgueiro, chorão... 

 

Toré - Canto para a Lua  

 

Hey Ya Na  

Hey Ya Na  

Hey Ya Na Hey 

Hey Ya Na  

Hey Ya Na  

Hey Ya Na Ta Táaa 

 

Wiracocha/Pachamama  

 

Um dia perguntei ao Wiracocha, quem eu 

sou, de onde vim, pra onde vou,  

Recebi a resposta mais linda, que alguém 

pode dar ao seu amor 

Eu vim com o tempo, 

eu vim com o vento,  

eu vim com as águas,  

meu amor me chamou, meu amor me 

chamou 

Eu vim com a terra,  

eu vim com o fogo, 

 

Variação da Kalama Dance (duas 

vozes) 

 

Lah- Ilahá-Illa-Allah 

 Illa – Hu – Allah 

 La- ilaha- Illa- la- hu 

 

Inana Lachma da Hayy 

(repete esta frase que significa “eu 

sou o pão da vida”) 

 

 

Ya hayy ya haqq 

 YA HAYY YA HAQQ (repete em 

dinâmicas diferentes) 
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beat.  

And I shall live a hundred thousand 

years.  

 

Cherokee Morning Song -Wendeyá 

(purificação) 

 

Wendeyá hô, Wendeyá hô 

Wendeyál Wendeyá  

Hô, Hô, Hô, Hô 

Wey a hô, Wey a hô 

Ai, Ai, Ai 

 

Canção das crianças Guarani  

 

Ororu-Ñamandu-tupã-ororu 

tupã-ororu- yamandu 

 

Canção do pato 

 

We hey ya we hey ya hey ya (repete) 

O hey ana hey ya we hey ya hey  ya 

(repete) 

We-ha-da hey ya na (repete 4 vezes) 

We-ha-da hoo! 

 

eu vim com as aves,  

eu sou o amor, eu sou o amor 

Nina yacu wayra PachaMamma hê 

Nina yacu wayra PachaMamma há 

Nina yacu wayra PachaMamma hê 

Nina yacu wayra PachaMamma  

 

 

Canto dos Ancestrais- invocação Lakota 

 à mulher búfalo branco 

 

Yo hey há ya ya ya ya 

Yo hey ha ya ya ya do 

Yo hey há ya ya ya ya 

Yo hey ha ya ya ya do 

Yo hey há ya ya ya ya 

Yo hey há ya ya ya ya 

Yo hey ha ya ya ya do 
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Anexo: Programa de Gestos Cantados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


