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RESUMO 

Esta tese consiste em uma pesquisa sobre os instrumentos e as dimensões que 
norteiam a criação e a realização da ação relacional, sob a perspectiva do agente 
implicado pelo sensível. Do ponto de vista conceitual a ação relacional é ampla e 
diversificadamente discutida. No entanto, na prática do fazer artístico o 
entrelaçamento entre os conceitos e as experiências apresenta questões específicas 
que requerem, no sentido da prática, o aprofundamento da investigação em ação.  No 
cruzamento entre os campos da arte e da educação esta tese apresenta um olhar 
sobre a ação relacional, sob a perspectiva do agente, no sentido dos instrumentos do 
fazer artístico.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis consists of a research on the tools and dimensions that guide the creation 
and realization of relational action under the agent's perspective implied by the 
sensitive. From a conceptual point of view relational action is wide and variously 
discussed. However, in the practice of art making the links between the concepts and 
experiences presents specific issues that require towards practice, further research 
into action. At the crossroads between the fields of art and education this thesis 
presents a look at the relational action under the agent's perspective, in the sense of 
the instruments of art making. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedico esta tese à minha mãe, 

que como mulher de profunda integridade ética e política me fez perceber a vida sob a 

ótica do coletivo, 

e com a sua intuição e amabilidade, certa vez me disse: “li um livro, acho que vai te 

interessar, é sobre o movimento sensível”... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Agradeço imensamente, 

 

Ao meu orientador, José Manuel Lázaro de Ortecho Ramirez, por incentivar e 

fortalecer a construção do meu caminho durante esta travessia de pesquisa. 

 

À Carminda Mendes André e a Marcos Bulhões pelas contribuições de suma 

importância no exame de qualificação, momento de escolhas e decisões fundamentais, 

 

A Armand Angibaud pelo especial acolhimento e por ter me ajudado, passo a passo, a 

caminhar com os estágios em pedagogia perceptiva no Brasil e no exterior. 

 

Agradeço de todo coração à Vera Melo, por ter me dado a pausa para perceber que 

existo em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA TESE FOI REALIZADA COM APOIO DE BOLSA DE 

DOUTORADO DA FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



SUMÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

INTRODUÇÃO                                                                                                                           p.03 

METODOLOGIA                                                                                                                        p.21 

I SENTIDOS DA AÇÃO: O EIXO DE PROPÓSITOS E AS DIREÇÕES CONCEITUAIS DA AÇÃO 

RELACIONAL                                                                                                                            p. 28 

O eixo de propósitos                                                                                                              p.29 

Direções Conceituais                                                                                                              p.43 

O Construcionismo Social                                                                                                      p.43 

Experiência                                                                                                                               p.67 

Interação                                                                                                                                   p.80 

II EXPERIÊNCIAS: DISCUSSÕES ACERCA DO FAZER                                                           p.98 

Às vezes sim, Às vezes não                                                                                                    p.99 

O Jabaquara                                                                                                                           p.127 

III A FUNÇÃO DO AGENTE                                                                                                   p.156 

A experiência de Travessia                                                                                                 p.159 

O “animateur” e a função do agente                                                                                p.193 

IV O DESENVOLVIMENTO DO AGENTE DA AÇÃO PELO SENSÍVEL: INSTRUMENTOS DA 

PEDAGOGIA PERCEPTIVA                                                                                                    p.200 

A Pedagogia Perceptiva como Pedagogia do Ser                                                           p.201                                                                                                                 

O movimento interno                                                                                                          p.214 

Instrumentos da Pedagogia Perceptiva                                                                           p.223 

V AÇÃO RELACIONAL: DIMENSÕES DA AÇÃO COMO EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO SOB 

A PERSPECTIVA DO AGENTE IMPLICADO PELO SENSÍVEL                                            p.281                                                                                                                                                                                                                



Ação Inicial                                                                                                                             p.282 

Ação do Encontro                                                                                                                 p.300 

Ação de Integração                                                                                                               p.318 

CONCLUSÃO                                                                                                                           p.325                              

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                      p.346                                                                                                                                                                   

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                        p.349             

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA SOBRE A AÇÃO  

 

Contextualizando as lentes de olhar, em primeira pessoa, sob a perspectiva de uma atriz 

no contexto contemporâneo (percurso realizado entre 1996 e 2010 na cidade de São 

Paulo).  

Desde que comecei a estudar teatro estive sempre voltada para a investigação sobre 

o trabalho da atuação. Meu objetivo constante foi desenvolver recursos e habilidades que 

pudessem aprimorar o trabalho que desenvolvo como atriz.  

Hoje, quando olho para este percurso de quase 15 anos, percebo que os movimentos 

de pesquisa fluíram curiosos por múltiplos caminhos estéticos e sob influências de diversos 

artistas; no entanto, há algo que permanece até hoje: o lugar de onde falo. Olho, me 

inquieto, leio, crio e pergunto sempre do ponto de vista de quem procura fazer, nessa 

função de dentro da cena. A perspectiva é única: pesquiso o teatro como agente da ação.  

Quando a física quântica ilumina a percepção pontuando que a verdade é tecida do 

ponto de vista do observador e, assim, é a partir dele e em interação com a sua experiência 

que se enreda o acontecimento, compreendo a importância de esclarecer a perspectiva de 

olhar deste trabalho uma vez que ele se construiu sob o ponto de vista do agente da cena e 

através de interações específicas com a minha experiência pessoal nesta trajetória.   

Entendo que o esclarecimento do contexto de desenvolvimento desta tese situa o 

objeto de reflexão suscetível ao diálogo. A apresentação das lentes de olhar procura expor o 

objeto desta tese como um saber em movimento; movimento com o qual possamos nos 

relacionar nas contínuas experiências de nossos percursos, tanto eu, no prosseguimento do 

trabalho após a conclusão do doutorado, quanto o observador, que poderá vir a lê-la.  
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Referências de formação acadêmica: entre a ação física e a materialidade da ação 

 Em 1996, quando entrei no curso de graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Estadual de Campinas- UNICAMP, compreendi que o ofício da atuação diz respeito à ação 

que se realiza em cena. A partir de então muitas foram as mudanças e movimentos que fiz e 

sofri no que diz respeito à investigação sobre a ação, no entanto, esta percepção inicial de 

que o meu trabalho é a criação da ação, nunca me abandonou.   

 Logo no primeiro semestre deste curso deparei-me com uma questão e uma 

hipótese levantadas pelo professor de Improvisação à qual ele se referiria mais tarde em um 

artigo:  

 

Caberia a pergunta: a ação física seria o elemento estruturante de 
quais fenômenos teatrais? De todos? Nesse ponto, tal questão torna-se 
complicada. Porém, pode-se dizer, provisoriamente, que a ação física pode 
ser o elemento estruturante dos fenômenos teatrais que têm o 
ator/atuante como seu eixo de significações. (BONFITTO, 2002, p. 119).  

 

Assim, como “atriz/ atuante”, entendia que qualquer propósito só passaria a existir 

cenicamente através da ação e que, desta forma, todos os esforços deveriam concentrar-se 

sobre os elementos que pudessem aprimorar e ampliar as potencialidades expressivas do 

corpo e da voz, ordenadas no fluxo das ações.  

Deste modo, o percurso da minha pesquisa artística e acadêmica teve início com o 

conceito de ações físicas, desenvolvido por Konstantin Stanislavski. Em 1998 realizei uma 

pesquisa de Iniciação Científica, como bolsista da FAPESP, orientada pelo Prof. Dr. Luis 

Fernando Ramos, intitulada “A Relação entre Memória e Ação no Sistema de Stanislavski”.  

Meu intuito, naquela época, era compreender de que maneira as ações físicas 

poderiam servir como iscas das emoções. O objetivo maior era desencadear o processo de 

vivência do ator: 
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En todos estos pequeños objetivos y grandes objetivos se debe 
buscar la pequeña o gran verdad física; así que la hayáis sentido, 
inmediatamente seréis dueños de la fe en la autenticidad de vuestras 
acciones físicas, y en nuestra arte la fe representa uno de los mejores 
móviles, estímulos o acicates para el sentimiento y su vivencia intuitiva. 
(STANISLAVSKI, 1998, p. 202)1. 

 

Esta investigação aprofundou um olhar sobre a ação física incluindo autores como 

Jerzy Grotovski e Thomas Richards, dentre outros artistas que, de diversas formas, 

dialogaram com Stanislavski como Toporkov e Meyerhold.  

No último período de seu percurso artístico, como se sabe, Stanislavski também 

percebe que não é qualquer movimento do corpo que catalisa as emoções: não basta 

somente correr para que se sinta o medo da fuga. A questão é o como se corre. É este como 

que libera a memória armazenada no corpo do ator, revivecendo-a.  

O objetivo, então, tornou-se pesquisar qual seria o percurso orgânico de execução 

das ações que se conecta à memória corporal do ator. Assim, ao final da Iniciação Científica 

compreendi, estabelecendo pontes com estes pesquisadores que deram continuidade à 

pesquisa sobre as ações físicas, a importância crucial do ritmo e dos impulsos, que 

Stanislavski ressaltou como sendo os elementos mais importantes da ação que constituiriam 

as principais “iscas das emoções”. Ou seja, o ritmo e os impulsos seriam, de acordo com o 

diretor russo, os elementos basilares do preenchimento da ação física ou do como agir no 

processo de vivência da personagem.  

Em 2002, trabalhando com o diretor José Celso Martinez Corrêa, instigada pela 

centralidade do ritmo nos espetáculos do Teatro Oficina, quis investigar mais a fundo este 

elemento, já ressaltado por Stanislavski, para além do seu uso intuitivo.  

                                                           
1
 “Em todos estes pequenos e grandes objetivos se deve buscar as pequenas ou grandes verdades 

físicas; assim que as tenha sentido, (o ator) será dono da fé e da autenticidade de suas ações físicas, e em nossa 

arte a fé representa um dos melhores estímulos ao sentimento e à experiência intuitiva”. Tradução própria.  
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O elemento rítmico era exaustivamente utilizado por Zé Celso, tanto no espetáculo, 

quanto na condução dos atores. Ele sempre dizia que “para atuar era preciso que o ator 

saísse do estado de prosa e entrasse no estado de música”. Não à toa o aquecimento era 

sempre musicado ou cantado e tínhamos uma direção das ações praticamente orquestradas 

com as músicas do espetáculo.  

No entanto, o que me incentivava era justamente sentir a centralidade do ritmo na 

ação do ator, sem saber ao certo como servir-me dele no meu trabalho. O ritmo era, de 

modo geral, ao menos entre os grupos de teatro pelos quais eu transitava, um elemento 

utilizado intuitivamente; todos sabiam da importância do ritmo, mas poucas vezes havia 

consciência de seus elementos e autonomia das formas de abordagem nos processos de 

criação. Era comum o ritmo ser associado à velocidade ou ser tratado via metáforas 

musicais.  

Assim, no Mestrado, também como bolsista da FAPESP, continuando em orientação 

com o Prof. Dr. Luis Fernando Ramos, realizei a pesquisa denominada “A estrutura rítmica da 

ação: um estudo sobre o ritmo no corpo”, onde estudei, a partir dos trabalhos de Emile 

Jaques Dalcroze, como o ritmo- um fenômeno do tempo-, se transforma, através do corpo, 

em um fenômeno do espaço.  

Dialogando com a perspectiva das ações físicas a abordagem de Dalcroze 

compreendia o ritmo como “a expressão mais íntima, da aspiração mais secreta (...) o ritmo 

tornou-se para nós uma noção quase metafísica, espiritualizando o que é corporal e 

encarnando o que é espiritual” (ODETTE, 1994, p. 42). 

A partir de então pude investigar uma linguagem própria do ritmo corporal. Esmiucei, 

através da ginástica rítmica, uma série de elementos que compõem o ritmo visual no corpo, 

e algumas formas de regê-lo. No curso desta pesquisa sobre o ritmo deparei-me com 

elementos como tempo, energia, espaço, plasticidade, equilíbrio, peso, fluência e escuta, 

dentre outros.  



 

 

8 

 

Contudo, no decorrer da pesquisa de Mestrado este estudo do ritmo adquiriu uma 

materialidade per se. Destacou-se da ideia de preenchimento psicológico da ação, que vinha 

como “continuidade” da Iniciação Científica, e passou a ser tratado como um elemento 

autônomo.  

Terminei a dissertação com a estrutura de um elemento “puro”, independentemente 

da linguagem. De um princípio que partiu do interesse pelo ritmo como “isca das emoções” 

dentro do processo de construção e preenchimento psicofísico da personagem, caminhei 

para a abordagem do ritmo como um elemento, uma materialidade corporal ou um fator 

biológico.  

Em outras palavras, durante a pesquisa de Mestrado o estudo sobre o ritmo 

enveredou-se não mais como um elemento da ação física, mas como um fenômeno 

decorrente da ação do corpo no tempo e no espaço que precede uma linguagem artística ou 

uma abordagem específica da ação. 

Assim, na Iniciação Científica realizei uma pesquisa sobre a ação física no sentido de 

desenvolver uma abordagem que procurava, ao fim e ao cabo, engatilhar um processo de 

vivência do ator fortemente relacionado à ideia de personagem. Portanto, poderia dizer que 

esta ação física, em Stanislavski, se coloca, essencialmente, como um trabalho psicofísico. E, 

já no Mestrado o desenvolvimento da investigação voltou-se para os aspectos da 

materialidade da ação, não mais preocupada com as emoções.   

Nota-se que esta passagem de interesse da ação psicofísica para os aspectos da 

materialidade da ação foi acompanhada por uma mudança de interesse artístico em que 

atuou o desejo de abandonar a representação cabal ou a ideia da verossimilhança.  

Não é pertinente enquadrar formalmente as pesquisas artísticas, mas a título de 

esclarecer diferenças de eixo de trabalho, poderia dizer que a ação física em Stanislavski 

estava mais voltada para a ação psicofísica no sentido do preenchimento subjetivo 

psicológico.  
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Neste aspecto quando a ação física se destaca da construção realista da personagem, 

ela se volta para os aspectos materiais, ou seja, para seus elementos e potencialidades com 

ênfase na expressão física. E o preenchimento da ação pode ser a atenção do ator sobre os 

elementos físicos da ação tais como ritmo, tensões, oposições, impulsos e etc e não mais a 

vivência emocional do universo subjetivo da personagem.  

Através deste estudo do ritmo, nesta aproximação mais voltada para a materialidade 

da ação, observava-se também a tendência para a apropriação das características mais 

fenomênicas e energéticas, ressaltando o corpo como um canal de fluxo de forças e 

qualidades que estariam em tensão com os aspectos semióticos da ação. Assim, eram 

destacadas as questões do corpo enquanto fonte de conhecimento e da escuta da lógica 

corporal, bem como a exploração das potencialidades físicas expressivas do corpo em um 

vasto leque de elementos e possibilidades de gradação e composição.  “To perceive the real, 

the phenomenal body of the actor, his bodily being-in-the-world, lays the foundation for a 

particular perception (LICHTE- FISCHER, 2005, p. 15)”2.  

O enfoque na materialidade da ação além de colocar em xeque uma estrutura 

racionalizada de conhecimento, também parecia se associar à crise do sujeito no sentido da 

sua representação social. Segundo Richard Foreman “You lose interest in the level of 

“personality” because you recognize it as a product of the conditioning of the social world... I 

want to evoke the deeper ground of being... which precedes the circunstancial I” (FOREMAN, 

2000, p. 62)3.   

Através destes trilhos persegui meu interesse por adquirir conhecimentos teóricos e 

práticos que me dessem suporte, como atriz, para pesquisar diferentes linguagens e atuar 

tendo sempre como fio condutor a investigação sobre a ação.  

                                                           
2
 “Perceber o real, o corpo fenomênico do ator, seu ser corporal no mundo, estabelece bases para 

uma percepção particular”. Tradução própria.  

3
 “Você perde o interesse pelo nível da ´personalidade´ porque você a reconhece como um produto do 

condicionamento do mundo social ... Eu quero evocar as bases mais profundas do ser ... O que precede o eu 

circunstancial". Tradução própria. 
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Inquietações da prática artística: questionamentos sobre a ação do ator  

Entre 2005 e 2007 participei do Núcleo Cênico Árion, dirigido por Bernadeth Alves e, 

neste período, o grupo foi contemplado pela Lei Municipal de Fomento ao Teatro da Cidade 

de São Paulo com o projeto “Ateliê Compartilhado”. Através daquele projeto, que contava 

com a supervisão de Márcio Aurélio Pires, desenvolvemos, durante um ano, uma pesquisa 

sobre o teatro performativo, passando pelo questionamento do teatro Pós Dramático de 

Lehmann, e levantando perguntas acerca de temas como “atitude do ator em cena”, 

“presença cênica”, as diferenças entre o “self” e a personagem, ou entre representar e agir, 

dentre outros.  

A montagem do espetáculo “A Minha Família”, do autor Carlos Liscano, realizada 

pelo núcleo cênico Árion, como parte das ações previstas naquele projeto de Fomento, foi 

sendo construída em meio a aberturas constantes do processo de criação para diálogo com 

o público e com outras duas companhias que também participavam do projeto.  

Foi precisamente naquele ínterim, de constantes “aberturas” do processo de criação 

do espetáculo “A Minha Família”, que houve uma mudança de chave na minha compreensão 

sobre o trabalho do ator e a ação cênica.  

Até aquele momento o foco da minha pesquisa estava voltado, como pontuado 

acima, para as técnicas de atuação. De maneiras diversas minha atenção estava voltada para 

a criação da imagem, para a expressão e a execução da ação refinada, trabalhada, 

elaborada, ou seja, para a composição expressiva da ação e de seus fluxos no tempo e no 

espaço.  

Porém, a relação com o público, no decorrer do processo de montagem daquele 

espetáculo, trouxe-me à luz outras formas de diálogo, outras referências para o trabalho 

como atriz e paradigmas que me fizeram rever todo o foco da minha atenção artística.  

Quando havia trabalhado no Teatro Oficina tinha experimentado uma relação direta 

com o espectador ainda que em um contexto mais ritualístico, mas o compartilhamento do 
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processo de criação, no contexto do “Ateliê Compartilhado”, fez com que a percepção do 

público passasse a fazer parte da ação de um modo diferenciado.  

É claro que as técnicas de atuação que eu vinha estudando propõem relações com o 

público. No processo de construção da personagem, ou mesmo de composição da partitura 

de ações físicas e verbais, há, de acordo com a linguagem, diferentes propostas para o 

público compartilhar e interagir. E, de qualquer modo, são ações artísticas feitas para o 

público o que, naturalmente, prevê as formas de percepção do espectador.  

O que pretendo diferenciar, dentro do meu processo específico, é o momento em 

que o foco da minha atenção deslocou-se de mim enquanto atriz, da pesquisa sobre 

qualidades e elementos expressivos da minha ação, para a relação que estabeleço com o 

outro. Portanto, quando o foco de atenção direcionou-se para este espaço do que acontece 

entre o artista e o público, e não somente sobre a experiência do artista, ainda que, a 

experiência do ator seja elaborada para sensibilizar o público.    

Na verdade, a partir daquela experiência de compartilhamento dos processos 

artísticos, desinteressei-me pela apresentação de cenas prontas, pela atitude de representar 

um espetáculo “acabado”, anteriormente finalizado, pela atitude de transmitir conteúdos 

em uma via de mão única e pela significação das ações em si mesmas. Observei uma 

diferença de atitude artística que se diferenciava, em certos princípios, do que eu vinha 

buscando realizar como atriz.  

Um tanto influenciados pelas ideias do “teatro pós dramático” estávamos 

interessados em um teatro que “exigia mais presença que representação, mais experiência 

partilhada que transmitida, mais processo que resultado, mais manifestação que 

significação, mais impulso de energia que informação” (FERNANDES in: Humanidades, 2006, 

p. 14). 

A proposta de compartilhar o “ateliê” de trabalho vinha ao encontro da tentativa de 

investigar, através do processo de criação, meios de gerar uma experiência de construção 

coletiva da ação cênica com o público. Buscávamos praticar a ideia de que “não é o artista 
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que define o que é a obra, nem mesmo o sujeito implicado, mas é a relação entre estes 

termos que institui a forma” (AGRA, 2006, p. 2). 

Entretanto emergia a questão: de que forma relacional estávamos falando? Afinal, 

relação direta com o público há em várias linguagens teatrais.  Qual era a chave de relação 

com o espectador que estava sendo perquirida? Porque ela trazia a sensação de algo novo? 

Não se tratava exatamente de não poder apresentar uma cena elaborada com 

começo, meio e fim, mas talvez do jogo, da relação que os artistas, através da cena, 

propunham para o público, ou de alguma outra forma de articulação dos materiais do 

espetáculo.  

Enfim, havia uma abordagem do trabalho que eu não conseguia explicar, mas 

percebia claramente a diferença entre um registro de representação e outro de evento, ou 

da proposta de um encontro com o espectador em que, no decorrer da ação artística, ele 

seria, de algum modo, mola propulsora do acontecimento.  

Existia, nesse sentido, um questionamento da ação do ator, ou, ao menos, da forma 

como eu a vinha compreendendo e abordando.  

Notava também que o público, principalmente os mais jovens, estava intensamente 

interessado pela proposta de participar do espetáculo ativamente. A cada momento em que 

abríamos os processos para compartilhamento, aumentava a participação da comunidade e 

a quantidade de pessoas envolvidas.   

No final da execução do projeto “Ateliê Compartilhado” diversos artigos foram 

escritos por artistas e estudiosos que, de um modo ou de outro, colaboraram com a 

pesquisa, compondo uma brochura que foi amplamente divulgada em universidades e 

centros de pesquisa em teatro.  

Em um dos seus artigos a atriz Carolina Gonzales que, naquela época, acabava de 

concluir seu Mestrado pela Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, sob orientação de 

Jean- Pierre Sarrazac, pontuou:  
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O mundo perdeu sua ingenuidade e o teatro também. Seguindo o 
raciocínio de Adorno que afirmou uma vez que depois de Auschwitz seria 
impossível ainda se fazer poesia, os autores do teatro contemporâneo 
buscam outras formas, pois o mundo mudou desde a invenção do drama 
tradicional na Renascença... A crise do drama (expressão de Peter Szondi 
que utilizo) não se verifica só no teatro épico.  (GONZALES in: Ateliê 
Compartilhado, 2007, p. 17). 

 

Em outro artigo, Wagner Miranda, encenador do grupo “Teatro das Epifanias” 

ressaltou que “na performance, como em algumas manifestações do teatro contemporâneo 

de investigação, é mais importante a presença provocante do homem que a representação 

de um papel” (MIRANDA in: Ateliê Compartilhado, 2007, p. 08).  

Ainda dentro do mesmo raciocínio Lehmann coloca que “a transformação operada na 

utilização dos signos teatrais tem como consequencia que se tornam mais flutuantes as 

delimitações que separam o gênero teatral das formas práticas, como a performance art, 

que tendem a uma experiência do real” (LEHMANN, 2007, p. 08).  

Do ponto de vista da atuação- para quem agia de corpo presente em um evento ou 

em uma apresentação teatral- uma das questões mais intrigantes era justamente vivenciar 

as crises da representação, de um lado através de impactos conceituais e de trabalhos que 

construíam novas perspectivas, e de outro, percebidas de uma forma totalmente empírica 

através da falta de efetividade de certos registros de representação, uma impressão de 

falsidade, exagero desconectado, de uma mentira isolada que nasce e morre dentro de uma 

moldura. Havia a nítida constatação de que “A imediatez da cena real avança contra a 

mediatização teatral” (FINTER, 2003, p. 4).  

Márcio Aurélio Pires, o consultor artístico do projeto, havia pontuado em artigo sobre 

o teatro pós dramático: “É o fim da relação passiva diante da produção acabada” (PIRES in: 

Humanidades, 2006, p. 36).  
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Porém, tanto a ação física quanto a materialidade da ação, tal qual eu as vinha 

compreendendo, voltavam-se para a composição da ação do ator e, de algum modo, para 

aquela relação passiva do público diante da obra de arte acabada. 

 A história, em pouco tempo, já deu lá suas reviravoltas, mas fato é que, naquele 

momento, a ação havia sido questionada no cerne do seu conceito e, consequentemente, 

para os atores, também revista nas suas estruturas de elaboração e execução. A partir 

daquele momento seria necessário ajustar a pesquisa para um trabalho feito em um 

contexto cultural específico que pudesse dialogar com a sociedade e o momento atuais. 

 

Ainda no fazer: elementos do teatro- em busca de novas referências para a ação  

No final de 2007 comecei a trabalhar com a Companhia do Miolo, um grupo que atua 

somente em espaços públicos. O interesse, naquele trabalho em espaços abertos, era 

intensificar a relação com o público e experimentar novos canais de troca.  

Para isso o ambiente da vida real me parecia o mais propício, tanto pelo acesso livre 

e indiscriminado, quanto pela ausência de enquadramentos, pré contratos, e pré conceitos 

de espaços cênicos. O intuito era trocar com a vida real, em um tom “real” de diálogo e 

interação. Nosso objetivo conceitual direcionava-se para “uma vertente artística 

compromissada na construção de espaços em fluxo, zonas de ação. Isto é, da arte enquanto 

propositora de espaços relacionais, da arte enquanto propositora de interlocução social” 

(ARANTES, 2007, p. 161). 

Compreendíamos que “no campo das artes esta proposta mais vivencial e afetiva 

com os espaços urbanos corresponde à ruptura de uma visão da arte como ilusão para uma 

proposta mais vivencial e fenomenológica” (ARANTES, 2007, p 160).  

Ainda assim não sabíamos como encaminhar a execução da prática artística de 

acordo com os novos conceitos. Existia um descompasso entre a proposta idealizada e a sua 

execução, entre o que se pretendia e a forma como os corpos dos atores, de fato, 
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funcionavam. Ou seja, havia um lapso entre a compreensão do conceito e o eixo de 

desenvolvimento da ação.  

A dificuldade era encontrar os caminhos de criação da ação a partir dos novos 

referenciais.  

Através destas constatações formulamos o projeto de pesquisa “Poética da Cidade” 

que foi aprovado, em 2009, também pela Lei Municipal de Fomento ao Teatro da Cidade de 

São Paulo. Assim nossa pesquisa central passou a ser as formas de encontro com o 

espectador contemporâneo. 

O grupo procurava abandonar o campo da representação, buscava uma 

“desdramatização” da ação.  

Outro aspecto da pesquisa era investigar como os novos paradigmas do conceito da 

ação redimensionavam a visão do corpo.  Nosso intuito era investigar alguns aspectos da 

materialidade corporal, explorando as relações entre o corpo e a cidade.  Ou seja, 

procurávamos investigar mais as potências do corpo enquanto fenômeno que as suas 

possibilidades de interpretar ou produzir signos na rua.  

 

Entre o teatro e a performance 

Seguindo neste caminho questionava os princípios da representação, da ilusão e da 

atuação como um trabalho de composição a partir dos elementos expressivos e de 

preenchimento das ações físicas, tais como eu as vinha trabalhando: 

 

Muito mais do que nas histórias e narrativas, muito além do que 
nos universos psíquicos e oníricos dos personagens, é na matéria bruta e 
visível oferecida aos olhos e ao tacto que se configuram os discursos e que 
se afirma a condição histórica dos fenômenos espetaculares... Os campos 
antropológicos e de estudos culturais também muito ampliaram as noções 
de teatralidade e de performatividade. (RAMOS, 2006, p. 03). 
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A sensação era a de que estávamos buscando formas de “animar um quadro” para 

ser observado pelo espectador quando, de repente, a necessidade tinha passado a ser 

oferecer tintas, tela e “algum mote” para pintar junto com o público.  

“A chave do dilema encontra-se na instauração de processos e práticas que nos 

permite passar de uma cultura do consumo para uma cultura da atividade, da passividade 

diante do estoque de signos para práticas de responsabilização” (BOURRIAUD, 2009b, p. 

108).  

Sentia que algo estava ruindo enquanto molde de atuação e não sabia como criar a 

partir das novas referências. Na verdade eram muitas críticas e auto críticas sobre tudo o 

que não era mais válido fazer e, por outro lado, poucas proposições. Ou melhor, muito 

discurso e, relativamente, poucas incursões práticas de sucesso no meu trabalho.  

Assim, um tanto movida pelas ondas estéticas que até mim reverberavam, outro 

tanto procurando tomar um leme para avançar com o barco, enfeixei o olhar sobre as 

experiências que intentavam abrir canais perceptivos através de vias sensitivas.  

Parecia-me que estas experiências, mais relacionadas à performance ou ao teatro 

performativo, poderiam apresentar alternativas de “ser” e “agir” que dialogassem com o 

espectador contemporâneo de modo mais transformador.  

Depois de algum tempo retomei a percepção de que o ofício do agente continuava 

centrado na ação, mas que o conceito de ação, seus princípios, elementos e urdiduras 

estavam sendo estruturalmente alterados ou, no mínimo, sofrendo fortes influências de 

novos conceitos trazidos pela produção artística contemporânea. “Para além da crise da 

representação o espetáculo sobrevive, expandindo para todas as formas de manifestação 

artística” (RAMOS, L. F, 2006, p. 5). 

Nesse sentido, continuei pesquisando a ação do ponto de vista do agente da cena, no 

entanto, sob outros propósitos conectados às influências da performance e, principalmente, 

sob as referências de dois artistas: Alejandro Ahmed e Eleonora Fabião.  
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Tinha interesse em provocar, através da arte, novas maneiras de agir e perceber a 

mim e aos outros, e, nesta ideia de “fazer algo junto com o público”, gostava das propostas 

artísticas que investiam na possibilidade de criar estratégias de “micro-revoluções” na vida 

cotidiana. A ideia era “substituir a representação artística pela realização experimental da 

energia artística nos ambientes do cotidiano” (BOURRIAUD, 2009a, p. 118).  

Havia certa angústia com a sensação de que não adiantava somente refletir sobre 

algo e expressá-lo em ações, de que era necessário abrir canais de percepção e apreender 

também através de experiências: 

 

A questão de o teatro ser político para mim não é simplesmente 
tratar de temas e tratar de um conteúdo político, mas é ter essa forma 
política... O que falta não é informação sobre a política... Política é o modo 
como você trabalha a percepção dessas questões4 

 

Existia também a forte ideia (praticamente um posicionamento político) de que as 

experiências deveriam ser coletivas, em uma via direta de diálogo e troca horizontais. 

 

A nova geração de artistas utilizará materiais e procedimentos que 
nos revelarão como ignoramos o mundo no qual sempre estivemos... não 
(por meio de) uma arte-janela, ilusionista, que nos atrai para fora do espaço 
em que estamos, mas, ao contrário, uma arte que nos faz ver, com olhar 
renovado, o espaço estético, social e político que habitamos (FABIÃO, 2010, 
p. 31 

 

 

 

                                                           
4
 Depoimento de Hans- Thyes Lehmann durante Seminário Internacional realizado em Setembro de 

2003, no Instituto Goethe de São Paulo, pelo programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da ECA/ USP. 

Tradução de Rachel Imanishi.  
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O conceito de Ação Relacional  

Neste percurso, e sob este embasamento bibliográfico, contextualizou-se esta tese 

de doutorado. Esta investigação foi fruto de uma crise a partir da qual era necessário, 

primeiramente, reencontrar os sentidos da ação. 

Traçando um paralelo entre a produção artística e a produção na sociedade, diria que 

é como se estivéssemos, historicamente, atordoados numa correria e, em meio ao excesso 

de atividades em um ritmo acelerado de produção, houvesse uma pergunta ecoando e 

incomodando: por que estamos correndo dessa maneira mesmo?  

Talvez esta corrida na vida tenha perdido o sentido e se faça necessário um grande 

“stop”. Uma grande pausa. Como se pudéssemos voltar ao sentido original que detonou a 

largada e escolher outras sementes de desenvolvimento, outras possibilidades de semear o 

movimento, outras matrizes germinadoras da ação. 

Na arte também parecia haver esta pergunta ecoando. Como atriz me questionava: 

treino a biomecânica, poli ritmos no corpo, desenvolvo habilidades para o teatro de rua... 

Mas para que mesmo? Essa maneira de fazer não reproduz algo que hoje é falso, que perdeu 

a conexão com a realidade atual? Ou, não reafirma um sistema político de relações 

humanas? 

Antes de “continuar criando” tive a necessidade de “parar a produtividade” e me 

perguntar: o que quero com o outro? 

O “que” e o “como”, no sentido das “maneiras de fazer” que eu havia aprendido na 

graduação, estavam, de algum modo, apesar das múltiplas possibilidades de expressão, 

atreladas a um circuito ou a um eixo de representação humana em crise.  

É como se criar a partir de formas e conteúdos pré estabelecidos, sem questionar os 

princípios de interação com o espectador, fosse agir dentro de um sistema de saber 

deslegitimado e falido, ou fosse apostar na representação artística nos moldes de uma 

sociedade que já não acredita nos seus próprios meios de representar-se a si mesma.  
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Assim como a humanidade, em algum lugar, necessita fazer um “stop” no seu projeto 

de desenvolvimento e repensar o que a move, na arte também, antes de “sair montando 

peças”, nos servindo das ferramentas que aprendemos, compreendi que era necessário 

reaver os sentidos do que move o próprio fazer artístico.   

Enfeixei, inicialmente, a atenção sobre as ações que provocam a interação através da 

presença efetiva do artista como sujeito de um programa5 a ser experimentado com o 

público.  

O prisma do olhar continuou sendo desenvolvido pela lente interna, do agente da 

cena: de quem se prepara para detonar, através da sua ação, como pontua Marvin Carlson, a 

“exploração do self e do outro, do mundo como experimento e de possibilidades 

alternativas” (CARLSON, 2010, p.222).  

E, assim, o enfoque desta tese recaiu, inicialmente, sobre a ação como uma 

experiência de interação, sob a perspectiva do agente. Mais tarde, no curso da pesquisa 

encontrei o trilho prático de desenvolvimento desta tese, através da Pedagogia Perceptiva e, 

a partir de então, a investigação foi verticalizada sob a perspectiva do agente implicado pelo 

Sensível.  

Acredito ser fundamental reforçar que a performance constituiu um campo 

bibliográfico a partir do qual a investigação sobre a ação foi realizada. É claro que a ação 

investigada está sendo experimentada no teatro contemporâneo em interface com o campo 

da performance e do teatro performativo. No entanto, essa distinção é importante uma vez 

que o objetivo não é cercar as tendências gerais da ação no teatro contemporâneo.  

                                                           
5
“programa: palavra que me parece mais apropriada para descrever um tipo de ação metodicamente 

calculada, conceitualmente polida, que, em geral, exige extrema tenacidade para se levada à cabo... O 
programa é um detonador de experiências”. FABIÃO, Eleonora. Performance e Teatro: poética e políticas na 
cena contemporânea. FLORENTINO, Adilson. ; TELLES, Narciso . Cartografias do ensino do teatro (org). 01. Ed. 
Uberlândia: EDUFU, 2009. p. 14 
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Não procuro distinguir em que instâncias podemos falar em performer e/ou ator ou 

em performance, teatro performativo e/ou teatro contemporâneo. Por esse motivo refiro-

me à ação e ao agente- o artista que propõe a ação, em primeira pessoa.  

Contudo, no desenvolvimento desta tese, ao tecer as dimensões da ação fui, em um 

trajeto processual, filtrando conceitos, especificando propósitos e afunilando as abordagens 

de acordo com os objetivos. Deste modo, compus uma tessitura da ação que, se por um lado 

dialoga e interage com as tendências gerais do teatro contemporâneo, por outro, apresenta 

uma perspectiva, uma seleção, um posicionamento e uma abordagem específica.  

Assim, compreendi a importância de nomear esta ação no sentido de esclarecer as 

opções e os recortes feitos dentro do teatro contemporâneo, bem como decantar uma 

abordagem própria no que tange às especificações de criação da tessitura entre a prática e a 

teoria. Por este motivo delineei esta tese sob o nome de “AÇÃO RELACIONAL”.  

 Sob este conceito compreendi que os recortes e as abordagens próprias estariam 

esclarecidos no que diz respeito ao trânsito entre as tendências gerais do teatro 

contemporâneo e as especificidades desta tese.  

Neste caminho ético e político dos sentidos da ação relacional a minha procura mais 

íntima, aquela que reside como pano de fundo aos propósitos é sempre o sonho de explorar 

outras possibilidades de construção social, outras possibilidades de ser e de se fazer a vida 

em comunidade. Faço parte de uma leva de artistas contemporâneos que procuram explorar 

possibilidades de vida comunitária, no cotidiano, pelo encontro artístico.  

Deste modo, a pergunta inicial que detonou a largada desta tese foi “De que maneira 

a ação relacional redimensiona os instrumentos da criação sob a perspectiva do agente?”.  

Contudo, a questão inicial foi verticalizada através das incursões descritas no 

primeiro capítulo e, assim, esta pergunta central da tese será precisada ao final do capítulo I, 

após o direcionamento dos sentidos da ação.     
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METODOLOGIA 

 

A metodologia qualitativa e a postura heurística de inspiração fenomenológica 

Em termos da pesquisa, propriamente dita, o objetivo desta tese foi desenvolver o 

entrelaçamento entre a consciência emergente da experiência e as competências e 

capacidades de realização na prática do trabalho do ator/performer. O intuito foi 

desenvolver a investigação para, ao compreender os fenômenos, melhorar a capacidade de 

realiza-los. 

Desta maneira a metodologia desta tese é baseada no contínuo procedimento que se 

estabelece entre a experiência e a emergência da consciência. Não tive a pretensão de 

desenvolver uma reflexão conceitual que apresentasse determinado olhar inovador, nem 

tão pouco redimensionar conceitos e posicionamentos teóricos. Neste sentido, o eixo de 

propósitos e as direções conceituais apresentados nesta tese expõem a perspectiva e a 

contextualização desta pesquisa, mas não pretendem construir um enfeixe teórico original.    

Marvin Carlson (2010), ao tratar de tendências da pesquisa acadêmica 

contemporânea em arte, elucida uma abordagem de construção teórica que em muito 

contribuiu com esta tese. Segundo o autor: 

 

O objetivo de pesquisa não é promover o crescimento do 
conhecimento, mas reestruturar a experiência... os escritos acadêmicos 
procuram não revelar objetivos, mas tornar objetivos possíveis, isto é 
demonstrar como os objetivos são criados... reestruturando experiências e 
percepções e aumentando a consciência de como uma experiência opera 
para “tornar os propósitos possíveis (CARLSON, 2010, p. 215). 

 

O enfoque desta tese recai sobre o “saber fazer”: a questão incide em compreender 

os fenômenos e, ao desenvolver a consciência sobre os processos, encontrar instrumentos 

pertinentes para o melhor “saber fazer” as experiências da prática artística. Em outras 
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palavras, ao compreender o processo das experiências, torna-se possível identificar o 

“saber” que delas emergem. Ou seja, ao compreender os processos e descrever os 

fenômenos adquiro indícios com os quais é possível encontrar os instrumentos que melhor 

servem à continuidade das experiências. Este é um contínuo processo de movimento na 

interação entre a consciência e a experiência.  

Deste modo, esta pesquisa é realizada sob a perspectiva do agente, volta-se ao 

“saber fazer” de quem está implicado em primeira pessoa na ação.  

 

 Existe un tipo de aproximaciones, más empíricas, que podríamos 
llamar teorías de la producción, cuyos objetivos son comprender el 
fenómeno teatral como proceso, y no como producto. Ellas buscan proveer 
herramientas o métodos para que el teatrista desarrolle su arte. Apuntan al 
saber hacer  (FÉRAL, 2004, p.22)6.  

 

De acordo com Féral estas maneiras de produção teórica “no apuntan a 

compreender mejor, sino al mejor hacer... Estas reflexiones, a veces más próximas a una 

metodologia que a uma verdadera teoria, permiten, sin embargo, pensar el fenómeno 

teatral como aprendizaje y como creación” (FÉRAL, 2004, p. 22). 

Portanto, a compreensão do fenômeno está para o saber fazer, a consciência 

atrelada à experiência em um movimento contínuo e processual. O objetivo da tese não foi 

estabelecer uma teoria como um produto final, mas fomentar processos e procedimentos 

em um movimento permanente de retro alimentação entre a experiência e a consciência.    

Desta forma, mais que produzir teoria o desafio desta tese foi de carácter 

metodológico; a maior dificuldade esteve em encontrar procedimentos de ancoragem e 

                                                           
6
 “Existe um tipo de aproximação, mais empírica, que poderíamos chamar de teorias da produção, 

cujos objetivos são compreender o fenômeno teatral como processo e não como produto. Elas buscam 

fornecer ferramentas ou métodos para que o artista de teatro desenvolva a sua arte. Direcionam-se ao saber 

fazer”. Tradução própria.  
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desenvolvimento da pesquisa neste movimento entre os propósitos, a experiência e a 

consciência.  

Pesquisar a ação como experiência de interação exigiu uma postura metodológica 

coerente com o objeto de pesquisa. Assim, em primeiro lugar foi necessário ajustar a minha 

atitude como pesquisadora. Comunicar o “saber pela experiência” não é um conceito, mas 

uma prática que demanda uma reeducação da percepção. Este desafio quanto à reeducação 

da consciência é um processo contínuo com o qual me debruçarei por bom tempo. Assim, o 

primeiro desafio metodológico foi a nível pessoal, uma vez que implicou um exercício de 

remanejamento das estruturas de pensamento e ação.  

A postura adotada, em primeira pessoa, de carácter heurístico de inspiração 

fenomenológica, norteou o procedimento de análise a partir do que eu aprendi ao realizar 

esta pesquisa. Assim, a perspectiva do agente da cena foi desenvolvida em primeira pessoa. 

Neste sentido, a própria realização desta pesquisa caracterizou-se metodologicamente como 

uma experiência de interação, a iniciar pela condição do “eu” implicado.  

O segundo desafio metodológico foi a elaboração, realização e análise qualitativa dos 

procedimentos das experiências da ação relacional no sentido de como elaborar e descrever 

um saber emergente da experiência que não pretende fixar um conhecimento, mas 

impulsionar os movimentos da ação em carácter processual.  

 

Procedimentos metodológicos 

Esta tese foi desenvolvida a partir de dois eixos centrais: a pesquisa conceitual teórica 

e as ações de pesquisa.  

A investigação conceitual desenvolveu-se, principalmente, entre estudiosos da arte 

da performance e do teatro contemporâneo, como J. Féral, Érika Fisher e Marvin Carlson, 

bem como a partir de pesquisadores relacionados às áreas da performance social, 

centralmente, sobre a abordagem do “Construcionismo Social”. Os autores John Dewey e 
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Eugen Herriguel foram fundamentais para as direções conceituais desta tese e, na área da 

educação, em diálogo com uma abordagem pedagógica, a reflexão foi preponderantemente 

desenvolvida a partir dos conceitos apresentados pelo autor Jorge Larrosa Bondia.  Como 

eixo central de abordagem teórico-prática a bibliografia sobre a Pedagogia Perceptiva, de 

Danis Bois, contribuiu para o estabelecimento da ponte entre os eixos conceitual e prático, 

tornando-se um alicerce no direcionamento desta tese.  

As ações de pesquisa foram traduzidas em três experiências e nos cinco estágios de 

formação pela Pedagogia Perceptiva.  

As três ações de pesquisa foram denominadas, de acordo com a culminância de seus 

processos, como “Ás vezes sim, Às vezes não”, “À procura do Tio Barnabé” e o “O Sonho de 

Natanael” (que constituem uma ação continuada) e “Travessia”.  

A população envolvida nas três ações de pesquisa, além de mim, foi: a comunidade 

do bairro da Jabaquara em Paraty, as comunidades escolares dos colégios “Crom”, 

“Pequenina Calixto” e “Pantanal”, e o grupo de participantes do “CRAS- Centro de 

Referência e Apoio da Promoção Social”, também em Paraty, e a família “Bazanella 

Gouveia”, bem como o público de Paraty e São Paulo que assistiu às apresentações dos 

trabalhos desenvolvidos.  

É fundamental esclarecer que, em função de desenvolver uma tese sobre a ação 

como experiência de interação, a população envolvida nesta pesquisa colaborou 

diretamente para a realização e criação desta tese. A participação da população, como está 

descrito no texto da tese, foi determinante não somente para a análise dos resultados como 

também para a formulação e encaminhamento das experiências. Deste modo, com o intuito 

de referenciar, mas não expor, individualmente, cada participante, cito quando necessário 

para a compreensão do leitor no decorrer da tese, somente o primeiro nome do 

participante, no caso das atuações individuais das pessoas nas experiências realizadas neste 

percurso. O objetivo, portanto, ao citar somente o primeiro nome, nos casos específicos, é 

referenciar e valorizar, mas não expor a pessoa, como foi acordado com cada participante, 

direcionando o olhar para as contribuições nas ações de pesquisa.    
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Os quatro estágios realizados em Pedagogia Perceptiva foram: “Ginástica Sensorial, 

Pedagogia e Animação de Grupo”, 2014, Rio de Janeiro; “A Terapia Manual em 

Fasciaterapia- Educação Perceptiva do Movimento: um toque profundo à serviço da saúde”, 

2014, Rio de Janeiro; “Curso Intensivo de Ginástica Sensorial”, 2015, Lisboa; e “Animateur 

em Gymnastique Sensorielle”, 2015, Paris. E, ainda como ações de pesquisa, participei de 

mais um estágio em Paris sobre terapia Manual em Fasciaterapia voltado para os membros 

superiores, bem como um curso de Movimento Codificado do Primeiro Grau ao Movimento 

Universal, também em Paris.    

Os componentes utilizados para o recolhimento de dados das ações de pesquisa 

foram:  

 Diário de bordo  

 Caderno de formação 

 Entrevistas  

 Depoimentos  

 

É importante ressaltar que esta pesquisa, no sentido da construção metodológica, se 

fez centrada no processo e não nos resultados. Assim, os dados recolhidos foram aqueles 

que detalharam o processo do fazer artístico e não selecionaram o olhar para o resultado 

acabado. Deste modo, as dificuldades, os desafios e as fragilidades são equivalentes às 

descobertas, conquistas e avanços. Os problemas e os desvios tem importância no sentido 

da aprendizagem desta metodologia e não significam uma etapa a ser ignorada. O critério de 

recolhimento de dados das três experiências foi expor o movimento processual- o fluxo e as 

tensões entre o “querer” e o “saber” fazer. A metodologia voltada para o processo do “saber 

fazer” expõe assim o desafio e a construção dos procedimentos na relação entre a 

experiência e a consciência.   

A forma de análise dos resultados foi feita a partir da ressonância destas experiências 

no sentido de verificar precisamente a competência da ação relacional no que tange ao 
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propósito de ser uma ação como experiência de interação. A ressonância qualitativa foi, por 

este motivo, escolhida como forma de análise dos resultados. Deste modo, analiso a 

ressonância das ações de pesquisa nas seguintes categorias: 

 a ressonância das ações de pesquisa em mim 

 a ressonância das ações de pesquisa no outro 

 a ressonância das ações de pesquisa nas comunidades 

 a ressonância dos instrumentos da pedagogia perceptiva na função e 

formação do agente. 

 a ressonância das experiências de pesquisa e da pedagogia perceptiva na 

integração da tessitura da ação relacional.  

 

Da mesma maneira, o dimensionamento da ação relacional a partir da implicação do 

Sensível, foi criado e analisado a partir da ressonância dos instrumentos da Pedagogia 

Perceptiva na tessitura da ação relacional.  

Assim, a partir das categorias de ressonância, as ações de pesquisa e a investigação 

conceitual foram analisadas, qualitativamente, sob a postura heurística de inspiração 

fenomenológica, compondo uma tessitura da ação que entrelaça a consciência à experiência 

no sentido dos instrumentos relativos ao fazer.  
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I SENTIDOS DA AÇÃO 

O EIXO DE PROPÓSITOS E AS DIREÇÕES CONCEITUAIS DA AÇÃO 

RELACIONAL. 
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O EIXO DE PROPÓSITOS  

1 POR QUE FAZER?  

Antes de qualquer discussão estética, a questão me parece ser reaver os sentidos da 

própria ação, o que move a necessidade da criação, ou seja, os propósitos do encontro ou do 

por que fazer a ação.  

Portanto, inicialmente, a demanda não é refletir sobre a criação da ação em si- seus 

aspectos ou qualidades estéticas em busca de bons resultados, mas antes, sabatinar o que 

gera as forças motrizes da ação nos sentidos ético e político do encontro que se programa.  

Há pouco tempo atrás, nos grupos de teatro em que trabalhei, escolhíamos uma 

provocação: um tema, um universo a ser abordado ou um texto dramatúrgico de um lado; e 

de outro, variadas fontes de estímulos ou diferentes formas ou técnicas de suscitar e instigar 

a criação cênica e, assim, começávamos a trabalhar. Ou seja, iniciávamos a criação a partir 

de alguma abordagem de forma e conteúdo nas suas diversas possibilidades de diálogo e 

tensões. 

Mas, recentemente, a questão da forma e do conteúdo não somente parece ter 

passado para um segundo momento da criação, como também se transformado nas suas 

estruturas de visibilidade.  

Foi marcante a chegada de Alejandro Ahmed, diretor do grupo Cena 11, a quem 

havíamos convidado, pela companhia do Miolo, em 2008, para dirigir uma intervenção como 

parte do projeto “Poética da Cidade”, descrito na Introdução. A primeira atitude de Ahmed 

foi perguntar: “o que vocês querem com o espectador?”.  

Esta pergunta nos desarmou porque estávamos pesquisando possibilidades de 

encontro com o espectador contemporâneo através da arte em espaços públicos, mas pelo 

viés da forma e do conteúdo, sem escavar mais verticalmente a estrutura relacional com o 

espectador.  
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Procurávamos mobilizar a percepção do público pela maneira de estruturar as cenas; 

tentávamos surpreende-lo pelas estratégias de interferência em espaços do cotidiano como, 

por exemplo, um casal se beijando intensamente na faixa de pedestres de uma rua, rolando 

pelos capôs dos carros, impedindo o tráfego por instantes no farol de uma avenida 

(intervenção denominada “O Beijo”, dirigida por Yedda Chaves, Cia do Miolo, 2011), dentre 

outras intervenções.  

Estávamos explorando formas de encontro, mas não estávamos mexendo em um 

princípio da interação com o espectador: o do artista que faz para ser visto. De alguma 

maneira a criação estava reproduzindo um sistema relacional ao invés de procurar 

justamente mexer nesse engendramento da interação com o espectador.  

Não havíamos nos perguntado o que, de fato, “queríamos na relação com o 

espectador”, e, sem esse questionamento aprofundado no sentido de reaver seus 

mecanismos, a criação acabava, de um modo ou de outro, incidindo em um formato para ser 

visto. Ou seja, no quesito relacional a ação era criada para expressar e compartilhar as 

nossas criações prontas, o foco permanecia na exploração estética forma/conteúdo e não no 

trabalho sobre o encontro com o espectador.  

No entanto Ahmed chamou a atenção para que o trabalho fosse desenvolvido sobre 

a interação com o espectador conscientemente, e não mais reproduzindo um formato 

relacional sem problematiza-lo. Foi nesse sentido que ele disse “tudo bem, vamos fazer uma 

intervenção na rodoviária do Tietê e tratar das chegadas e partidas, trabalhar com ritmos 

nas caminhadas... Mas o que queremos com o outro, porque iremos até lá?”.     

É sobre este movimento anterior que os esforços estão concentrados quando 

começamos a pensar na ação relacional. Assim a criação não começa com a forma e o 

conteúdo, mas com o propósito da ação, com o porque criar a ação.  

É neste sentido que a reflexão sobre a ação relacional não parece incidir, 

inicialmente, em discutir “o que” fazer ou “o como” fazer; compreendo que o motor da 

criação esteja girando ao redor do “porque” fazer a ação. Parece que a elaboração do 
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projeto da ação tem um peso e a exigência de uma consciência maior no sentido de reaver o 

que está sendo proposto com a ação artística.   

Este porque fazer, agora, insere o outro no centro de seus propósitos. O outro não 

como um receptor, como um público que escuta, vê e sente o artista, mas como alguém 

presente com quem se pode interagir. Essa dimensão da oportunidade da reunião, do 

encontro entre eu e o outro em um espaço diferenciado, ou seja, a oportunidade do 

encontro coletivo presencial é a dádiva- a ocasião dada à arte viva- e, então, o que se propõe 

enquanto encontro é o maior valor; principalmente quando sentimos a necessidade de re 

união com o outro.  

As dimensões éticas e políticas têm diferente peso sob a percepção de que a 

estrutura de relação que se propõe ao espectador pode reafirmar ou questionar um modelo 

de interação social. “O que assim se opõe à incerta pedagogia da mediação representativa é 

uma outra pedagogia, a da imediaticidade ética” (RANCIÉRE, 2010, p. 85). 

Porque fazer? O que quero com o outro, com o público?  

No curso da ação relacional, o propósito de fazer a ação é explorar as possibilidades 

de interação. E investigar outras possibilidades de interação requer uma abertura da 

percepção e da consciência no exercício de “exploração do self e do outro, do mundo como 

experimento e de possibilidades alternativas” (CARLSON, 2010, p.222).  

Neste caminho ético e político do “por que fazer” o propósito desta tese é explorar 

outras possibilidades de construção social, outras possibilidades de ser e de se fazer a vida 

comunitária.  

 

2 A ARTE COMO LUGAR DE PESQUISA 

Assim, a partir da crise da representação, a ação artística vem se apresentando como 

um meio de exploração da própria vida, dos modos de ser, perceber e agir coletivamente.   
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De acordo com Nicolas Bourriaud “nada será possível sem uma profunda 

transformação ecológica das subjetividades, sem a tomada da consciência das 

interdependências fundadoras da subjetividade” (BOURRIAUD, 2009a, p. 133).  

Nesse sentido, trata-se de “dar um passo atrás” das representações 

institucionalizadas. A ação não tem o propósito de expressar (imagens, mensagens, 

pensamentos, sensações ou sentimentos) a partir dos padrões de comunicação 

estabelecidos. Mas tem a função de investigar possibilidades de ser e agir no meio coletivo 

explorando formas de sociabilidade ainda não vislumbradas.  

É por isso que a ação não intende trabalhar sobre o “que” e o “como” agir para expor 

ideias concebidas. O ponto crucial é investigar e pesquisar o que não sabemos e não 

conhecemos. Ou seja, abrir outras estruturas da ação em si que não reforcem, nem se 

sirvam dos meios conhecidos, mas que possam, minimamente, nos libertar para uma 

pesquisa que fortaleça mais a criação do desconhecido que a reprodução do conhecido.  

A ação como experiência de vida pode se fazer no sentido de explorar outros vincos 

de interação entre as pessoas, outras possibilidades de existência comum. 

A questão incide na problematização do vinco das representações e na investigação 

de outras possibilidades de relações, outras formas de conhecimento, de percepção, 

elaboração e criação da vida.   

No livro “A Partilha do Sensível”, Jacques Ranciére esclarece estas diferenças de 

propósitos da criação ao distinguir três regimes da arte.  

O autor denomina o primeiro como “um regime ético das imagens... Neste regime, ‘a 

arte’ não é identificada enquanto tal, mas se encontra subsumida na questão das imagens” 

(RANCIÉRE, 2009, p.28). Trata-se, em linhas gerais, de uma arte mais imitativa que procura 

reproduzir a realidade através de imagens e simulacros. 

O segundo regime é denominado como “representativo”. Ele cria a autonomia da 

arte em relação ao regime ético ao desvincular a arte do discurso da reprodução das 
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imagens como legisladoras da verdade. O regime representativo compreende que a arte 

consiste nas maneiras de fazer e, assim, permite que o homem reflita sobre as suas formas 

de agir.  

Contudo essas “maneiras de fazer” do segundo regime são elaboradas sobre as bases 

de um sistema de representação aceito. Ou seja, as maneiras de fazer são criadas em relação 

mimética com a vida.  

A relação mimética não significa a imitação das coisas, mas a manutenção de um 

vinco com a forma de fazer as coisas. Não significa imitar o “que”, mas manter um vínculo 

com o “como” as coisas são feitas: 

 

Chamo-o representativo, porquanto é a noção de representação ou de 
mímesis que organiza essas maneiras de fazer, ver e julgar. Mas, repito, a mímesis 
não é a lei que submete as artes à semelhança. É, antes, o vinco na distribuição das 
maneiras de fazer e das ocupações sociais que torna as artes visíveis. Não é um 
procedimento artístico, mas um regime de visibilidade das artes. Um regime de 
visibilidade das artes é, ao mesmo tempo, o que autonomiza as artes, mas também o 
que articula essa autonomia a uma ordem geral das maneiras de fazer e das 
ocupações (RANCIÉRE,2009, p.32) 

 

Deste modo, o ponto nevrálgico do “regime representativo” é a manutenção do 

“vinco” social, ou seja, a manutenção da relação com as maneiras de fazer que conferem 

reconhecimento e visibilidade às artes.  

O problema, segundo Ranciére, desse regime da arte é que as maneiras de fazer 

estão alicerçadas em um sistema político de relações sociais estabelecidas. “Precisamente o 

que eu evocava a propósito da lógica representativa... esta entra numa relação de analogia 

global com uma hierarquia global das ocupações políticas e sociais” (RANCIÉRE, 2009, p.32). 

Ao regime ético e ao representativo Ranciére opõe o regime estético. O regime 

estético é aquele que rompe com o vinco representativo e propõe-se como campo de 

experimentação das formas de percepção.  
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Trata- se de romper com as estruturas já estabelecidas no que tange às formas de ser 

sensível a elas. E através desta exploração de outras formas de percepção o regime estético 

pretende investigar a criação de outras possibilidades de sociabilidade: 

 

O regime estético das artes é aquele que propriamente identifica a arte no 
singular e desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia 
de temas, gêneros e artes. Mas, ao fazê-lo, ele implode a barreira mimética que 
distinguia as maneiras de fazer arte das outras maneiras de fazer e separava suas 
regras da ordem das ocupações sociais... O estado estético é pura suspensão, 
momento em que a forma é experimentada por si mesma. O momento de formação 
de uma humanidade específica (RANCIÉRE, 2009, p. 34) 

 

É neste sentido que pontuei anteriormente que a questão da ação não parece incidir 

no “que” e no “como” enquanto componentes do regime representativo, mas sim no 

“porque” no sentido da experimentação por si mesma, desvinculada do vinco ou das 

“maneiras de fazer”.  

Assim, a ação aqui investigada tem o propósito de agir como um dispositivo de 

experimentação do “ser”, das formas de percepção e dos modos de sociabilidade.  

   

A arte é, intrinsecamente, um dispositivo de experimentação... Faz a 
experiência voltar-se para si mesma, a fim de aprofundar e intensificar a qualidade 
vivenciada não para nos afastar da realidade, mas para nos ajudar a aceitar a vida em 
toda a sua incerteza, dúvida e semiconhecimento (DEWEY, 2010, p. 47) 

 

Deste modo, “o regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do sistema da 

representação” (RANCIÉRE, 2009, p. 47).  

Talvez o termo “estético” utilizado por Ranciére possa conter outras reflexões que 

não dialoguem com a ação relacional, no entanto procurei destacar aqui somente a 

perspectiva que me interessa no sentido específico da ruptura com as formas de fazer.  
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O que pretendo ressaltar desta reflexão de Ranciére é a necessidade de romper o 

vinco da arte com as “maneiras de fazer” imbuídas da reprodução de uma estrutura 

socialmente determinada.  

Assim, a arte adquire o espaço de “lugar de pesquisa” e não de “lugar de 

representação”. 

 

3 O OLHAR POLÍTICO: A AÇÃO COMO COMO PRÁTICA DE FOMENTAÇÃO DE 

COMUNIDADES. 

O interesse pelo teatro como um lugar de ação comunitária tem se desenvolvido 

desde a virada performativa traçando diferentes formas de abordagem e exploração das 

relações sociais. “A profund interest in the processes of community-building manifested 

itself at the turn of the last century... To many, the theatre presented a site from which to 

observe and experiment with these processes” (FISCHER-LICHTE, 2008, p. 51)7. 

Acompanhando esta linha de pensamento, Jaques Ranciére esclarece: “O espectador 

deverá ser subtraído à posição de observador que examina calmamente o espetáculo que 

lhe é proposto. Deverá ser desapossado desse domínio ilusório e arrastado para dentro do 

círculo mágico da ação teatral onde trocará o privilégio do observador racional pelo de um 

ser na posse das suas energias vitais integrais” (RANCIÉRE, 2010, p. 11). 

Assim, a ação, como dispositivo relacional, requer uma reestruturação do modo de 

proceder tanto do artista, quanto do público. E o “modo de proceder”, nesse sentido, 

relaciona-se a “outra pedagogia” da atitude de criação do artista e da “recepção” do 

espectador: 

 

                                                           
7
 “Um profundo interesse sobre os processos de construção de comunidade se manifestou na virada 

do século passado ... Para muitos, o teatro se apresentou como um lugar a partir do qual se pode observar e 

experimentar com esses processos". Tradução própria. 
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A performance é outra coisa. Termo antropológico e não histórico, 
relativo, por um lado, às condições de expressão, e da percepção, por 
outro, performance designa uma ato de comunicação como tal... A palavra 
significa a presença concreta de participantes implicados nesse ato de 
maneira imediata (ZUMTHOR, 2009, p. 59). 

 

Como pontua a performer Eleonora Fabião, na performance não há espectadores, ou 

um público observador, mas assistentes comprometidos com a ação. Quem “assiste” uma 

performance, como verbo transitivo direto, “presta cuidados ou socorros, dá assistência” 

(BORBA, 2004, p. 123).  

Portanto ser assistente e não “público observador” caracteriza outra fundamentação 

da experiência artística tanto no processo de criação do artista quanto na realização da ação. 

Trata-se de um agir conjunto no dispositivo relacional entre artistas e “assistentes”.  

Este propósito de “fazer junto” é o princípio fundamental que incorre em diversas 

implicações práticas de reformulação da ação. A participação é direta e a ação não é 

mediada ou representada, mas construída no encontro presente.  

“A expressão do eu em e através de um meio, constituindo a obra de arte, é em si 

uma interação prolongada de algo proveniente do eu com as condições objetivas, processo 

em que ambos adquirem uma forma e uma ordem que de início não possuíam” (DEWEY, 

2010, p. 153).  

Portanto, “quanto menos o dramaturgo sabe o que quer que o coletivo dos 

espectadores faça, mais sabe que devem em qualquer caso agir como coletivo, transformar 

a sua agregação em comunidade” (RANCIÉRE, 2010, p. 26). 

Esta questão da ação teatral que privilegia o encontro como espaço de 

experimentação de possibilidades de outras formas de interação entre as pessoas procura 

iluminar a potência criativa e a responsabilidade do empreendimento humano na 

construção social da realidade, paralelamente às questões estruturais.  
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“Tal performance é experimentada por um indivíduo que é também parte de um 

grupo, de modo que as relações sociais são construídas na própria experiência.... 

inevitavelmente trazendo para o centro do político e do social” (CARLSON, 2010, p. 224). 

Segundo José Sánchez “se trata de mantener una actividad artística autónoma en el 

interior de la cual sea posible plantear una práctica de resistencia frente a los modelos 

hegemónicos de relación e sociabilidad”8 (SANCHEZ, 2007, p. 264). 

 

El teatro como un laboratorio de la realidad, una especie de tubo- 
espació- de ensayos donde se experimenta con situaciones reales... 
Entendido de este modo, el teatro se refiere a unas formas de organización, 
a unas convenciones que pautan la relación con el otro. La observación y 
manipulación de estas convenciones se convierten en objeto de la creación 
teatral, no atravese de su representación, sino de su puesta en práctica a 
modo de un juego que es al mismo tiempo teatral y social. (CORNAGO, 
2000, p.25).9  

 

Assim, há um posicionamento político que recorre às tentativas de movimentar o 

microcosmo das interações sociais com vistas a outras práticas e construções comunitárias 

na atitude do “fazer junto” a ação artística.  

É uma tentativa de resgatar a noção do homem, como ente coletivo, e como potência 

e motor da criação social: 

 

De ahí nace la condición biopolitica del hombre, de su capacidade 
de afirmarse como potencia- de actuación-, que son también las potencias 

                                                           
8
 “Se trata de manter uma atividade artística independente dentro da qual seja possível desenvolver 

uma prática de resistência frente aos modelos hegemônicos de relação e sociabilidade”. Tradução própria. 

9
 “...O teatro como um laboratório da realidade- uma espécie de tubo de ensaio de onde se 

experimenta com as situações reais... Entendido deste modo, o teatro se refere a formas de organização e 

convenções que pautam a relação com o outro. A observação e a manipulação destas convenções se 

convertem em objeto da criação teatral, não através da sua representação, mas colocando em prática através 

de um jogo que é, ao mesmo tempo, teatral e social”. Tradução própria.  
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del cuerpo, de las que hablaba Deleuze... El yo actúo de la escena 
contemporánea también supone la afirmación de una potencia, de um yo- 
puedo- actuar (CORNAGO, 2000, p. 102).10 

 

 De acordo com Oscar Cornago, a implicação artística da descrença política 

sobressalente nas últimas décadas ressoou na mudança de atitude de criação: 

 

La creación escénica ha demostrado uma necessidade creciente de 
abordar explicitamente temas sociales. En cierto modo, la escena actual 
puede entenderse como respuesta a esta necesidad, convertida en motor 
de conflicto, de plantearse lo social desde el yo, la política desde el cuerpo 
(CORNAGO, 2000, p. 23)11. 

 

 A principal mudança foi o refugo diante da descrença na macro política para a 

tentativa de reestabeler as potencialidades na micro política do cotidiano: 

 

El fin de siglo y comienzo del dos mil se construye desde otro tipo 
de compromiso, desde lo mínimo del propio cuerpo; una política en tono 
menor que comienza por el yo. La ética remite a un espacio de 
proximidades, del yo frente al tú, una confrontación personal con el otro en 
la que el espacio de lo privado queda ligado a lo social (CORNAGO, 2000, p. 
52).12  

      

                                                           
10

 “Daqui nasce a condição biopolítica do homem, a sua capacidade de afirmar-se como potência- de 

atuação- que são também as potências do corpo, sobre as quais falava Deleuze... O eu atuo na cena 

contemporânea também supõe a afirmação de uma potência, de um eu- posso- atuar”. Tradução própria.  

11
 “A criação cênica tem revelado uma necessidade crescente de abordar temas explicitamente sociais. 

De certo modo a cena atual pode ser entendida como uma resposta a esta necessidade, convertida em motor 

de conflito- de considerar o social a partir do eu, a política a partir do corpo”. Tradução própria.  

12
 “O fim do século XX e o início dos anos dois mil se constrói a partir de outro tipo de compromisso- a 

partir do menor- do próprio corpo; uma política em tom menor que começa pelo eu. A ética remete a um 

espaço de proximidades, do eu frente a você, uma confrontação pessoal com o outro em que o espaço privado 

está ligado ao social.”. Tradução própria.  
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 O propósito é, então, criar um espaço de experimentação da própria vida sob o 

enfoque da sua potência de transformação e intervenção no meio de convivência 

comunitária. Portanto a valorização da interação presencial dimensiona a realidade do 

acontecimento. 

 

El estar- junto, se convierte en tema central, porque de lo que se 
trata es de la posibilidad de elaborar colectivamente el sentido. El arte, 
sostiene el autor, es un estado de encuentro. La esencia de la práctica 
artística radicaría entonces en la invención de las relaciones entre sujetos; 
cada obra de arte encarnaría la proposición de habitar un mundo en común 
(SANCHEZ, 2007, p. 262)13. 

 

Deste modo a relação entre as pessoas envolvidas no encontro artístico pode ser 

percebida como força criativa de experimentação de possibilidades no processo de 

construção social da realidade. 

 

 

4 A QUESTÃO ÉTICA DO “EU” FRENTE AO “TU” 

Se o propósito da ação é experimentar outras possibilidades de interação, então o 

como o agente se coloca frente ao outro é o ponto de partida da ação. “Frente a las políticas 

de lo mayor, se abre un tempo de éticas de lo menor, éticas del yo que comienzan hablando 

en primera persona” (CORNAGO, 2000, p. 56).14 

                                                           
13

 “O estar-juntos torna-se uma questão central porque se trata da possibilidade de elaborar 

coletivamente o sentido. A arte, argumenta o autor, é um estado de encontro. A essência da prática artística 

encontra-se na invenção das relações entre os sujeitos; cada obra de arte personifica o propósito de habitar 

um mundo comum”. Tradução própria. 

14
 “Diante das políticas do maior, se abre um tempo de éticas do menos, ética do eu que começam 

falando em primeira pessoa”. Tradução própria. 
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Esta maneira como o artista se apresenta frente ao outro é uma questão, antes de 

tudo, de implicação ética. “Focalizando esta presencia física singular la escena, teatral o 

social, apunta a una repersonalización del encuentro con el otro, en donde se destaca esta 

situación básica del yo- tú como relación nuclear para repensar el edificio posterior de la 

política” (CORNAGO, 2000, p. 65)15. 

A ação relacional investe na percepção da co-atuação- de que é na experiência de 

interação que existimos, em comunidade. “A primeira grande consideração é que a vida se 

dá em um meio ambiente; não apenas nele, mas por causa dele, pela interação com ele” 

(DEWEY, 2010, p.74). E é nesta interação que o social se faz. Portanto o social não é uma 

abstração, mas é a contínua ação e movimento de diversos “eu(s)” frente aos variados 

“tu(s)”.  

 

El cuerpo desnudo del homo politicus se levanta para realizar una 
acción frente al otro, para construirse desde la necesidad del tú, haciendo 
visible un entre medias... La historia in status nascendi, el momento de una 
fundación de lo escénico y lo ético a la vez... En el centro de un sistema 
saturado de políticas sin política y teatros sin cuerpos, surge el espacio 
mudo de la infancia de la actuación como condición necesaría para que la 
realidad (histórica) siga siendo real, es decir, contradictoria y frágil 
(CORNAGO, 2000, p. 104).16 

 

Nesta relação do eu frente ao tu, o corpo abordado não é aquele que possui 

capacidades expressivas e virtuoses físicas para representar. O corpo é aquele que contém 

                                                           
15

 “Focalizando esta presença física singular a cena teatral ou social, aponta a um redimensionamento 

do encontro com o outro, de onde se destaca a relação básica do eu-tu para se pensar a construção posterior 

da política”. Tradução própria. 

16
 “O corpo desnudo do homo politicus se levanta para realizar uma ação frente ao outro, para 

construir-se a partir da necessidade do outro, fazendo visível o espaço do entre... A história em status nascendi, 

o momento da fundação do cênico e do ético integrados... No centro de um sistema saturado de políticas sem 

política e teatros sem corpos, surge o espaço da infância da atuação como condição necessária para que a 

realidade siga sendo real, ou seja, contraditória e frágil”. Tradução própria.  
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algum espaço de resguardo que não foi totalmente socializado, que protege algum recanto 

de liberdade da consciência e da potencialidade de transformação. 

 

Esse passo para trás em relação ao horizonte social ou do espaço da 
representação, que é também uma reinvidicação da vontade de atuação como uma 
atitude ética, quer ativar a potência da natureza dessa relação humana fundamental 
diante da história... Os níveis de precariedade e mobilidade que esses sistemas 
impõem obrigam a recorrer ao que é mais permanente no ser humano, à sua 
condição natural, que é também sua determinação extrema como ser histórico; 
desse modo, o mais natural, o corpo, passa a ser o mais histórico, o mais político. 17 

 

A tendência geral de “desdramatizar” a atuação e procurar um tom mais real da 

presença e do corpo é também a procura por uma atitude verdadeira, não de iludir o outro, 

mas de expor-se diante dele e, em certa medida, requisitar também a exposição do 

espectador, como se propuséssemos um estágio de relação sem “máscaras”. “Este acto de 

desnudarse... responde a un deseo de llegar a un tipo de comunicación guiado en primer 

lugar por una actitud de honestidad, una actitud que se muestra abiertamente, con la 

máxima transparencia”. (CORNAGO, 2000, p.59)18 

Esta mudança de atitude do agente da cena diretamente fruto da transformação do 

propósito que move a criação, redimensiona também a preparação corporal, a partir deste 

posicionamento ético. Como pontua a diretora Tania Alice, 

  

          Isso não deixa de implicar um treinamento muito específico 
para o ator/performer, que, ao invés de correr atrás de um virtuosismo e de 
habilidades específicas que seriam acréscimos técnicos em sua formação, 
adquiridos por um investimento contínuo em workshops ou outros cursos 
de formação, consiste em explorar modos de existência, no qual busca 

                                                           
17

CORGO, Óscar. In: Encontro de Grupos promovido pelo Itaú Cultural. São Paulo: Próximo Ato: 2009. 

18
“Este ato de desnudar-se... responde a um desejo de chegar a um tipo de comunicação guiado, em 

primeiro lugar, por uma atitude de honestidade, uma atitude que se mostra abertamente, com a máxima 

transparência”. Tradução própria. 



 

 

43 

 

esvaziar o corpo e a mente para tornar-se disponível. Nesse sentido, 
múltiplos treinamentos- que se apresentam mais como modos de 
existência do que como treinamentos com objetivos funcionais... geram 
importantes modificações nas práticas cênicas... (ALICE in: revista palco 
giratório, p. 41). 

 

Portanto, o eixo de propósitos da ação relacional parte da pergunta do por que fazer, 

problematiza o vinco das maneiras de fazer arte com a realidade socialmente construída e 

aposta na ação como um espaço de pesquisa que implica a fomentação de comunidades 

pela experimentação coletiva, desde o princípio ético do encontro do “eu” desnudo frente 

ao “tu”.   

A partir deste eixo de propósitos, a segunda parte do primeiro capítulo adentra as 

dimensões conceituais da ação relacional. 
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  DIREÇÕES CONCEITUAIS 

  

1 O CONSTRUCIONISMO SOCIAL  

O construcionismo social é um estudo realizado na área da sociologia do 

conhecimento e refere-se, resumidamente, a uma análise sociológica da realidade da vida 

cotidiana ou, mais especificamente, de como se constroem as relações e a formação do 

conhecimento na tessitura do quadro social nos percursos da vida diária.  

Essa ideia de que há um permanente “construcionismo social” na vida diária 

relaciona-se à micro política no cotidiano, como também ao conceito de Escultura Social de 

Joseph Beuys ou em como “moldamos e esculpimos o mundo em que vivemos”.   

 

O mundo da vida cotidiana não é somente tomado como uma 
realidade certa pelos membros ordinários da sociedade na conduta 
subjetivamente dotada de sentido que imprimem a suas vidas, mas é um 
mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens comuns, 
sendo afirmado como real por eles (BERGER, 2011, p.36).  

 

O construcionismo social tornou-se, nesta tese, uma direção conceitual da ação 

relacional ao compreender um aprofundado estudo sobre os procedimentos de como os 

seres humanos constroem a realidade social em que vivem a partir da interação entre eles. 

Entretanto, em função do trilho desta pesquisa selecionei alguns aspectos do 

construcionismo social para discorrer neste item os quais desenvolvem claramente, no 

quadro da compreensão sociológica, uma apreensão dos mecanismos de construção da 

realidade que apresentam não somente uma percepção sobre a crise da representação, 

como também embasam a atitude ética e política do artista que se propõe a intervir na 

realidade tencionando sistemas de representação e propondo a ação artística como um 

lugar de experimentação de si, do outro e do mundo como possibilidades.  
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Esta vertente da sociologia do conhecimento oferece o suporte sociológico e investe 

na mesma aposta da ação relacional ao reconhecer as potencialidades criativas do 

empreendimento humano na construção social da realidade em que vivemos.  

Trata-se de uma perspectiva sociológica na qual o artista contemporâneo se 

posiciona quando investe na ação como experiência de sociabilidades através da exploração 

das formas de interação, por exemplo, ao reconsiderar as estruturas de relação entre o 

artista e o público.  

 

Entre “ser um corpo” e “ter um corpo” como princípio de exteriorização de si. Evoluir 

socialmente: fechamento ou abertura para o mundo? 

Peter Berger e T. Luckmann explicam que o homem tem dento de si, apesar de 

algumas determinantes biológicas, um vasto campo de indeterminação que o caracteriza 

como potência para o desenvolvimento de diversas possibilidades de existência. Segundo os 

autores há, na natureza humana, uma força vital interna multíplice que pode se desenhar 

sob a criação de diferentes formas de ser. Ou seja, o homem pode existir, como ser, e 

organizar-se, sócio e culturalmente, de infinitas maneiras.  

Esta força vital interna movente, maleável e múltipla, no sentido de indeterminada e 

potencialmente infinitamente variável, é denominada, na lógica do construcionismo social, 

como o caos existente na natureza humana.  

De acordo com o construcionismo social, o que pode caracterizar diferentes eixos de 

existência, em face da potência interna caótica variável, é a interação entre o organismo e a 

sociedade. Isto ocorre porque o homem se forma, inclusive biologicamente no meio social e, 

desta maneira, o que vemos da existência não é uma determinante, mas uma possibilidade, 

dentre outras que poderiam vir do caos, desenvolvida na interação entre o bio e o sócio. O 

homem, tal qual hoje se encontra, se fez e se faz dia a dia na interação entre o organismo e 

o meio.  
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Assim, “a humanidade específica do homem e sua socialidade estão 

inextrincavelmente entrelaçadas. O Homo sapiens é, na mesma medida, homo sócios” 

(BERGER, 2011, p.73): 

 

Em outras palavras, não existe natureza humana no sentido de um 
substrato biologicamente fixo, que determine a variabilidade das formações 
socioculturais. Há somente natureza humana, no sentido de constantes 
antropológicas (por exemplo, abertura para o mundo e plasticidade da 
estrutura dos instintos) que delimita e permite as formações socioculturais 
do homem. Mas a forma específica em que esta humanização se molda é 
determinada por essas formações socioculturais, sendo relativa às 
numerosas variações. Embora seja possível dizer que o homem tem uma 
natureza, é mais significativo dizer que o homem constrói a própria 
natureza, ou simplesmente, que o homem se produz a si mesmo (BERGER, 
2011, p. 70).  

 

Deste modo, segundo essa abordagem, é na interação entre o biológico e o 

sociológico que o homem se produz a si mesmo. Portanto “o homem se produz a si mesmo” 

na ação social grupal e não por uma atitude de criação individual. 

O caos existente na natureza humana tem sempre o movimento de habitar o mundo 

e de interagir, ou seja, o homem faz sempre o movimento de expressar-se e de abrir-se para 

o mundo. Há um contínuo vetor no sentido da exteriorização. 

Contudo, para se fazer ser no mundo, a potência caótica interna precisa se organizar 

de alguma maneira para expressar-se. Assim, ao mesmo tempo em que o caos é a potência 

de abertura e criação variável para o mundo, deve haver, por outro lado, certo fechamento 

próprio da organização necessária para expressar-se: 

 

É possível dizer que a abertura para o mundo, biologicamente 
intrínseca, da existência humana é sempre, e na verdade deve ser, 
transformada pela ordem social em um relativo fechamento ao mundo... A 
inerente instabilidade do organismo humano obriga o homem a fornecer a 
si mesmo um ambiente estável para sua conduta.... Embora nenhuma 
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ordem social existente possa ser derivada de dados biológicos, a 
necessidade da ordem social enquanto tal provém do equipamento 
biológico do homem. (BERGER, 2011, p. 75)  

 

 Esta reflexão pontua que há, na natureza humana, o caos interno, sob certo ponto 

de vista, como potência múltipla e amorfa em constante movimento de abertura para o 

mundo. E, ao mesmo tempo, compreende que a abertura para o mundo exige certa ordem 

ao exteriorizar-se. Ou seja, para habitar o mundo deve haver a organização do caos interior 

através de formas que constituem a manifestação da vida no tempo e no espaço.   

Assim há uma permanente oscilação do homem entre ser um corpo (mais atento ao 

caos interior) e ter um corpo (mais disposto à forma e a organização). 

 

A experiência que o homem tem de si mesmo oscila sempre num 
equilíbrio entre ser um corpo e ter um corpo, equilíbrio que tem que ser 
corrigido de vez em quando. Esta originalidade da experiência que o 
homem tem de seu próprio corpo leva a certas consequências no que se 
refere a análise da atividade humana como conduta no ambiente material e 
como exteriorização de significados subjetivos. A compreensão adequada 
de qualquer fenômeno humano terá de levar em consideração estes dois 
aspectos, por motivos fundados em fatos antropológicos essenciais 
(BERGER, 2011, p. 72.). 

 

Dentro desta ideia, ter um corpo relaciona-se ao conceito de organização social, a 

agir de acordo com um processo de socialização, ou seja, a alguma forma de ação que foi 

apreendida ou a certo grau de controle ou direcionamento dos próprios impulsos.  

E, na dialética da ação, como outra face do movimento de uma mesma moeda, ser 

um corpo é manter uma conexão mais relacionada ao caos, como a potência criativa, ou 

como um movimento interno ainda não formatado, mas aberto ao mundo e potencialmente 

variável.  



 

 

48 

 

Segundo o construcionismo social, na vida diária, o próprio homem tem de 

especializar e dirigir seus impulsos. Fato é que para abrir-se ao mundo, habita-lo e interagir 

em coletividade, o homem precisa de alguma forma de organização do caos ou, em outras 

palavras, de alguma forma que manifeste exteriormente a sua potência interna instável. E, 

esta organização, por mais impermanente que seja, constitui, no dado instante, uma 

“opção”19, dentre outras. Consequentemente, ao mesmo tempo em que a forma permite a 

abertura ao mundo ela é, ainda que no momento, um fechamento das outras possibilidades.  

Deste modo, o processo de formação social, tal qual vivemos, se exprime, 

necessariamente, no relativo fechamento ao mundo. E este processo de fechamento vai 

sendo aperfeiçoado e aprofundado, cada vez mais, de acordo com o nosso paradigma de 

conhecimento e evolução social.  

Portanto quanto mais nos desenvolvemos socialmente, mais estabelecemos 

orientações que restringem os direcionamentos de formação sócio culturais, excluindo as 

outras possibilidades potenciais de ser e agir em coletividade.  

Assim, retomando a compreensão de que uma formação sócio cultural é um 

empreendimento humano, dentre outros que poderiam ser construídos, e não uma 

determinante biológica, entende-se que o desenvolvimento de uma sociedade, ao requerer 

o fechamento à prerrogativa libertária e mutante de ser um corpo, elimina as outras 

potencialidades de abertura e construção social do mundo. 

Quanto mais evoluímos socialmente mais nos distanciamos do “caos” interior, da 

potência da experiência de si e das possibilidades de variação porque as definições sociais 

prescrevem, de forma cada vez mais elaborada, a conduta que direciona e condiciona a 

existência humana.  

 
                                                           
19

 A palavra opção aqui está entre aspas porque haverá adiante uma discussão a respeito desta 

correlação de forças entre o bio e o sócio e entre o indivíduo e a sociedade, refletindo com mais pesares sobre 

a afirmação citada de que “o homem se produz a si mesmo” no sentido de relativizar esta possível ideia de 

“autonomia” de criação de si contida nesta afirmação. 
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A reificação e o empreendimento humano na construção social da realidade 

O contrucionismo social identifica esta forma de fechamento da potência interna no 

processo de abertura ao mundo na estrutura original de organização e construção do 

conhecimento que se faz sobre o hábito.  

Tomemos o exemplo simples de fazer um caminho, nunca dantes feito, de um ponto 

ao outro. Haverá, neste percurso desconhecido, uma série de decisões a serem tomadas no 

trajeto como, por exemplo, o mapeamento da área de travessia, a avaliação sobre os 

obstáculos do percurso, sobre os riscos e etc. Por outro lado, quando o caminho é 

conhecido, muitos esforços estão poupados, basta andar sobre o percurso já sabido. Além 

disso, uma vez que o caminho é conhecido e não exige esforços de atenção, torna-se 

possível caminhar planejando, por exemplo, o que o sujeito irá comprar para o jantar.  

Ou seja, a experiência direta de construção de um saber sobre o desconhecido (como 

realizar um trajeto), demanda a criação (de como realizar ação) e a utilização de um aparato 

perceptivo alargado e conectado ao instante presente.  

O mesmo acontece em uma interação entre duas pessoas. Todo início de relação com 

o desconhecido demanda muita atenção para que se conheça o outro. Se não conheço o 

outro, se me faltam referências e suportes pré estabelecidos para enquadrá-lo em alguma 

área de conhecimento predeterminado, utilizo uma série de mecanismos da atenção que 

demandam um aparato perceptivo bem maior do que disponibilizo para me relacionar com 

uma pessoa que suponho conhecida. Portanto, a partir do momento em que algo é tido 

como conhecido, há um relaxamento das tensões.  

Aí reside a força do hábito. O hábito sugere a tendência em estabelecer padrões que 

assegurem a sensação de conhecimento das coisas. Segundo os autores do construcionismo 

social a força do hábito está nesta procura de reconhecimento do desconhecido.  

O sujeito identifica, pela repetição, por exemplo, um padrão de comportamento do 

outro, algo que o traz a sensação de conhecer quem, até então era desconhecido. O 
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reconhecimento do outro traz um relaxamento e diminui os esforços da percepção a cada 

encontro ou relação. 

No reconhecimento de um padrão que identifica o outro, o esforço, de constantes 

decisões que são tomadas na interação com o desconhecido, é poupado. A sensação do 

conhecido diminui a impressão de risco e então a atenção pode ser destinada a outra 

atividade. “Em outras palavras, o fundamento da atividade tornada habitual abre o primeiro 

plano para a deliberação e a inovação” (BERGER, 2011, p. 76).  

Esta sensação de conhecer nos acalenta e nos traz o sentimento de estabilidade pela 

conduta previamente direcionada:  

 

Toda atividade humana está sujeita ao hábito. Qualquer ação 
frequentemente repetida torna-se moldada em um padrão, que pode ser 
reproduzido com economia de esforço e que, ipso facto, é apreendido pelo 
executante como padrão... isto liberta o indivíduo da carga de ‘todas estas 
decisões’, dando-lhe um alívio psicológico que tem por base a estrutura 
instintiva não dirigida do homem. O hábito fornece a direção e a 
especialização da atividade que faltavam ao equipamento biológico do 
homem, aliviando assim o acúmulo de tensões resultantes dos impulsos 
não dirigidos” (BERGER, 2011, p, 75). 

   

Deste modo a força do hábito identifica padrões no outro, nas coisas, nos 

fenômenos- enfim padrões que permitem o reconhecimento e a identificação de 

características. Esta é uma forma de construção do conhecimento que também direciona a 

construção social desta realidade.  

O mesmo princípio é aplicado na interação entre as pessoas. Uns padronizam os 

outros para identifica-los e adquirir a sensação de se conhecerem. Quando duas pessoas 

estabelecem uma relação, elas criam padrões a partir dos quais esta relação flui. Duas 

pessoas também podem criar algo juntas e padronizar este conhecimento para identificar a 

criação comum.  
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Este caminho de relação apoiado na criação de padrões define um princípio das 

interações calcado não na experiência direta que um possa ter com o outro, mas sim no 

desenvolvimento de interações simbólicas no sentido em que a relação com o outro é 

permeada e fortemente influenciada por definições de padrões e tipificações.  

Portanto há um eixo de interação que, se não parte de padrões preestabelecidos 

sobre o outro, busca de qualquer modo, através da relação, estabelecer moldes de 

convivência e comportamento.  

Assim, do hábito ao padrão, se estabelece a sensação da produção de um 

conhecimento comum, e da criação de um terreno também comum para que fluam as 

relações e a evolução social.  

Nota-se que a sensação do conhecimento se dá na tentativa de fixar algo; e esta 

sensação de apreensão do saber também se faz “fora”, no sentido de assegurar-se 

destacadamente do si mesmo ou da experiência comum; a sensação de garantir a apreensão 

do conhecimento se faz na tentativa de assegura-lo como um objeto, como uma coisa que se 

possa definir separadamente da experiência das pessoas.   

Assim, na continuidade do processo que vem da formação do hábito e dos padrões, 

no sentido da exteriorização e detecção das construções comuns, surgem das tipificações 

que procuram assegurar o conhecimento gerado por uma experiência primária.  

A partir de dado momento essas tipificações começam a ser construídas de modo a 

aparecerem como regras ou saberes socialmente definidos. Então um movimento de 

interação, por exemplo, entre duas pessoas, que teve na força do hábito a tendência de um 

padronizar o outro e, na evolução do processo a tipificação recíproca, tende a acabar 

direcionando funções, papéis e atividades humanas. E, assim, estas tipificações passam a 

caracterizar-se como instituições que promovem as interações sociais em larga escala.  

Exatamente neste ponto da narrativa da formação social há uma passagem que 

muito me interessa ressaltar. É a passagem da construção de uma interação que produz um 

conhecimento comum, fruto da experiência biográfica de criação entre as pessoas, para a 
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construção da tipificação deste conhecimento, na sua generalização. Este dado é importante 

porque a estrutura de conhecimento de si, do outro e da produção comum, também define 

a estrutura social de interações.  

Deste modo, o homem, para interagir com o outro, sente a necessidade de 

reconhecê-lo e criar algum acordo comum por onde fluam as relações entre o si mesmo e o 

outro. Assim as experiências de interação geram, na sua continuidade, um acervo comum de 

conhecimento: as pessoas envolvidas na interação identificam padrões uns dos outros e 

acordos que estabilizam as suas relações.  

Neste sentido, o hábito relaciona-se ao estabelecimento de padrões que servem 

como a identificação de uma gestação comum para que ocorram os relacionamentos sociais.  

Entretanto, quando este padrão é tipificado ele começa a existir como uma força 

autônoma da experiência, como algo fixo e definido, independente da ação humana. 

Portanto a tipificação dá um carácter reificado para um acervo de conhecimento comum que 

estava vivo, originalmente, somente no curso da experiência, ou seja, que se modificaria a 

cada movimento, ou ainda que se fosse mantido, o seria em função da sua validade como 

continua criação das experiências de interação.  

É muito diferente reconhecer e identificar um conhecimento comum gestado pela 

experiência de interação presencial, de tipificar este conhecimento como uma realidade 

autônoma da experiência.  

A institucionalização é assinalada, de acordo com Peter Berger, como um paradigma 

de decorrência inevitável de um processo de formação social que está baseado nesta 

estrutura de consciência com a qual estabelecemos a sensação de conhecimento:  

 

Empiricamente, a parte mais importante da formação do hábito da 
atividade humana é coextensiva com a institucionalização desta última... A 
institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de 
ações habituais por tipos de atores... As tipificações das ações habituais que 
constituem as instituições são sempre partilhadas (BERGER, 2011. p. 77). 
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Desse modo a instituição passa a existir a partir do momento em que é partilhada no 

sentido de ser validada em cada participante, ou no sentido de constituir uma “tipificação 

recíproca” onde todos participam, se não na sua criação original, atuando nos papéis que a 

fazem existir: 

  

São acessíveis a todos os membros do grupo social particular em 
questão, e a própria instituição tipifica os atores individuais assim como as 
ações individuais... Por exemplo, a instituição da lei postula que cabeças 
serão decepadas de maneiras específicas e em circunstâncias específicas, e 
que tipos de indivíduos terão de fazer a decapitação (carrascos, ou 
membros da casta impura e etc...) (BERGER, 2011, p. 77). 

 

A instituição se faz justamente na representação de papéis. Sem essa representação 

realizada e atualizada cotidianamente a instituição não existiria. Ela existe na crença e na 

credibilidade deste “drama”: 

 

Somente mediante esta representação de papéis desempenhados é 
que a instituição pode manifestar-se na experiência real. A instituição, com 
seu conjunto de ações ‘programadas’, assemelha-se ao libreto não escrito 
de um drama. A realização do drama depende do repetido desempenho 
dos papéis prescritos por parte dos atores vivos... Nem o drama nem a 
instituição existem empiricamente separados desta realização repetida 
(BERGER, 2011, p. 101). 

 

Contudo, ao mesmo tempo em que a instituição só existe quando todos participam 

desta representação, ou seja, quando todos atuam nos papéis e atividades designadas 

compondo o tecido socialmente determinado, ela é percebida como um acontecimento 

absolutamente autônomo da ação humana: 
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As instituições implicam, além disso, a historicidade e o controle. As 
tipificações recíprocas das ações são construídas no curso de uma história 
compartilhada. Não podem ser criadas instantaneamente. As instituições 
têm sempre uma história, da qual são produtos... As instituições, também, 
pelo simples fato de existirem, controlam a conduta humana estabelecendo 
padrões previamente definidos de conduta, que canalizam em uma direção 
por oposição às muitas outras direções que seriam teoricamente possíveis 
(BERGER, 2011, p. 77). 

 

Então, o homem segue “produzindo-se a si mesmo”, como ente coletivo formado 

interdependentemente, porém, com “partes” que assumem funções, papéis e ações 

bastante diversificados, sem mesmo perceber o mecanismo de inter atuação e 

interdependência comum a todos.  

Portanto, no processo de institucionalização, o conhecimento que era gerado pelo 

grupo de pessoas em interação comum, se destaca da experiência biográfica e passa a ser 

compreendido como um padrão de construção social a ser reproduzido, ganhando 

historicidade e adquirindo a necessidade de manutenção através do controle social.  

Uma vez que a institucionalização não é mais fruto comum da experiência direta das 

pessoas que partilham a sociedade, ou seja, a partir do momento em que a instituição não 

se relaciona a um saber conectado à experiência biográfica de seus participantes, ela 

necessita ser legitimada de outras maneiras.  

Quando a construção social da realidade se destaca da criação comum oriunda da 

experiência de interação direta e biográfica, ela passa a embasar-se somente em um 

conhecimento transmitido e, portanto, desconectado da experiência do sujeito.  

O que legitima a instituição não é mais a experiência do sujeito, mas a criação das 

diversas formas de controle que a procuram tornar uma realidade subjetiva. “Dizer que um 

segmento da atividade humana foi institucionalizado já é dizer que este segmento da 

atividade humana foi submetido ao controle social” (BERGER, 2011, p. 78).  
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Então há uma passagem que vem da força do hábito para o estabelecimento de 

padrões e tipificações que se configuram como trilhos para as interações humanas. Mas, ao 

mesmo tempo em que estas tipificações servem para compartilhar um conhecimento 

comum entre todos oriundo da experiência de interação, em dado momento, esta 

tipificação se institucionaliza como um saber e uma verdade autônoma da experiência 

passando, na contramão do processo, a aparecer como fatos objetivados. 

A questão central apresentada é que, no processo de institucionalização que ratifica 

a ordem social, há uma ruptura brutal da criação da organização social com a experiência 

direta de seus autores. No momento em que a institucionalização se instaura o fechamento 

ao mundo é assegurado pelas forças de legitimação e pela ideia de reificação, que se não 

aniquila, esmaga a força da experiência humana como potência de criação ou como 

paradigma de formação social.  

Ou seja, enquanto a formação social é criada pela experiência humana direta, ela 

está ligada ao movimento constante e aberto ao mundo como potência de transformação. A 

experiência de criação direta tem a sua força de movimento na interação coletiva, em 

constantes escolhas, decisões e construções que possam ir sendo feitas e desfeitas.  Por 

mais que se formem hábitos e padrões, eles são percebidos como criações humanas que 

somente têm validade na gestação da experiência, ou seja, no movimento e na presença 

humana. Existe a consciência da criação e da formação dos padrões, de seus motivos, 

mecanismos, enfim, está presente a percepção de como um padrão é formado pela 

experiência. Esta percepção em constante conexão com a experiência pode tornar os 

padrões flexíveis, vivos e sujeitos à mudança, à transformação, ou à evolução de acordo com 

os fluxos das experiências de interação. 

Ao contrário, no processo de institucionalização, o homem se afasta da sua 

experiência de existência. Os padrões são tipificados a partir do momento em que assumem 

característica estática, definida, um padrão que existe autonomamente da experiência. 

Forma-se um conhecimento que adquire status somente institucional no sentido de não 

mais depender da experiência humana. E estas tipificações que se desligam, no plano da 
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percepção, do movimento e do contínuo processo de formação social, retornam para o 

homem como regras impostas e instituídas de conduta e ação.  

O homem perde o movimento pendular entre ser e ter um corpo, perde a abertura 

potencial interna, e vive na direção única de ter um corpo agindo sob o paradigma de 

instituições que são impostas: 

 

A reificação é a apreensão dos fenômenos humanos como se 
fossem coisas, isto é, em termos não humanos ou possivelmente super- 
humanos... A reificação implica que o homem é capaz de esquecer sua 
própria autoria do mundo humano, e, mais que a dialética entre o homem, 
o produtor, e seus produtos é perdida de vista pela consciência (BERGER, 
2011, p. 118). 

 

 A construção social transmitida adquire uma objetividade desconectada da 

experiência biográfica.  E assim, a institucionalização rompe a percepção da força de 

movimento da experiência humana e da responsabilidade de criação ativa do homem na 

construção social da realidade. Porque a realidade aparece como “uma ordem comum” 

reificada: 

 

Isto significa que as instituições que estão agora cristalizadas são 
experimentadas como existindo por cima e além dos indivíduos que 
‘acontece’ corporifica-las no momento. Em outras palavras, experimentam-
se as instituições como se possuíssem realidade própria, realidade com a 
qual os indivíduos se defrontam na condição de fato exterior e coercitivo 
(BERGER, 2011, p. 82). 

 

 Esta realidade objetivada não expõe visivelmente onde está a sua força de 

concepção e criação, aparece como inumana. Não há clareza sobra a construção social da 

realidade como um empreendimento humano, ativo e responsável, por não dizer diário. 

Porque, de fato, a realidade também nos condiciona, nos forma e se impõe sim, como uma 
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condição inexorável não humana, com força e violência brutais e inquestionáveis, não é 

preciso dizer. 

 O difícil é a consciência deste mecanismo “esta integração exige a sistemática 

consideração da relação dialética entre as realidades estruturais e o empreendimento 

humano de construir a realidade na história” (BERGER, 2011,p. 236). É uma questão chave 

da percepção porque “o paradoxo consiste no fato do homem ser capaz de produzir um 

mundo que em seguida experimenta como algo diferente de um produto humano” (BERGER, 

2011, p. 85).  

Mas, apesar de a realidade existir de fato como um rolo compressor super- humano e 

autônomo, no quadro atual da nossa existência, a reificação, ou seja “a apreensão dos 

fenômenos humanos como se fossem coisas” não é uma realidade, mas um distúrbio da 

percepção.  

A reificação é uma forma de apreensão da mente humana que, talvez, se inicie lá 

atrás com a tendência ao estabelecimento de padrões. É de suma importância compreender 

que a reificação dos fenômenos sociais é um problema da percepção. A reificação é uma 

característica da consciência, praticamente uma forma de organização do conhecimento que 

percebe os fenômenos humanos como coisas não humanas.  

Este distúrbio da percepção apresenta-se desde as ínfimas falas do cotidiano, por 

exemplo, quando se diz “pois é, as relações amorosas são assim!...”, quando, na verdade, 

“nós somos e fazemos as relações amorosas serem de uma maneira ou de outra”.  

É claro que este “as relações são assim” tem a ver com o fato de que as organizações 

são coletivas, as interações humanas são inter ações, as experiências acontecem com o meio 

social, enfim, relaciona-se ao princípio de que somos e existimos em grupo. No entanto o 

coletivo não é uma coisa fatídica, é um grupo de pessoas onde todos são criadores, 

responsáveis e ativos.  

A nossa percepção é educada nesta linha da reificação, ou do “é assim que as coisas 

são feitas”: 
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A questão decisiva consiste em saber se o homem ainda conserva a 
noção de que, embora objetivado, o mundo social foi feito pelos homens, e, 
portanto, pode ser refeito por eles. Em outras palavras, é possível dizer que 
a reificação constitui o grau extremo do processo de objetivação, pelo qual 
o mundo objetivado perde a inteligibilidade que possui como 
empreendimento humano e fixa-se como uma facticidade não humana, não 
humanizável, inerte. Tipicamente, a relação real entre o homem e o seu 
mundo é invertida na consciência... Deve-se acentuar que a reificação é 
uma modalidade da consciência ou, mais precisamente, uma modalidade 
da objetivação pelo homem do mundo humano (BERGER, 2011, p. 119). 

     

Deste modo, Berger pontua que esta tendência de reificar o conhecimento e os 

fenômenos sociais rompendo a ligação com a experiência humana, é uma forma de 

fechamento da abertura potencial do homem ao mundo mais endurecida. Ou seja, no 

processo de reificação há a fixação, a determinação, a delimitação, o fechamento, o 

sufocamento do movimento, os moldes, enfim “a verdade absoluta”, separada da percepção 

humana.  

Portanto a reificação é o fechamento absoluto da abertura potencial do homem ao 

mundo, é a instauração maciça de uma realidade inexorável onde se perde a consciência de 

que o homem continua sendo, enquanto ente coletivo, o único responsável pela existência 

dos fenômenos humanos.    

Esse mundo “o mundo institucional exige legitimação isto é, modos pelos quais pode 

ser ‘explicado’ e justificado” (BERGER, 2011, p. 85). Portanto “o conhecimento relativo à 

sociedade é uma realização no duplo sentido da palavra, no sentido de apreender a 

realidade social objetivada e no sentido de produzir continuamente esta realidade” 

(BERGER, 2011, p. 91).  

Este sistema montado cria uma narrativa que terá que se legitimar na carne:  

 

Aprender um papel não é simplesmente adquirir as rotinas que são 
imediatamente necessárias para o desempenho “exterior”. É preciso que 
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seja também iniciado nas várias camadas cogniscitivas, e mesmo afetivas, 
do corpo de conhecimento que é diretamente e indiretamente adequado a 
este papel (BERGER, 2011, p. 103). 

  

E aprofundando, no sentido da carne, a interiorização da realidade objetivada é um 

processo de formação social e biológico: 

 

Os indivíduos de classe inferior adoecem mais frequentemente que 
os de classe superior. Além disso, têm doenças diferentes. Em outras 
palavras, a sociedade determina durante quanto tempo e de que maneira o 
organismo individual viverá. Essa determinação pode ser institucionalmente 
programada na operação dos controles sociais, como na instituição da lei. A 
sociedade pode aleijar e matar. De fato, é no poder sobre a vida e a morte 
que manifesta seu supremo controle sobre o indivíduo (BERGER, 2011, p. 
230).  

 

Então a reificação, como o grau supremo da institucionalização, significa a alienação 

da força de movimento e criação da auto gestão da experiência humana, bio e 

sociologicamente falando.  

O mundo institucional percebido como realidade objetiva reificada e não como uma 

criação da experiência humana não pode ser facilmente transformado. Adquire realidade 

per si, como a força de transmissão dos “saberes”.  

 

Tudo isto muda no processo de transmissão à nova geração. A 
objetividade do mundo institucional ‘espessa-se’ e ‘endurece’ não apenas 
para os filhos, mas para os pais também... Torna-se real de maneira mais 
maciça e não pode ser mudada com tanta facilidade... Como não participam 
da formação dele, aparece-lhes como uma realidade dada... Um mundo 
institucional, por conseguinte, é experimentado como realidade objetiva. 
Tem uma história que antecede o nascimento do indivíduo e não é acessível 
a sua lembrança biográfica. Já existia antes de ter nascido e continuará a 
existir depois de morrer. Esta própria história, tal como a tradição das 
instituições existentes, tem carácter de objetividade. A biografia do 
indivíduo é apreendida como um episódio localizado na história objetiva da 
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sociedade. As instituições, como facticidades históricas e objetivas, 
defrontam-se com o indivíduo na qualidade de fatos inegáveis. As 
instituições estão aí exteriores a ele, persistentes em sua realidade, queira 
ou não. Não pode desejar que não existam. Resistem às suas tentativas de 
alterá-las ou de evadir-se delas (BERGER, 2011 p. 82, 83,84). 

 

O coletivo que não criou este mundo a partir da sua experiência biográfica e que o vê 

como algo destacado da sua interferência humana não percebe como poderia movimenta-

lo.   

A interação social criada por um grupo pode ser, em certa medida, gestada e recriada 

pelo mesmo grupo. Já a ordem transmitida organiza as interações sociais sob sua lei. 

Portanto, as interações socialmente definidas através de papéis institucionalizados são 

diferentes das interações sociais exploradas via a experiência biográfica.  

O indivíduo se percebe e age na interação via a atuação nos papéis socialmente 

formados. Há uma espécie de interacionismo simbólico, pre determinado. “A sociedade, a 

identidade e a realidade cristalizam subjetivamente no mesmo processo de interiorização... 

Aquilo que é real ‘fora’ corresponde ao que é real ‘dentro’” (BERGER, 2011, p. 173). Neste 

sentido, o indivíduo não interage aberto ao mundo para viver uma experiência.  

Porém, apesar de o homem agir sob este processo de socialização e interação no qual 

foi e é continuamente formado, “há sempre elementos da realidade subjetiva que não se 

originam na socialização, tais como a consciência da existência do próprio corpo do 

indivíduo... A biografia subjetiva não é completamente social” (BERGER, 2011, p. 175). O 

indivíduo nunca é completamente socializado. Nunca é completamente fechado na sua 

potência interna de variação e movimento. 

O homem não perde completamente a sua potência de abertura ao mundo. A 

experiência humana pode ser esmagada, mas ela não morre porque se relaciona ao princípio 

vital e à natureza. E por mais que vivamos em função objetiva e subjetiva de um sistema 

hermeticamente fechado destacado da nossa potência de abertura ao mundo e gestação da 

vida na criação das interações sociais, “mesmo quando o mundo da vida cotidiana conserva 
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sua maciça e indiscutível realidade in actu, está ameaçado pelas situações marginais da 

experiência humana que não podem ser completamente incluídas na atividade diária” 

(BERGER, 2011, p. 189).  

É na experiência humana que está o grito que questiona e protesta contra a 

reificação, contra a institucionalização falida e à legitimação descredibilizada.  

É na dimensão da experiência humana que esta organização social emerge como 

falida. É na contraposição com a experiência do movimento humano que este mundo 

aparece agora como falso e representado. Ou seja, destacou-se tanto da experiência que se 

tornou perceptível como uma farsa, uma representação, uma invenção ou a criação de uma 

ficção que não mais dialoga com a potência humana.    

Segundo Berger, a experiência é a força de questionamento do sistema porque ela 

enfrenta o poder de legitimação como uma ameaça externa ao sistema. A experiência tem a 

força do questionamento porque “a execução real impõem-se à consciência muito mais 

clamorosamente. De fato, pode ser destruída antes do espírito poder enfrenta-la. Em 

qualquer caso não pode ser negada” (BERGER, 2011, p. 190). 

Em um momento de crise, esta construção social passa a ser percebida como uma 

mentira que não está conectada à experiência humana. O homem está engajado na 

construção social da realidade não pela sua potência de criação, ação, movimento e 

interação; ele está atuante na sociedade como mão de obra que reproduz um sistema 

prescrito.  

Uma fértil contribuição do construcionismo social é o desenvolvimento da percepção 

desta interação entre a realidade estrutural e o empreendimento humano na construção 

social da realidade, a começar pela percepção deste processo de reificação dos fenômenos 

sociais realizado pela institucionalização. 

Não se trata absolutamente de desviar a atenção sobre a necessidade óbvia da 

transformação estrutural, mas de compreender, mais profundamente, a interação entre o 

empreendimento humano e a realidade estrutural no percurso de encontrar potências de 
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transformação desta realidade. Porque a estrutura não é uma “coisa”, é um fenômeno 

humano, coletivo. A realidade estrutural existe enquanto tal, e tem, objetivamente, força 

esmagadora sobre o homem, mas a estrutura não é uma reificação.  

A reificação, portanto, se opõe à experiência. A força da refificação como modalidade 

da consciência é justamente desconectar a percepção do homem de si mesmo, da 

experiência que tem de si próprio e da experiência coletiva de construção social.  

O homem perde a consciência de que a realidade objetiva deve ser compreendida 

entrelaçada ao empreendimento humano para ser transformada. Não estamos lutando 

contra uma “coisa”, não estamos lutando para transformar uma “coisa”, estamos no embate 

de transformação de nós mesmos e da experiência de vida que criamos como ente coletivo.  

Nesta roda, aí sim, dialética, de transformação profunda entre o empreendimento 

humano e estrutural, o contrucionismo social aponta caminhos de criação no microcotidiano 

presente da vida diária.  

 O construcionismo social investe na ideia de que “na dialética entre a natureza e o 

mundo socialmente construído, o organismos humano se transforma. Nesta mesma dialética 

o homem produz a realidade e com isso se produz a si mesmo” (BERGER, 2011, p.233). 
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A AÇÃO RELACIONAL COMO PRINCÍPIO DE CONSTRUÇÃO NO PRESENTE 

Quando o construcionismo social expõe o mecanismo de reificação na construção 

social da realidade, salta-me aos olhos a percepção de quão importante é a restauração da 

experiência. A dimensão da experiência humana é um alicerce de contraposição ao sistema 

de reificação. 

A dificuldade de transformar a sociedade reside também no obstáculo de 

transformar-se a si próprio. O mecanismo da consciência pautado na reificação enrijece as 

possibilidades de mudanças internas e externas. Por este motivo a reeducação da percepção 

pode ser libertária no sentido de encontrar possibilidades de perceber a existência de si, do 

outro e da vida, pela experiência, sem recorrer ao esquema hábito-padrão-tipificação-

institucionalização-reificação.  

Neste contexto de crise onde duvidamos não somente do sistema econômico e 

político, mas da formação da nossa própria mentalidade, nas nossas estruturas mais íntimas, 

a possibilidade de olhar para o cotidiano sob a perspectiva de um “processo continuado de 

construção social” e de recorrer ao corpo, como estado “natural” potencialmente fecundo, 

aponta uma possibilidade de ação através da qual se pode tentar resistir e criar outras 

possibilidades.   

 

 Cuando un sistema cultural se tambalea y deja de funcionar como 
garantía para los individuos, como una estructura que los respalde y 
complete en sus insuficiencias, es cuando éstos se ven en la necesidad de 
poner en juego su condición natural primera e ultima, su ser como potencia 
del cuerpo, como possibilidad de ser- social en un proceso continuado de 
construcción (CORNAGO, 2008, p. 102).20 

 

                                                           
20

“Quando um sistema cultural vacila e deixa de funcionar como segurança para os indivíduos, como 

uma estrutura para apoiá-los e preencher as suas lacunas, é quando as pessoas se veem com a necessidade de 

pôr em jogo a sua primeira e última condição natural- o seu ser como potência do corpo, como possibilidade de 

ser- social numa em um processo contínuo de construção”. Tradução própria. 
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A questão parece ser precisamente retomar o contato com o “caos” interior, ou seja, 

com as possibilidades variáveis da criação de si em interação com o meio social. E, assim, 

pesquisar outras possibilidades de formação sócio culturais justamente aprofundando o 

diálogo entre o bio e o sócio, retomando o elo com movimento interno indeterminado: a 

potência criativa da experiência humana na interação com a sociedade.   

Esse fechamento ao mundo passa a determinar os horizontes de criação dentro de 

eixos estipulados. Neste requisito de evolução social nivelada com a restrição da potência 

interna, criamos e evoluímos dentro do paradigma de evolução social predeterminado. 

Deste modo, sob outro ângulo, mais reproduzimos coisas a partir de orientações 

preestabelecidas que, de fato, criamos possibilidades oriundas de uma percepção direta da 

experiência de interação do homem com o meio. 

Deste modo a ação como experiência pode tencionar o mecanismo de representação 

da vida no meio institucional.   

É no contato com aquela parte do ser humano indeterminada, denominada por 

Berger como o caos interior que tende sempre ao movimento potencialmente variável de 

abertura para o mundo, que o homem percebe e sente que existem outras possibilidades de 

existência e formações sócio culturais. É ali, através de uma percepção não socializada da 

natureza de si que persiste a potência mutante do movimento de criação da vida.  

Ou seja, a força da experiência gera a percepção da existência real na contraposição 

com uma construção “ficcional” da vida social. Em outras palavras se este sistema, esta 

máquina da qual somos todos escravos e patrões não nos faz felizes, e portanto, não se 

legitima na experiência humana, este mesmo sistema reificado passa a ser percebido por 

nós como uma representação. Ou seja, algo falso, mentiroso, falacioso, ilusionista: uma 

representação que está “fora” de nós, como uma máscara grudada no corpo, mas que não é 

o corpo.  

A experiência, neste aspecto, assume a perspectiva da percepção do real que se 

contrapõe à percepção do sistema social como uma representação. Deste modo, se a 
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construção social da realidade é percebida por um lado como uma reificação, desconectada 

da experiência, por outro lado, ela perde a legitimação na própria experiência. E o homem 

pode perceber um sistema no qual atua, mas que se difere, em certos aspectos, da sua 

realidade interior.  

Na retomada da percepção da sua experiência que se difere da representação do 

drama social, ou que ao menos seja percebida em atrito com os papéis e atividades 

segregadas da vida diária, é que o homem readquire a sua força primeira, mais genuína, a 

força da experiência de si, do seu corpo, da sua possibilidade de perceber a partir da 

experiência e não das regras impostas de conduta.  

Enfim, quando o homem se descola do seu papel no sistema e se percebe na sua 

experiência de existência “antes” do sistema, ele de distancia dos papéis que representa e se 

percebe como potencia variável e não como instância fixa. E talvez ali, na retomada dessa 

força, o homem também possa reaver sua potência como construtor da realidade social a 

partir do movimento de abertura ao mundo potencialmente variável.  

Esta tomada de consciência deve estar, idealmente ao meu ver, par e passo nas 

transformações estruturais. É na potência da experiência coletiva que podemos nos 

expandir, libertar, pesquisar, experimentar, inter agir e criar.  

Assim, nesta escuta, e não na negação da potência interna da natureza humana, 

podem-se pesquisar possibilidades de uma relação interativa e não dialética entre o 

movimento de abertura para o mundo e as possibilidades de organização e existência 

coletiva. Ou seja, um lugar em que ser um corpo não esteja em conflito dialético com o ter 

um corpo.  

Acredito que por isso seja de imenso valor investir nas relações pela experiência, na 

possibilidade de outros vincos percebidos diretamente, através da experiência, e não em 

interações mediadas por um sistema de valores reificados. Enfim retomar a percepção de 

que a criação está nas relações humanas e no desenvolvimento da consciência de que há 
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criação nas interações em grupos comunitários moleculares: como um grupo de pais da 

escola, dos moradores de um bairro e etc.  

Por este motivo, é fundamental pesquisar outras possibilidades de “ser a si mesmo” 

relacionadas a outras formas de “agir em coletividades”. Porque a experiência de si se dá em 

relação com o outro e a percepção de que o cotidiano é uma criação acontece através do 

grupo, a percepção de que a vida é um empreendimento humano acontece em grupo, em 

interação.  

A consciência do coletivo é peça chave, e, por esta razão, a ação relacional explora 

possibilidades de ser e possibilidades de agir em coletividades de forma interligada. A 

percepção da criação da própria vida é relacionada à vida comunitária, no sentido de 

adquirir força e potência em um núcleo molecular.   

Por esta razão a ação como experiência de interação é um empreendimento em si e 

com o outro. 

O “grito” ou a possibilidade de ruptura com um sistema situa-se justamente na 

experiência humana, ou melhor, na retomada da relação com o “caos interior”, com a força 

interna da natureza, que nunca é plenamente silenciado.  

Esta chave de consciência requer uma percepção plena, desenvolvida e ativa no 

sentido de que o homem pode se produzir a si mesmo justamente trabalhando com o seu 

movimento de abertura para o mundo e não na sua negação ou restrição. Trata-se do 

desenvolvimento da percepção pela experiência.  

A ação relacional engaja-se nesta direção conceitual ao compreender que a 

exploração de si é feita no meio coletivo, através das interações e na percepção das 

interdependências entre as pessoas. É no exercício da experiência coletiva que o homem se 

recria e cria o meio em que vive em contínua interação entre si e o grupo, entre o bio e o 

sócio.  
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Assim, a dimensão da experiência humana precisa ser revista, potencializada, 

explorada e pesquisada, junto às outras dimensões sociais que precisam ser revistas, 

revolucionadas e recriadas.  
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2 EXPERIÊNCIA  

O conceito de experiência apareceu pela primeira vez no percurso desta pesquisa 

quando participei de um workshop sobre performance ministrado pela artista carioca 

Eleonora Fabião. Eleonora frisou diversas vezes a importância de “denominar o que 

estávamos realizando como experiências e não como improvisações”.  

Naquele momento do workshop sobre performance em 2010 me perguntava: qual 

seria a diferença entre improvisação e experiência? Porque a importância em nomear as 

ações ali feitas como experiências? O que estaria implicado nesse conceito distinguindo-o da 

improvisação?   

Hoje compreendo que a improvisação é a forma como o agente da cena responde ao 

inusitado a partir da manipulação instantânea de seus instrumentos de composição e criação 

da ação. E a experiência é uma proposta de implicação centrada não no resultado da cena, 

mas no processo de percepção e formação da consciência.  

 

A Experiência Direta 

O primeiro capítulo do livro “A Arte como Experiência” de Dewey apresenta um 

breve levantamento de contextualização histórica, através do qual o autor pontua como o 

processo de institucionalização da sociedade trouxe um caráter abstrato à vida humana e 

criou compartimentos não somente do ponto de vista da organização social, como também 

das estruturas subjetivas.  

 

A vida é compartimentalizada, e os compartimentos institucionalizados são 
classificados como superiores e inferiores; seus valores, como profanos e espirituais, 
materiais e ideais. Os interesses são relacionados uns aos outros de maneira externa 
e mecânica, através de um sistema de verificações e balanços... A 
compartimentalização das ocupações e interesses acarreta a separação entre a 
forma de atividade comumente chamada de ‘prática’ e a compreensão, entre a 
imaginação e o fazer executivo, entre o propósito significativo e o trabalho, entre a 
emoção, de um lado, e o pensamento e a ação, de outro (DEWEY, 2010, p. 86).   
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O homem “compartimentalizado” não vive as suas experiências de forma integral. 

Em interface com o meio contrai suas potencialidades ao privilegiar uma forma de interação 

mediada pela linguagem e pela valoração pré estabelecida, ou seja, premeditada pelo 

controle de seus ideais. Em tom generalizado, o homem age com metas a serem atingidas, 

com as ideias prontas do que deve suceder, com uma dramaturgia traçada com inicio, meio 

e fim, antes que se realize a própria ação. 

Portanto, a vida institucionalizada distancia o homem da capacidade de viver 

experiências diretas. A institucionalização prevê as interações humanas mediatizadas por 

regras e valores preconcebidos, socialmente controlados objetiva e subjetivamente. Esta pré 

concepção do mundo desliga a chave de uma percepção direta, não mediatizada, mais 

aberta às possibilidades.   

A grandiosidade imaginativa dos ideais e da capacidade de especulação tende 

racionalmente a apequenar a experiência: as ideias se apresentam com a superioridade da 

abstração e da determinação dos saberes pré estabelecidos institucionalizados, onde tudo 

“o que deveria ser” será sempre melhor “do que realmente foi”.  

A primazia da racionalização sobre as experiências sempre faz com que a vida seja 

relativamente percebida como frouxa. Excitam-nos as sensações de conquistas, realizações e 

construções de sucesso no sistema institucionalizado.  

Dentro deste paradigma, a imaginação será sempre superior às realizações factuais. 

Por este ângulo da institucionalização, “Cedemos a condições de vida que forçam os 

sentidos a se manterem como excitações superficiais. O prestígio vai para aqueles que usam 

a mente sem a participação do corpo e que agem vicariamente através do controle dos 

corpos e do trabalho de terceiros (DEWEY, 2010, p. 87).” 

Neste sentido Dewey afirma que os sistemas de organização social comprimem os 

impulsos orgânicos e fomentam a fragmentação da natureza humana. Deste modo, a 

vivência da organicidade está submetida à mente que analisa, pondera e compartimentaliza 
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de acordo com os valores institucionalizados, desconectada dos sentidos da experiência 

humana. 

  

As oposições entre mente e corpo, alma e matéria, espírito e carne originam-
se todas, fundamentalmente, no medo do que a vida pode trazer. São marcas de 
contração e retraimento. Portanto, o reconhecimento pleno da continuidade entre 
os órgãos, necessidades e impulsos básicos da criatura humana e seus antepassados 
animais não implica uma redução necessária do homem ao nível dos bichos. Ao 
contrário, possibilita o traçado de um projeto fundamental da experiência humana 
sobre o qual se erga a superestrutura da experiência maravilhosa e distintiva do 
homem (DEWEY, 2010, p. 89) 

 

Assim a “criatura viva” requer, antes de tudo, o fortalecimento da organicidade ou o 

despertar da percepção pela experiência. Religar a mente ao corpo exige retomar a 

percepção e a via de conhecimento que se constroem através das experiências. E, nesse 

sentido, relativizar as mediações pré estabelecidas para que se possa retomar os sentidos a 

partir da experiência direta.   

Não somos educados para uma expansão da consciência e da percepção conectadas 

à experiência direta, presente e processual. É como se estes sentidos estivessem desligados, 

como ângulos mortos no próprio corpo. Por vezes essa sensação se revela na “falta de 

sentido” da própria vida.  

Os sentidos, tal como são tratados por Dewey, referem-se a diversos aspectos em um 

só termo: ao sentir através dos órgãos sensoriais, ao sentir das emoções e dos sentimentos, 

e ao sentido dos significados e elaborações sobre as experiências vivenciadas.  

 

O “sentido” abarca uma vasta gama de conteúdos: o sensorial, o sensacional, 
o sensível, o sensato e o sentimental, junto com o sensual. Inclui quase tudo, desde o 
choque físico e emocional cru até o sentido em si- ou seja, o significado das coisas 
presentes na experiência imediata (DEWEY, 2010, p. 88)  
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Há, nesse aspecto, a necessidade de “dar um passo” atrás no sentido de retomar a 

percepção a partir das experiências diretas e da potencialização dos aspectos biológicos da 

natureza humana. Ativar a organicidade é ativar a própria capacidade de vivenciar 

experiências. Ou seja, a “criatura viva” é o ser desperto na sua existência, pois, “a 

experiência, na medida em que é experiência, consiste na acentuação da vitalidade” 

(DEWEY, 2010, p. 183).  

Essa “acentuação da vitalidade” caracteriza o ser na sua integridade física, emocional 

e racional. A diferença se dá na proposta de uma vivência que seja norteada pela experiência 

direta com o meio e não controlada ou mediada por conhecimentos pressupostos, de modo 

a reduzir a percepção e a exploração da experiência direta.  

 

A experiência é o resultado, o sinal e a recompensa da interação entre 
organismo e meio que, quando plenamente realizada, é uma transformação da 
interação em participação e comunicação. Visto que os órgãos sensoriais, com o 
aparelho motor que lhes está ligado, são os meios dessa participação, toda e 
qualquer invalidação deles, seja de ordem prática ou teórica, é, ao mesmo tempo, 
efeito e causa de um estreitamento e embotamento da experiência de vida (DEWEY, 
2010, p. 89)     

 

A experiência plena é, deste modo, um ato processual. Não corre em busca de um 

fim ou de uma meta, mas consiste na própria consumação de si mesma.  

A experiência não almeja fixar nada afora, acima ou além de si mesma, ela se basta 

como contínuo processo em movimento, não precisa estabelecer metas, nem alcançar 

algum ideal.  

O processo decorre em fluxos de um ponto ao outro onde as pulsações rítmicas e as 

correntes de energia inscrevem os sentidos em ampla acepção: 

 

Cada lugar de repouso, na experiência, é um vivenciar em que são absorvidas 
e incorporadas as conseqüências de atos anteriores... cada um traz em si um 
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significado que foi extraído e conservado...  A forma do todo, portanto, está presente 
em todos os membros. Realizar e consumar são funções contínuas (DEWEY, 2010, p. 
140)   

  

A experiência é uma espécie de combustão em que a transformação decorre no ato e 

no fluxo de sua consumação. “Conclui-se de tal modo que seu encerramento é uma 

consumação, e não uma cessação” (DEWEY, 2010, p. 110).  

A “cessação” seria o fim ou o resultado de algo planejado, a “consumação” é a 

vivência processual que comporta e valoriza as interferências presenciais da ação. A 

consumação é dada no ato de construção presencial dos sentidos, onde a intenção cresce 

junto com a ação.  

Portanto, de acordo com Dewey, a experiência direta é uma ação de troca orgânica e 

transformadora com o meio onde os sentidos (físico, psíquico e mental) são gerados no ato 

presencial e processual.  

 

Pensamento como experiência 

Um dos exemplos mais interessantes desse ato de consumação é dado quando 

Dewey descreve uma experiência de pensamento. O autor pontua como o pensamento se 

dá em fluxos que envolvem também as emoções e o corpo físico em um movimento de idas 

e vindas até a sua consumação “final”: “Quando se chega a uma conclusão, ela é a de um 

movimento de antecipação e acumulação, um movimento que finalmente se conclui. A 

‘conclusão’ não é uma coisa distinta e independente; é a consumação de um movimento” 

(DEWEY, 2010, p. 113). 

Compreender o pensamento como movimento é extremamente propício. Se o 

pensamento também é movimento, o inverso é válido, e a estrutura de movimento também 

é a estrutura de pensamento.  
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Transformar os mecanismos de movimento é transformar materialmente os 

mecanismos de pensamento, portanto, seus procedimentos e alicerces.   

Assim, diante do reconhecimento da construção de um mundo duvidoso, não adianta 

continuar refletindo sobre ele, sobre seus conteúdos, ou continuar tentando explorar 

maneiras de provocar a criação a partir de ferramentas dadas e de paradigmas 

estabelecidos. A questão está em tentar expandir o próprio ato de pensar e a capacidade de 

perceber, a partir de novos paradigmas. 

“A verdade é que a ciência favoreceu a ideia de uma força intelectual rude e sóbria 

que torna francamente insuportável todas as velhas representações metafísicas e morais da 

raça humana” (LYOTARD, 2011, p.7).       

Em meio aos diversos questionamentos próprios da crise, nos perguntamos para 

onde foram as promessas de felicidade e emancipação humana que o progresso, através do 

desenvolvimento do conhecimento científico, nos traria. São inegáveis os avanços humanos 

realizados pelo aprofundamento do conhecimento científico, ilustrado e racional. Ao mesmo 

tempo em que são inquestionáveis as limitações e problemas dialeticamente gerados pela 

crença cega no desenvolvimento do conhecimento tecnológico no que diz respeito à 

felicidade da vida em sociedade.  

Lyotard identifica que o conhecimento científico desvinculou-se da sua natureza 

original voltada para o desenvolvimento humano e aos poucos se burocratizou passando a 

servir a um sistema econômico de modo desvinculado do homem: 

 

A ciência, para o filósofo moderno, herdeiro do Iluminismo, era 
vista como algo auto-referente, ou seja, existia e se renovava 
incessantemente com base em si mesma. Em outras palavras, era vista 
como atividade “nobre”, “desinteressada”, sem finalidade preestabelecida, 
sendo que sua função primordial era romper com o mundo das “trevas”, 
mundo do senso comum e das crenças tradicionais, contribuindo assim 
para o desenvolvimento moral e espiritual da nação. (LYOTARD, 1979, p. IX)  
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Entretanto, no caminhar da humanidade, a ciência deixa de ser um exercício de 

desenvolvimento de conhecimento amplo para se tornar uma espécie de serviçal de uma 

máquina sistêmica: 

 

Longe, portanto, de continuar tratando a ciência como fundada na 
“vida do espírito” ou na “vida divina”; o cenário pós moderno começa a vê-
la como um conjunto de mensagens possível de ser traduzido em 
“quantidade (bits)” de informação... Assim sendo, a atividade científica 
deixa de ser aquela práxis que, segundo a avaliação humanístico-liberal, 
especulativa, investia na formação do “espírito”, do sujeito “razoável”, da 
“pessoa humana” e até mesmo da humanidade. Com ela, o que vem se 
impondo é a concepção da ciência como tecnologia intelectual, ou seja, 
como valor de troca e, por isso mesmo, desvinculada do produtor 
(cientista) e do consumidor. Uma prática submetida ao capital e ao estado, 
atuando como essa particular mercadoria chamada força de produção 
(LYOTARD, 1979, p. XI). 

   

Deste modo, o modelo hegemônico de conhecimento estritamente relacionado ao 

sistema capitalista enlaça uma teia de organização social de onde é difícil vislumbrar outras 

possibilidades de ser e de viver em coletividade.  

A questão está na formação da mentalidade, nas estruturas desta formação que 

condicionam um saber voltado para a produção. Assim, “A universidade enquanto produtora 

de ciência torna-se uma Instituição sempre mais importante no cálculo estratégico dos 

Estados atuais” (LYOTARD, 1979, p. 12).  

 

Sob a forma de mercadoria informacional indispensável ao poderio 
produtivo, o saber já é e será um desafio maior, talvez o mais importante, 
na competição mundial pelo poder. Do mesmo modo que os Estados- 
Nações se debateram para dominar territórios, e com isso dominar o acesso 
e a exploração das matérias- primas e da mão de obra barata, é concebível 
que eles se batam no futuro para dominar as informações. Assim encontra-
se aberto um novo campo para as estratégias industriais e comerciais e 
para as estratégias militares e políticas (LYOTARD, 1979, p. 5) 
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Lyotard ressalta que o que compreendemos como conhecimento é um endosso de 

retroalimentação de um sistema político e econômico e, assim, não deixa de ser uma 

espécie de construção de um relato alinhavando crenças e valores:  

 

Um cientista é em princípio alguém que “conta histórias”, cabendo-
lhe simplesmente verifica-las... A clivagem entre decisores e executantes, se 
ela existe na comunidade científica (e existe), pertence ao sistema sócio 
econômico, não à pragmática científica. Ela é um dos principais obstáculos 
ao desenvolvimento da imaginação dos saberes (LYOTARD, 1979, p. 116).  

 

 Porém o homem que não é uma ciência exata e nem uma mercadoria, e, assim, ele 

reage às ilusões do pós modernismo.  

Se, por um lado, as estruturas de formação do saber procuram validar uma lógica de 

poder, a experiência humana, por outro lado, expõe a contradição e os abismos entre o que 

se idealiza e o que se realiza, ou, o preço fáustico a pagar deste mecanismo dialético de 

construção e autodestruição.  

A experiência rebate a legitimidade do saber na sociedade contemporânea: 

 

Uma ciência que não encontrou sua legitimidade não é uma ciência 
verdadeira; ela cai no nível mais baixo, o de ideologia ou instrumento de 
poder, se o discurso que deveria legitimá-la aparece ele mesmo como 
dependente de um saber pré- científico, da mesma categoria que um relato 
“vulgar” (LYOTARD, 1979, p.70) 

 

Dentro deste assunto, o educador Jorge Larrosa Bondia escreveu um artigo 

denominado “Notas sobre a experiência e o saber de experiência” onde tece justamente um 

olhar que explora as possibilidades de “pensar a educação a partir do par experiência/ 

sentido” (BONDIA, 2002, p. 20).  
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Neste aspecto, o autor traça cruzamentos entre a capacidade de transformação do 

ser, a abertura para novas bases de formulação do saber e as potencialidades de 

apropriação da vida.   

De acordo com Larrosa “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece o que 

nos toca” (BONDIA, 2002, p. 21), no entanto, segundo ele “nunca se passaram tantas coisas, 

mas a experiência é cada vez mais rara” (BONDIA, 2002, p.21).   

Larrosa propõe, dentre outros aspectos, a necessidade da desaceleração do tempo e 

a abertura de espaços “vazios” a serem preenchidos pelos acontecimentos. O intuito é criar 

vias para que, através da experiência, os sentidos possam ser rearticulados englobando os 

diversos canais da percepção.  

Essa via de “articulação” ou elaboração de sentidos feita através da experiência 

difere-se da que é feita através de uma apreensão racionalizada.  

Essa outra estruturação do conhecimento não nega a razão, mas propõe outra 

maneira de aproximação do intelecto que compreende as formas de percepção do sujeito, 

características essas que singularizam os saberes, aproximando-os de uma percepção mais 

integral. “A lógica da experiência produz diferença, heterogeneidade entre os sujeitos, a 

lógica da experiência produz diferenças” (BONDIA, 2002, p. 28). 

Neste sentido, o “saber pela experiência” de Larrosa e a “experiência de 

pensamento” de Dewey, fortalecem o conceito de experiência como um canal de 

investigação e exploração das estruturas de percepção e ação. 

 Investigar essas bases de ação e interação é explorar formas de percepção que 

articulam os pensamentos. Portanto, a experiência, ao contrário de restringir-se ao campo 

das sensações, atua concretamente nas possibilidades de construção de formas de pensar 

integradas às formas de sentir e agir.   

Como pontua Dewey a experiência é ação de exercício e construção de pensamento: 

 

“Mas a Arte, na qual o homem de modo algum fala com o homem, 
Apenas com a humanidade- a Arte pode dizer uma verdade 
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Obliquamente, praticar o ato que gerará o pensamento”. (DEWEY in: A Arte 
como Experiência, 2010, p.585) 

 

 

O sujeito da experiência 

A vivência da experiência está também atrelada à disponibilidade de se submeter a 

algo e sofrer suas transformações: 

 

Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa precisamente 
que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos 
alcança respectivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma 
experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 
interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por 
tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo (BONDIA, 2002, 
p. 23). 

 

Prosseguindo a partir do raciocínio de Jorge Larrosa Bondia, a experimentação requer 

uma “baixa de guarda” e controle premeditado pelas intenções. Há um jogo que se 

estabelece na ação que é, essencialmente, uma inter atuação entre o ser e o meio.  

No entanto “receptividade não é passividade” (DEWEY, 2010, p. 134), mas uma 

flexibilização no jogo de interação com o meio onde se formam as percepções.  

 

No reconhecimento, tal como no estereótipo, recaímos em um esquema 
previamente formado. Um detalhe ou um arranjo de detalhes serve de pista para a 
simples identificação... A percepção substitui o mero reconhecimento. Há um ato de 
reconstrução, e a consciência torna-se nova e viva... O ato de percepção procede por 
ondas que se estendem em uma série por todo o organismo (DEWEY, 2010, p. 235). 

 

 “A obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência, 

também faz com que nada nos aconteça” (BONDIA, 2002, p. 19). Assim, antes de qualquer 
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coisa, para o desenrolar das experiências, é necessária esta disponibilidade consciente do 

sujeito.  

 

 O sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua 
passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-
se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre o ativo e o passivo... Como 
uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial (DEWEY, 2010, p.19)  

 

É precisamente no sentido dessa “abertura essencial” que se desenvolve o eixo da 

investigação de um saber que se dá pela experiência. Mais especificamente, é a partir dessa 

qualidade de presença que a ação talvez possa servir como instrumento de ampliação da 

consciência e das formas de percepção.   

 

 Nós somos sujeitos ultra- informados, transbordantes de opiniões e 
superestimulados, mas também sujeitos cheios de vontade e hiperativos. E por isso 
sempre estamos querendo o que não é, porque estamos sempre em atividade, 
porque estamos sempre mobilizados, não podemos parar. E por não podermos parar, 
nada nos acontece (BONDIA, 2002, p. 19). 

 

A formação do saber através da experiência requer uma atitude íntima menos 

“faustica” de dominação de si, da influência sobre os outros e da conduta de realização e 

controle das ações: 

“Fausto é uma crítica, e um desafio- ao nosso mundo, ainda mais que ao de Goethe- 

no sentido de imaginarmos e criarmos novas formas de modernidade, em que o homem não 

existirá em função do desenvolvimento, mas este, sim, em função do homem” (BERMAN, 

1982, p. 84).  
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A EXPERIÊNCIA COMO TRANSAÇÃO ENTRE O SI MESMO E O MEIO 

A experiência é, essencialmente, um princípio de interação, de abertura para a 

percepção de um movimento interdependente- do que acontece, diretamente, entre si e o 

meio, entre si e o outro. Ou seja, a experiência ocorre onde um precisa do outro. Onde um 

somente acontece com o outro. Então o outro é ímpar e faz o diferencial em cada 

experiência. 

A percepção da existência se dá na fricção com o meio. Existimos em interação desde 

a nossa respiração, em interação com o ar, com o espaço, enfim, não existe a vida 

autônoma, mas, curiosamente, o homem se percebe muitas vezes superior ou independente 

de toda e qualquer interação.  

Experimentar, portanto, é interagir plenamente e processualmente com o meio.  

“A experiência direta vem da natureza e da interação entre os seres humanos. Nessa 

interação a energia humana é acumulada, liberada, represada, frustrada e vitoriosa. Há 

pulsações rítmicas de desejo e realização, pulsos do fazer e do ser impedido de fazer” 

(DEWEY, 2010, p. 79).     

Experiência é interação e interação acontece, propositivamente, na comunhão, no 

fazer junto.  

 

A experiência, se examinada empiricamente, não é algo que 
aconteça em uma subjetividade encapsulada. Tem um lócus objetivo, 
evocado e perpassado por uma transação entre organismo e meio. O 
ponto focal está no meio da transação (DEWEY, 2010, p. 20). 

 

Deste modo, uma das características essenciais da experiência, descritas por Dewey, 

é o fato de ela acontecer em relação com o meio, em transação.  
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A experiência não se dá em um processo subjetivo do sujeito 
consigo próprio, mas sim na interação, na inter atuação, ou em como as 
coisas interferem umas sobre as outras. Em vez de significar um encerrar-se 
em sentimentos e sensações privados, significa uma troca ativa e alerta 
com o mundo; em seu auge, significa uma interpenetração completa entre 
o eu e o mundo dos objetos e dos acontecimentos (DEWEY, 2010, p. 183). 

 

 

Assim, a experiência é, essencialmente, uma ação de interação profunda, um fazer 

coletivo entre as pessoas. E, assim, a ação relacional como experiência de interação é, 

precisamente, esta ação que acontece no “meio da transação”. O intuito é sempre o fazer 

junto, é o re-ligare. 

 

A arte é a extensão da força dos ritos e cerimoniais unificadores dos 
homens, através de uma celebração comum a todos os incidentes e cenas 
da vida. Essa função é a recompensa e também a chancela da arte. Que a 
arte une o homem e a natureza é um fato conhecido, mas ela também 
conscientiza os homens de sua união uns com os outros na origem e no 
destino (DEWEY, 2010, p. 467).  

 

Deste modo, a ação relacional especifica o direcionamento conceitual da experiência 

no sentido da interação, com vista às práticas comunitárias.  
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3 INTERAÇÃO 

O conceito de interação é vasta e diversificadamente explorado pela arte 

contemporânea. Existem diferentes maneiras de implicar a si e ao outro em um 

procedimento artístico, dada a dimensão da interação, que desdobram também propósitos e 

olhares diferenciados sobre o conceito. 

Neste sentido é de suma importância definir o que nesta tese compreendo com a 

dimensão de interação, ou melhor, explicitar precisamente ao que me refiro quando 

acentuo a ação relacional como uma experiência de interação.  

Movimentar o público de determinada maneira, por exemplo, pode ser uma 

estratégia riquíssima para uma ação como experiência, como pode também significar pura 

manipulação gratuita, de modismo “contemporâneo”. A questão da interação não incide nas 

formas, mas no propósito e no procedimento. A “forma final”, enquanto resultado 

autônomo destacado do processo, não é a referência para verticalizar um olhar sobre a 

interação. Portanto o que interessa nesta tese não são as maneiras de implicação do artista 

e do público, o enfoque está no processo- nos princípios da interação- as formas serão 

consequências infinitamente variáveis, de acordo com cada ação artística.  

 A interação proposta nesta tese é um conceito relacionado ao princípio de conexão 

das partes ao todo. Fundamentalmente compreende o princípio de re união das partes, de 

re ligação entre o todo. Deste modo compreende uma interação do artista consigo próprio e 

do artista com o público. O ponto nodal encontra-se na transação entre as partes na 

integração comum.  

Assim a dimensão conceitual específica de interação nesta tese foi desenvolvida, 

dentre uma confluência teórico- prática relacionada ao princípio de comunhão. E, com o 

intuito de desenvolver esta abordagem escolhi centralizar a reflexão a partir de um livro que 

consiste em um relato de uma experiência vivenciada pelo autor na sua busca por 

aproximar-se do misticismo.  
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Eugen Herrigel foi convidado a lecionar história da filosofia na Universidade Imperial 

de Tohoku. E, com o objetivo maior de aproveitar sua estada, como professor convidado no 

Japão, para entrar em contato com o conhecimento místico, o professor alemão busca 

conhecer o Budismo e a prática da meditação.  

Como bom filósofo, extremamente consciente da sua estrutura de pensamento 

ocidental, Herrigel sabia que o encontro com a “Doutrina Magna” somente poderia ser 

vislumbrado através da experiência e que, assim sendo, a exploração anteriormente feita 

sobre a bibliografia ao redor do assunto não constituía real acesso a este conhecimento e 

sua filosofia. Deste modo, ele foi orientado para o treino do tiro com o arco como um viés 

que o colocaria em contato com o Budismo.  

Assim, o relato do livro refere-se à descrição da prática, às suas inquietações e 

experiências Zen feitas através do humilde e exaustivo treino da arte do tiro com o arco21.  

Deste modo, encontrei nesse relato, através da narrativa de um autor ocidental que 

descreve uma experiência de aprendizado no oriente, os princípios que me interessam 

iluminar no que tange a dimensão da interação. A experiência de Eugen Herriguel, através da 

prática do tiro com ao arco, aclarou e definiu nitidamente a especificidade do conceito de 

interação com o qual direciono a ação relacional.  

A interação, sem intenção e sem artifício, é uma transação de re união entre as 

partes de um todo em um estado de presença e consciência integrais.   

  

A interação como exercício da consciência 

Ao ler o depoimento de Herrigel, notamos que um dos aspectos mais fugidios no 

sentido de assimilar o seu relato, tanto do ponto de vista da compreensão teórica quanto do 

                                                           
21

 Agradeço ao professor Matteo Bonfitto que, ao ler o projeto de pesquisa desta tese de doutorado, 

indicou-me uma bibliografia, com especial atenção a este livro.  
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vislumbramento do exercício prático, refere-se ao princípio de ser o tiro com o arco uma 

“arte sem artifício”.  

“Um dos aspectos mais significativos na prática do tiro com o arco- e em qualquer 

outra arte praticada no Japão e provavelmente também noutros países do extremo oriente- 

é o facto de não ter quaisquer propósitos utilitários, nem se destinar à pura fruição estética” 

(HERRIGEL, 2007, p.7). 

O tiro com o arco é, antes de tudo, um exercício da consciência.  

Em essência um exercício de espiritualidade.  

Assim, a realização do tiro com o arco não se encontra em acertar a seta no alvo, a 

sua culminância não está na concretização de um programa já conhecido e sabido de 

antemão. A ação não se restringe ao seu desempenho no tempo espaço visível. A sua 

execução também não se encontra na virtuose plástica do arqueiro, na beleza de seus 

movimentos ou na destreza técnica e suas habilidades físicas.  

O tiro com o arco acontece quando a prática serve como trampolim para que um 

encontro profundo ocorra do arqueiro consigo próprio e com o universo que o rodeia.  

É através dessa sintonia fina que sucede em um espaço que não se encontra nem 

somente no arqueiro, nem exatamente no alvo, onde se re unem arqueiro, seta e alvo, ou 

onde se re- ligam a individualidade e a totalidade. 

A interação no tiro com o arco é precisamente a sintonia que se estabelece onde 

“atirador e alvo deixam de ser duas entidades opostas, para se unirem numa única 

realidade” (HERRIGEL, 2007, p.7).  

Portanto o tiro com o arco é realizado quando, na acepção da palavra, a ação torna-

se real. E, para tornar o acontecimento real é necessário transcender a técnica. Portanto a 

realidade não está somente na ação visível, mas no que ela gera na subjetividade e no 

estado de consciência e percepção do entorno.  
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E é, ao mesmo tempo, nessa re união em que a ação se realiza com maestria máxima: 

onde a seta atinge o alvo.    

Chegamos a um ponto crucial. O raciocínio lógico do indivíduo tende a excluir grande 

parte da consciência, bem como outros fluxos de percepção. A intenção direcionada ou o 

objetivo definido faz como que o corpo “corra atrás” da execução de um plano projetado, 

deixando de abrir caminhos para que a experiência aponte possibilidades. Por esse viés o 

indivíduo coloca-se no controle (ou sob a “ilusão” de controle) da ação de forma unilateral.  

Nessa relação hierárquica não haverá uma re união real entre arqueiro e alvo (ou 

entre o indivíduo e o Todo). O que pode haver é uma ilusão de realidade, um mero desenho 

no espaço, uma habilidade somente corporal, não uma experiência de interação na acepção 

da palavra.  

Desse modo a supremacia do Eu que atua através das intenções conduzindo e 

direcionado as ações é impeditiva ou cerceia o espaço da experiência que nasce das 

interações.  

É preciso gerar um espaço de não condução para que a realidade seja percebida, 

“Assim, tudo é vazio... Desse vazio absoluto nasce o desdobramento extraordinário do fazer” 

(HERRIGEL, 2007, p. 85). 

Deste modo a interação é uma prática de re união, de exercício da percepção de si 

em sintonia com o entorno onde não há sobressalência ou preponderância, mas uma 

relação consciente entre as partes do Todo.  

 

A interação como forma de reconexão 

Dadas as diferenças entre as artes cênicas e a arte do tiro com o arco, bem como 

entre os princípios das artes orientais e as estruturas dos fazeres artísticos ocidentais, 

compreendo que o relato narrado pelo autor expõe com profunda transparência uma 

percepção sobre o significado da interação.  
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O princípio da “não intenção” no tiro com o arco relaciona-se sem rodeios à 

“presença de espírito” na concepção Budista: 

 

 Aquele que se libertou de todos os laços deve praticar uma arte, 
utilizando o pleno poder da sua presença de espírito, não perturbado pela 
intenção... (caso contrário) Regressaria... assemelhando-se a quem acorda e 
programa o seu dia, e não ao homem desperto que vive em estado 
primordial, e age a partir dele (HERRIGEL, 2007, p.46). 

 

Assim, quando o mestre diz ao discípulo “Não pense no que tem que fazer, e no 

modo de realizá-lo!” (HERRIGEL, 2007, p.36), ele procura desfazer uma estrutura de 

preenchimento da ação para dar lugar ao “vazio”.  

Mas esse “vazio” será a “presença de espírito”, neste estado de profunda conexão da 

alma com o Todo, em outra freqüência de consciência, em um lugar onde as coisas 

acontecessem “por si mesmas”.  

O que há de profunda sutileza nessa arte refere-se a este estado da “não intenção”, 

característica basilar para que a ação se desenvolva. O corpo age em um fluxo de tensões e 

pulsão livre da condução ou do controle intelectual. E o que abre espaço para que o 

encontro (espiritual) ocorra é justamente o abandono desta condução.  

Nesta linha podemos sugerir que a “não intenção” na ação é um canal que viabiliza o 

encontro com o espectador. Não necessariamente um encontro espiritual (ou místico), mas 

uma re união que tangencia planos de percepção e subjetividade que extrapolam o dialogo 

conduzido intelectualmente. 

 Trata-se, deste modo, de outra proposta de interação entre o agente e o outro. 

Outra proposta do que possa vir a ser esse encontro, a essência desta interação. Deste 

modo, a busca pela qualidade da “presença cênica” relaciona-se à “presença de espírito” no 

sentido da abertura para o que possa acontecer no “aqui e agora”, e na investigação das 

formas de perceber a realidade.  
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A “não intenção” na ação propicia a interação com o espectador, sua atuação na 

criação da experiência, e fortalece um espaço mais de investigação que de troca de certezas 

ou de universos “racionalmente conhecidos”.   

Em primeira instância um encontro pré direcionado que já tenha definida sua linha 

de começo, meio e fim seria, de acordo com essa filosofia, um falso encontro, uma ilusão.  

A realidade está no que acontece, de fato, no tempo presente e, assim, tudo que foi 

definido e esquematizado tecnicamente, caso não seja transcendido, reproduzirá um 

modelo ilusório de um acontecimento real.  

A ausência da finalidade deve abrir caminhos que explorem formas de percepção e 

consciência.  

Desta maneira o conceito da “não intenção” constitui um princípio de atitude 

semeadora da experiência real entre o artista e o público no tempo presente. É nessa 

relação horizontal, onde o artista é mais um propositor de experiências que um condutor 

das mesmas, que se pode tornar real um acontecimento entre artista e espectadores.  

Antes, propiciar um espaço de exploração de conteúdos e sensibilidades e não um lugar de 

transmissão de informações.  

A “não intenção” é um elemento propulsor para uma interação real.   

Dadas as diferenças de encontro que tratamos no tiro com a arco (indivíduo e a 

Totalidade) e na ação relacional (artista e público), temos o mesmo princípio de uma ação 

que seja mola propulsora para uma experiência que explore formas de percepção e 

consciência. Assim, a força da interação não se encerra no acontecimento material, mas no 

que ele gera em termos de percepção em cada um e no coletivo.  

Talvez não à toa apareçam tantos paralelos entre princípios da performance e das 

artes orientais. Nessa dimensão alguns conceitos como o acaso, por exemplo, têm um 

background bastante oposto à superficialidade em que muitas vezes aparecem. 
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Um exemplo é John Cage que encontrou na música oriental as noções de “acaso” e 

“indeterminação” desenvolvendo o conceito de “música não intencional”. Segundo ele, 

“uma peça musical indeterminada, por mais que soe como se fosse totalmente determinada, 

é fundamentalmente privada de intenção, de modo que, em oposição à música de 

resultados, duas execuções dela serão diferentes” (GOLDBERG, 2006, p. 114).  

A questão é que, como pontua Cage, o ato da arte não se volta para a maestria da 

execução da ação artística, no caso, da partitura musical, mas para a sua capacidade de gerar 

encontro, percepção, consciência.  

O foco não está no como fazer a ação em si, mas em como provocar a interação 

através da ação, ou ainda como sintonizar as partes. A não intenção gera esse espaço vazio, 

flexível, permeável, passível de ocorrerem encontros pela experiência. 

Deste modo a interação é aquela que se propõe enquanto uma ação de re união 

entre o indivíduo e o coletivo em sintonia com o meio. É na percepção de si em 

interdependência com o outro, na exploração da criação comum, do movimento que se faz 

junto, como parte de um todo, que reside o movimento de interação.  

Por este motivo a interação é um exercício de exploração da consciência e percepção 

de si, do outro e das possibilidades de viver juntos.  

A “não intenção” e o “sem artifício” são condições que fortalecem a percepção da 

presença real e que potencializam mais as forças de criação que as de reprodução das 

interações sociais simbólicas. 
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A PRESENÇA DO AGENTE NA EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO 

Presence is not “primarily a physical but a mental phenomenon” 
notwithstanding its physical effects on performers and audience. Presence 

is an untimely process of consciouness- located simultaneously whithin and 
without the passage of time (LEHMANN in: Fisher- Lichte, 2008, p.98)22.     

 

Refletir sobre a presença como um estado mental é tratar de um aspecto sutil que 

exige mais uma compreensão sensível do que um entendimento rigoroso. Entretanto, a 

compreensão da presença como um estado de consciência abre possibilidades de 

abordagem da ação e do corpo que não se encerram somente em um “teatro físico de 

corporeidades” e, nesse sentido, trata-se de um assunto de interesse desta tese.  

Érika Fisher identifica que o performer trabalha a questão da presença com um grau 

de verticalidade que se diferencia da materialidade corporal. A autora pontua que a 

performance apresenta uma gradação de presença que não está focalizada no corpo no 

sentido da exploração das qualidades físicas. 

Desta maneira, Érika Fisher levanta a seguinte questão procurando apurar a 

percepção sobre a presença: “What exactly emerges when the performer appears present? 

Is it the presence of this phenomenal body or a more specific quality of this phenomenal 

body?” (FISCHER-LICHTE, 2008, p.97).23 

A pergunta aponta para esta “qualidade específica” do corpo fenomênico que não 

está subsumida aos aspectos da materialidade corporal. De acordo com a autora, há uma 

mudança na visão de exploração do corpo como uma fonte expressiva que pontua a 

passagem na transformação da atitude do ator de “ter um corpo” para a posição do 

performer de “ser um corpo”.   

                                                           
22

 “A presença é não principalmente um fenômeno físico, mas mental, não obstante os seus efeitos 

físicos sobre artistas e público. A presença é um processo da consciência- localizada simultaneamente dentro e 

fora da passagem do tempo”. Tradução própria. 

23
 “O que exatamente emerge quando o performer está presente? É a presença do corpo fenomênico 

ou uma qualidade mais específica deste corpo fenomênico?”. Tradução própria.  
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For Grotovski, “having a body” cannot be separated from “being a 
body”. The body does not represent a tool- it is neither a means for 
expression nor material for the creations of signs. Insted, its ‘material’ is 
´burned´ and converted into energy through acting. The actors do not 
control their body- neither in Engel´s nor Meyrhold sense- they rather turn 
it into an actor itself: the body acts as embodied-mind” (FISHER-LICHTE, 
2008, p. 82). 24  

 

Esta passagem entre “ter um corpo” e “ser um corpo” está imbuída da percepção de 

um aspecto mais sutil que se refere a um estado de presença não somente físico, mas 

também espiritual.  

De acordo com Érika Fissher esta “presença radical” emerge de uma fusão entre a 

mente e o corpo onde a ação se revela em interação com o ambiente.  

 

A presença como ato de comunhão 

Procurando refletir sobre esta questão da presença radical, em certa ocasião, ao 

preparar-me para a apresentação de um espetáculo, procurando aquecer o corpo e a voz, 

fiquei incomodada com o esforço demasiado em potencializar “minha matéria corporal” 

para a expressão. Era como se eu fosse uma espécie de container e precisasse encher-me de 

energia e movimentos para forjar um estado expressivo. No entanto, nesta tentativa de me 

transformar em algo potente e chamativo, percebi que estava tornando o corpo denso. Em 

meio a esse incômodo, e lembrando de tudo que estava lendo através de Érika Fischer, 

pensei:      

                                                           
24

 “Para Grotovski ter um corpo não pode estar separado de ser um corpo. O corpo não é uma 

ferramenta- nem um meio de expressão e nem material para a criação de signos. Ao invés disso, seu material é 

queimado e convertido em energia através de atuação. Os atores não controlam o seus corpos- no sentido que 

há em Engel's e Meyerhold-  eles transformam o corpo em um próprio ator: o corpo age como uma mente 

encarnada". Tradução própria.  
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“A potência da arte não está encerrada em mim, no meu esforço, ou no meu empenho 

máximo em materializar no meu corpo, ou através dele ‘coisas’; sejam elas emocionais, 

orgânicas, plásticas ou significativas, alusivas. Essa potência do acontecimento da arte parece 

estar na transcendência, em eu ser um canal, veículo do que acontece de fato entre nós (artista 

e público), nessa experiência comum, em um espaço comum”25. 

Nesse sentido, ao invés de encerrar a atenção no meu corpo, como se eu devesse ser 

um container “bombado” de energia pronto para se esparramar no palco, pensei que 

poderia abrir canais mais sutis de contato.  

E, a partir de então, compreendi, em um nível mais sutil, que a qualidade da ação não 

está centrada em técnicas físicas ou no esforço de exploração das potencialidades 

energéticas, rítmicas e plásticas que possam intensificar a percepção fenomênica do corpo.  

A presença é, antes, um estado de percepção e consciência de si em interação com o 

ambiente. Esta junção é o ponto de inflexão de uma qualidade da presença que se dá na 

interação, na circulação da energia, no processo de consumação de uma experiência que é, 

por princípio, coletiva.  

Deste modo o esforço não está em potencializar o corpo para sensibilizar o outro, ou 

para transmitir ideias ou energias, mas sim em conectar-se ao outro de modo a estabelecer 

um campo comum propício para a experiência.  

Assim, a atenção do agente da cena se volta para o acontecimento que esta sendo 

gerado entre ele e o outro e não somente sobre a excelência da sua ação. Ou seja, o foco da 

ação se desloca do artista para o espaço entre ele e o público.  

Este estado de presença é em essência coletivo porque prescinde o outro. Nutre-se 

do meio.  

 

                                                           
25

 Trecho extraído do diário de abordo das ações de pesquisa. Contexto: apresentação do espetáculo 

“Ás vezes sim, Às vezes não”, no Teatro Espaço, em Paraty, 2012. Sobre esta ação haverá detalhamento no 

próximo capítulo.  
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O teatro pós- dramático é o teatro da presença... reformular a 
presença como presença do teatro significa sobretudo pensá-la como 
processo, como verbo... contentamo-nos com entender essa presença 
como algo que acontece, apropriando-nos assim de uma categoria teórico- 
cognitiva- e mesmo ética- para caracterizar o campo estético (LEHMANN, 
2007, p. 239). 

 

Essa ideia dialoga com o conceito de presença radical que não está relacionada ao 

esforço físico, como também não está associada à potencialização energética, plástica ou 

rítmica dos aspectos da materialidade corporal.  

A qualidade da presença relaciona-se a um estado de percepção e consciência onde 

os aparatos mentais e físicos formam um único corpo. 

 

Podemos chamar de percepção do instante esta experiência do tempo isenta 
de enredamentos nas narrativas do passado e das promessas de um porvir... Ela 
exige uma rigorosa desconstrução de hábitos perceptivos profundamente arraigados, 
que traduzem nosso ressentimento contra o passar de todos os fenômenos, e nossa 
inabilidade em lidar com isso... (QUILICY, 2010, p. 33)  

 

Portanto, o que está implícita na presença radical é a pesquisa de novas estruturas 

onde se organizam os pensamentos, outras formas em que se germinam as ações e seus 

impulsos onde o ser aparece renovado e reintegrado sob outras estruturas de ação, 

“presence does not make something very extraordinary appear. Instead, it marks the 

emergence of something very ordinary and develops it into an event: the nature of man as 

embodied mind” (FISCHER-LICHTE, 2008, p. 99). 26  

A questão está na atitude de estar presente, não na virtuose da matéria que se 

apresenta através de artifícios. 

                                                           
26

 “A presença não faz alguma coisa extraordinária aparecer. Ao invés disso, ela ressalta a emergência 

de algo ordinário e transforma isso em um evento: a natureza do homem como uma mente encarnada”. 

Tradução própria. 
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A presença radical é um estado de consciência articulado e sentido através do corpo. 

Em essência, a presença radical é a reunião profunda entre a mente e o corpo que germina 

estruturas de pensamento e percepção próprios. 

 

A presença da consciência maior 

Estar presente exige, portanto, a investigação de novos paradigmas da consciência. 

Esta ampliação da consciência é a ampliação das formas de percepção de si, do outro e do 

meio.  

Novamente recorrendo a filósofos orientais, na tentativa de encontrar referências ou 

pistas para a investigação dessas outras formas de consciência e percepção, destaco trechos 

do livro “Uma Psicologia Maior”, onde o autor, Sri Aurobindo, faz uma interessante distinção 

entre a mente e a consciência. De acordo com o yogue, as palavras:  

 

Mente e mental são usadas para significar especificamente aquela 
parte da natureza que está ligada à cognição e à inteligência, às ideias, às 
percepções mentais ou do pensamento, às reações do pensamento perante 
as coisas, aos movimentos e formações verdadeiramente mentais, à visão e 
à vontade mentais, etc.- coisas essas que, todas elas, fazem parte da 
inteligência do homem (AUROBINDO, 2001, p. 58). 

 

De acordo com o autor a mente diz respeito a um plano físico de encadeamentos de 

raciocínios e percepções exteriores ao homem no sentido de serem balizadas por um 

sistema de conhecimentos pré estabelecidos, ou fundamentados em redes de elaboração e 

percepção, a partir de códigos convencionados sobre a natureza.  

De alguma maneira, a mente estaria mais associada às estruturas de reconhecimento 

e interpretação feitas sobre os signos das coisas e não percebidas e elaboradas a partir das 

interferências das coisas em si. É como se a recepção das ações não chegassem diretamente 
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ao ser, mas sim, como se elas já viessem mediadas, imbuídas de interpretações e 

significados anteriores aos materializados no instante presente.  

De acordo com Sri Aurobindo, a consciência estaria relacionada às percepções mais 

sensíveis que estruturam formas de pensamento que se diferenciam dos pensamentos 

logicamente encadeados. A consciência, suas percepções e elaborações fazem parte de um 

plano mais sutil de conhecimento que não determinam os saberes através dos pressupostos 

racionais, mediados ou especulativos:  

 

... Em nós, a consciência parece ser idêntica à mente... Na verdade, 
porém, a mente não constitui todo o nosso ser; existem também em nós 
uma vida e um corpo, uma subconsciência e uma inconsciência; existe uma 
entidade espiritual cuja origem e verdade secretas nos conduzem rumo a 
uma consciência interior e daí a uma superconsciência” (AUROBINDO, 2001, 
p. 57) 

 

Esta consciência maior descrita pelo filósofo está associada à percepção direta dos 

fenômenos. No entanto, não se trata de uma percepção sinestésica no sentido das 

sensações ou do impacto na subjetividade dessas impressões causadas pelos fenômenos 

presenciados.  

A questão não recai somente sobre a recepção e apreensão direta a partir das 

materialidades das ações como instâncias tão somente físicas. Não se trata somente de 

diminuir o grau da mediação e elaboração semântica e ressaltar as impressões físicas ou 

emocionais causadas pelos estímulos diretos das ações.  

A consciência da qual fala Sri Aurobindo não reside, portanto, sobre a percepção 

sensorial das coisas estritamente como materialidades físicas. A consciência é acessada pelas 

percepções das materialidades que são em si formas de pensamento: 

“É essa secreta entidade psíquica que é a verdadeira Consciência original em nós, 

mais profunda que a consciência construída e convencional” (AUROBINDO, 2001, p. 97). 
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A questão é, de fato, uma passagem mais sutil, onde a atenção e a presença estão 

nesta percepção das energias que circulam no ambiente trazendo à tona consciências e 

conexões mais amplas dos acontecimentos. É a proposta de um “re-ligare”, uma re 

integração que re estrutura os alicerces onde se originam as ações e a própria consciência de 

si em um movimento que direciona a pesquisa sob outras bases e estruturas de ser.  

A presença que ocorre na interação com o meio, e a construção coletiva da ação, se 

faz nessas bases mais sutis de transação.     

 

Este estado, no qual já nada de definido é pensado, planeado, ambicionado, 
desejado ou esperado, não indica nenhuma direção em especial, e no 
entanto se sabe destinado a alcançar o possível e o impossível, a partir de 
uma força imperturbável- este estado, na sua essência desprovido de Ego e 
intenção, é designado pelo mestre como propriamente << espiritual >>. 
Está de facto carregado de atenção espiritual e recebe por isso também o 
nome de << verdadeira presença de espírito >>. (HERRIGEL, 2007, p. 45). 

 

Portanto a qualidade da presença da ação relacional é um estado de consciência que, 

no momento, descrevo como uma “presença de espírito”. Ou o exercício de outra forma de 

pensar, perceber e receber o instante a partir da integração entre o corpo e o espírito:  

 

O ser humano é uma criatura pensante, mas as suas grandes obras 
realizam-se quando ele não pensa, nem calcula... O objetivo é recuperar o 
estágio de infância... Uma vez atingido, a pessoa pensa, embora não 
pensando. Pensa como a chuva que cai do céu, pensa como as vagas que se 
levantam no mar; pensa como as estrelas que iluminam o céu noturno, 
como a folhagem que rebenta sob a doçura da aragem primaveril 
(HERRIGUEL, 2007, p. 9) 

 

A consciência é o estado desperto da presença no outro, em si e no ambiente. Por 

esse motivo, a presença de si é, em essência, a presença do eu coletivo. A presença é a 

dinâmica e a concretização da interação. Em outras palavras, a presença se faz no corpo em 
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consciência com o meio. “... Em estado de máxima atenção espiritual... quando tudo 

depende da capacidade de se integrar no acontecer” (HERRIGEL, 2007, p. 47). 
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4 O PROBLEMA E A QUESTÃO QUE SE APRESENTAM NESTA TESE 

Dados o eixo de propósitos e as direções conceituais da ação relacional descritas 

neste primeiro capítulo, o problema que se apresentou nesta tese foi precisamente 

desenvolver a pesquisa nas suas orientações práticas, revendo as dimensões acerca do fazer.  

As questões teóricas estavam apresentadas e discutidas, porém o problema se 

apresentava no campo de criação e realização da ação- na embricadura do saber fazer. “A 

possibilidade, mesmo a necessidade, da crítica e até da subversão vinda de dentro da 

atividade, tornou-se completamente aceita, mas as estratégias de performance mais efetivas 

para essa subversão ainda permanecem questionadas” (CARLSON, 2010, p. 196). 

Vislumbrar novas abordagens e conceitos sobre a ação pode ser um movimento com 

predominância no campo das ideias o que, não necessariamente por extensão, gera 

mudanças na capacidade do trabalho do ator. Explorar novas frequências ou criar em 

diferentes estações da ação, em coerência com os propósitos, requer um movimento 

integrado com o corpo que por sua vez amplia a mentalidade em contínuo processo de 

influência recíproca.  

Ao realizar uma intervenção sob a direção de Alejandro Ahmed, em 2008, o problema 

já se identificava neste descompasso do “querer agir sob a lógica da experiência” munida de 

ferramentas e mecanismos da “representação”. O impasse entre a ideia e a ação é uma 

fragmentação problema:  

 

 Procurando identificar alguns paradigmas da teatralidade 
contemporânea no corpo, percebi, nesta intervenção, que havia uma 
tendência de representar coisas (ideias, universos) mais do que executá-las, 
desempenhá-las, fazer as coisas de fato acontecerem. Como se nosso corpo 
estivesse mecanizado em um registro de ação que não contribuía para a 
execução do programa elaborado no dia anterior. A sensação do corpo 
estar sempre mais preparado para aludir ou referir-se a universos, do que 
preparado para gerar acontecimentos, agir e se submeter a uma 
experiência- às suas dinâmicas e pulsões físicas. Como se o corpo ficasse em 
um impasse entre o “comunicar algo” e o “executar algo”. E tendesse a 
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criar artifícios que pudessem dar sentido pronto aos seus deslocamentos. 
Nós não funcionávamos de acordo com o que queríamos27 

  

Diante do “saber fazer” apresentava-se o problema do desajuste entre o corpo e a 

mentalidade, o descompasso entre o eixo de propósitos e as capacidades efetivas de ação, e, 

a partir deste problema de pesquisa, a primeira questão desta tese “De que maneira a ação 

relacional redimensiona os instrumentos da criação sob a perspectiva do agente?”, 

reapresentou-se da seguinte forma:  

-“De que maneira as dimensões conceituais do contrucionismo social, da experiência 

e da interação implicam os instrumentos de criação e a realização da ação relacional, sob a 

perspectiva do agente”? 

Perante os propósitos desta pesquisa a questão residia então neste cruzamento com 

a prática onde poderíamos averiguar em que medida a teoria é coerente com a ação ou em 

que instâncias ela repousa em uma idealização que desampara o fazer. Por outro lado, 

também seria possível examinar de que maneira as ações de pesquisa desenvolvem a 

consciência e a integração de um saber emergente do fazer. O intuito era pesquisar as 

dimensões da ação como experiência de interação no sentido de investigar instrumentos 

que sirvam ao agente.   

A partir desta questão realizei as duas primeiras experiências e, assim, a pesquisa foi 

continuada nos movimentos em ação- nos seus mecanismos de criação e percepção- 

compreendendo as resistências e embates não somente em diálogo com novos paradigmas, 

mas deixando que a própria ação mostrasse seus encaminhamentos práticos.      

 

                                                           
27

 Depoimento pessoal. Intervenção realizada na Rodoviária do Tietê em São Paulo com a companhia 

do Miolo. Orientação de Alejandro Ahmed, 2008. 



 

 

98 

 

 

 

 

II EXPERIÊNCIAS 

DISCUSSÕES ACERCA DO FAZER 
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DUAS EXPERIÊNCIAS 

As duas experiências narradas a seguir foram realizadas como ações de pesquisa 

desta tese. A primeira se constituiu em um espetáculo chamado “Ás vezes sim, Às vezes 

não”, e a segunda experiência formou-se por diferentes ações culturais realizadas em uma 

comunidade de bairro. A seguir descrevo, contextualizo e analiso cada ação de pesquisa.  

Do ponto de vista metodológico, como citado anteriormente na introdução, o 

recolhimento de dados destas ações de pesquisa foi feito através de um caderno de 

formação, de um diário de bordo e sobre entrevistas e depoimentos. Assim, para melhor 

compreensão do leitor, destaco em fonte diferenciada os trechos extraídos do diário de 

bordo que acompanhou as ações de pesquisa. Desta maneira, apesar de as ações de 

pesquisa estarem descritas em primeira pessoa, será possível diferenciar os textos de análise 

daqueles que descrevem a experiência vivenciada.   

 

1 ÀS VEZES SIM, ÀS VEZES NÃO. 

Em 2011, quando estava no final do primeiro ano do curso de doutorado na UNESP, 

fui convidada para fazer um trabalho na Cidade de Paraty com o diretor Marcos Ribas do 

Grupo “Contadores de Histórias”. Tratava-se de uma substituição em um espetáculo 

chamado “Flutuações”. 

Marcos Ribas se interessava pelo conceito da “não intencionalidade” e investia na 

“poesia do cotidiano”. Conversamos bastante sobre a forma como ele trabalhava com o 

ritmo substituindo a questão da narratividade. Ele também se interessava muito pela “não 

atuação”, pela “desdramatização da ação” ou por uma presença mais orgânica para a qual 

ele trabalhava com o treinamento da arte do tai chi chuan. 

 Porém, o importante é que, nesta época, conheci a cidade de Paraty e mais do que 

isso, conheci a vida cotidiana de uma cidade em meio à natureza, à simplicidade e à vida em 

comunidade. Assim, apesar de estar trabalhando como atriz no Teatro Espaço e dialogando 



 

 

100 

 

sobre tendências contemporâneas do teatro com um diretor extremamente talentoso e 

experiente, o que mais estava me interessando naquela estada em Paraty era a vida em 

comunidade.  

A mudança de contexto de uma cidade como São Paulo para uma cidade como 

Paraty marcou, nesta ação de pesquisa, uma alteração de perspectiva que influenciou o meu 

ponto de vista, e que também ofereceu condições propícias para o desenvolvimento deste 

trabalho. São Paulo é uma megalópole, capital financeira e política do Brasil. Paraty é uma 

cidade litorânea, com 250 mil habitantes situada no Estado do Rio de Janeiro, mas 

fortemente ligada ao Estado de São Paulo por situar-se no limite territorial entre os dois 

Estados. 

Nesta mudança de contexto, saltou-me aos olhos a convivência comunitária simples, 

em círculos pequenos, relativamente menos consumistas, com menos informações, que 

cultivam outras formas de saber e que se relacionam sem tanta representação social- enfim 

que são integrados entre si e com o meio onde vivem em uma espécie particular de 

interação entre pessoas, o meio ambiente e o meio social.  

Assim, integrei-me na comunidade do bairro onde me localizava denominado 

Jabaquara.  

Naquele momento estava absolutamente debruçada sobre a pesquisa bibliográfica e, 

ao mesmo tempo em que lia sobre o “construcionismo social”, a “experiência” e a 

“interação”, vivia a vida comunitária naquele bairro e percebia as formas de interagir e 

conviver daquela comunidade.  

O fato é que me vi em um contexto comunitário, em uma vida mais orgânica e em 

interação com o meio, no início da pesquisa de Doutorado justamente sobre a ação como 

mote de uma experiência coletiva que investiga formas de interação e sociabilidades.  

Em meio aquela observação do entorno percebi que aquele poderia ser um contexto 

da minha pesquisa prática. Ou seja, me percebi em um contexto onde a vida é, 

relativamente, menos institucionalizada. Onde as experiências de interação são, 
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relativamente, menos mediatizadas. Um lugar que propicia a vivacidade orgânica a iniciar 

pela relação entre o corpo e a natureza. Um espaço onde as reflexões são menos embasadas 

em conhecimentos elaborados, onde não há, se quer, universidade.  

Mas o dado curioso é que eu estava naquela circunstância de vida, trabalhando em 

um teatro voltado para o refinamento estético. E, apesar da identificação que tinha com 

conceitos da arte contemporânea desenvolvidos no espetáculo, a minha pesquisa não era 

aquela. Não pretendia aquela relação estética com as pessoas. Me interessava a ação como 

experiência em comunidade.  

    E, assim, justamente neste momento em que eu lia, refletia, questionava a relação 

proposta pelo espetáculo em que eu participava e começava a olhar para a comunidade, 

apareceu o André- morador do bairro da Jabaquara onde ficava a minha casa. E foi entre eu 

e ele que começou a primeira experiência da ação relacional.  

      O contexto da pesquisa foi o seguinte: eu havia conhecido o André em uma 

oficina de máscaras de papel machê para crianças promovida pelo bloco carnavalesco do 

bairro, o “Arrastão da Jabaquara”. Naquela ocasião conversamos bastante e ele havia me 

dito que a sua filha, apesar de nunca ter participado de um curso, tinha muita vontade de 

fazer teatro.   

     Depois daquele dia, toda vez que o André me encontrava na rua dizia: “porque 

você não monta um grupo para dar aulas de teatro no bairro, estamos precisando disso!”. E 

eu respondia “não posso, estou fazendo doutorado, não tenho tempo”. Mas ele insistiu um 

bocado, dizendo: “a minha filha gosta tanto de teatro, aqui não tem, aproveita seu tempo 

aqui durante o dia para isso”. E eu dizia “André, estou estudando a bibliografia não posso 

dar aula de teatro”.  

Mas confesso que fiquei curiosa com a insistência que eu não sabia se era 

exatamente dele ou da filha. Então, comecei a observar a garota quando a encontrava na 

praia ou na mercearia. Via de longe o jeito dela. Conversava um pouco, fazia algumas 
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perguntas. E nessa observação achei que nós duas tínhamos algo em comum, talvez a 

leveza, eu pensava.  

  Sem falar com o André, fui até uma biblioteca para pesquisar textos pensando nela, 

ou melhor, no que eu percebia enquanto observava a Isabel, às vezes de perto e outro 

pouco de longe. Encontrei um livro que se chamava “Papai e eu, às vezes”, de  Maria 

Wernek. O livro era praticamente uma poesia que me chamou atenção pela falta de 

intenção dos versos. Algo absolutamente simples, cotidiano, sem grandes pretensões. Eram 

falas que não partiam de um lugar para outro e que, sem desenvolver uma reflexão, 

olhavam tranquilamente para a interação entre um pai e uma filha.  

“Papai e eu, às vezes” traz à tona a beleza da simplicidade de uma interação entre pai 

e filha com aquela brandura da vida comum descrita por Dewey: “As origens da arte como 

experiência humana serão aprendidas por quem vir como a graça tensa do jogador de bola 

contagia a multidão de espectadores; por quem notar o deleite da dona de casa que cuida 

das suas plantas.” (DEWEY, 2010, p. 62). 

Com estas qualidades da simplicidade e da “não intenção” a poesia do livro me 

parecia uma boa fonte inspiradora para a criação de uma ação como experiência entre eu e 

a Isabel. Além disso, “Papai e eu, às vezes” também continha a leveza que eu intuía ser um 

tom de sensibilidade comum entre eu e ela: 

 

“Às vezes quero estar com meu papai 

Mas ele nem sempre quer estar comigo 

Ás vezes ele quer estar comigo 

Mas nem sempre quero estar com ele 

Ás vezes nós dois queremos estar juntos 

Quando estamos juntos lhe pergunto coisas que quero entender 

Ou ele me explica outras 

Mesmo que eu não pergunte 
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Ás vezes estamos juntos e nenhum dos dois diz nada 

De nada 

Muitas vezes 

Até que eu lhe mostre algo e ele diz o nome 

Ou descobrimos juntos e inventamos um, dois, três, dez 

Ás vezes eu quero brincar e ele não 

Ás vezes ele quer falar e eu não 

Às vezes” (WERNECK, 2011) 

 

  No outro dia quando encontrei o pai da Isabel disse “André, não quero dar aula de 

teatro para a sua filha, mas aceito fazer uma experiência com a Isabel, se ela quiser”.  

Ele e ela gostaram do que eu disse, não me questionaram sobre mais nada e 

simplesmente perguntaram “quando vai ser a experiência?” e eu disse “terças e quintas das 

14:30 às 16:00 horas na casa onde estou”.           

Desta maneira que entrelaçou o acaso à realidade adentrei, pela primeira vez, esse 

universo da ação como experiência de interação. Foi uma opção de pesquisa que exigiu 

também da arte e da vida. Aproveitei as condições presentes e me desliguei do Teatro 

Espaço.  

 

Uma experiência entre “eu” e “tu”     

       No primeiro dia, uma terça feira de Maio de 2012, pedi a todos que saíssem de 

casa, arrumei a pequena sala, afastei a mesa e as cadeiras e fiquei a espera. A Isabel chegou 

pontualmente (como sempre) e nós conversamos um pouco. 

       Era comum em Paraty, quando as pessoas se apresentavam umas às outras, não 

colocar à frente da apresentação a profissão. O trabalho da pessoa não servia para 

identifica-la. Na verdade, não se identificavam muito as pessoas em um primeiro momento 
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de apresentação, geralmente o nome era o suficiente.  As conversas simplesmente ficavam 

no presente como se não existisse passado ou posicionamento no quadro social. Não que 

houvesse problema algum em dar explicações de si quando alguém, como eu, perguntava. 

Mas, simplesmente, as informações que geralmente contextualizam a pessoa no mundo não 

eram importantes para relacionar-se. Do passado, contavam histórias da cidade, mas nunca 

sob a ótica profissional.  

       Essa questão é ainda em Paraty um traço de diferença nas relações, sob o meu 

ponto de vista, porque tira a representação social do sujeito como marca impressa de si 

mesmo frente ao outro. O fato de não saber a profissão ou o posicionamento institucional 

do sujeito, nem a sua história pregressa é desconcertante porque não é possível identificar 

ou localizar quem ele é na conjuntura social. Desconcertante, claro, para quem se acostuma 

a compreender o outro pelo que sabe ou mapeia dele e sente-se frágil ou inseguro pelo que 

conhece somente no contato presencial.  

Contudo, ao mesmo tempo em que se perde o enquadramento social, se ganha 

abertura e a liberdade de conhecer o outro pela presença imediata do “eu” frente ao “tu”.  

A falta de informação amplia, neste contexto, a percepção e liberta os preconceitos e 

enquadramentos que poderiam limitar ou direcionar o conhecimento do outro se, ao 

contrário, a representação social e os papéis viessem antes definindo e pré-condicionando o 

que se percebe do outro. É claro que percebi a comunidade da Jabaquara sob as lentes de 

olhar que possuía, e, assim, esta questão da falta de importância sobre o papel social do 

sujeito no que tange as relações pessoais é relativa a importância que essas questões tinham 

na minha vida em São Paulo, por exemplo.  

Naquele contexto o meu passado não me atribuía nada além do que há em mim 

enquanto experiência de ser, enquanto energia de presença e ação no tempo e no espaço.  

Obviamente nada é tão limpo assim, estamos todos no mesmo mundo e, como dizem 

em Paraty “tudo junto e misturado”. Mas a condição de estar fora de um contexto cultural 

do qual faço parte como integrante do sistema foi uma importante descontextualização para 

o início desta experiência. 
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Poderia dizer que para me contextualizar nessa primeira ação como experiência foi 

importante me descontextualizar. “Para que o mundo seja legível (e ‘percorrível’), tem-se 

de, primeiro, dissolver todos os esquemas de interpretação que nos são dados já lidos e 

interpretados”. (LARROSA, 2013, p. 10) 

Existem certamente muitas formas de se desesquematizar ou descontextualizar, sair 

de uma condição em que já te olham “sabendo” quem você é, e que você também vê o 

outro com as “sabedorias” todas que tem em mente. Mas estar em Paraty foi uma maneira 

que encontrei naquele momento de me subtrair a mim mesma. 

E assim, no primeiro encontro com a Isabel aderi a esse jeito “paratiense”, aproveitei 

a minha condição “anônima” e não me apresentei como de costume. Era um pequeno passo 

para que a nossa relação tivesse uma influência maior da interação presencial, e fosse, 

relativamente, menos mediada pelos valores socialmente definidos.  

Foi muito interessante perceber a diferença entre me colocar frente ao outro com 

aquele olhar “de quem sabe que traz consigo algo importante”, da sensação de me 

apresentar em estado de dúvida, de quem pretende fazer uma ação de pesquisa que 

desconhece. Em outras palavras foi diferente me apresentar na condição de quem se 

expressa no mundo (embasada por valores e crenças que são creditadas em tácito acordo 

social), de me apresentar na condição da interrogação, de quem está incompleta, inacabada, 

incerta e sem destino. 

A condição de me colocar frente ao outro sem certezas me lançou avidamente e com 

intensa força para fora de mim, para a condição de interdependência, de interação, onde 

não existo sem o outro. Posso tomar alguma forma com o outro, na interação com ele, mas 

esta forma é referenciada ao movimento de interação, também não existe como padrão 

autônomo.     

Por este motivo flexibilizar as definições de mim mesma perante o outro era também 

me lançar a partir dele em um espaço ímpar de interação. Essa experiência de ser era 

possível com a Isabel, na relação com a Isabel, na experiência do “eu” desnudo frente ao 

“tu”.  
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Isso porque essa condição da “minimização dos papéis socialmente definidos” nos 

enlaçava na experiência de ser entre nós. Quero dizer na validade do que eu e ela éramos 

entre nós.  

 

Um itinerário de desprendimento de si mesmo como indivíduo 
pessoal com formas solidificadas de consciência, é um itinerário também de 
despojamento de sua cultura enquanto regra convencional de percepção; 
um itinerário, poderíamos dizer, tanto de desfazimento do eu quanto 
abertura do mundo, cujo resultado poderia ajudar-nos a entender que 
história é essa da criança de espírito: ‘O vazio dentro de mim, e diante de 
minha sinceridade: ou seja, finalmente estou vazio, e tudo está aberto, 
diante de mim, com suas cores e formas, em sua multiplicidade e sua 
unidade, em seu tempo, que agora se converteu também no meu” 
(LARROSA, 2013, p. 51). 

 
   

Aqui o exteriorizar-se se ampliou justamente na percepção de mim como quem não 

sabe, como quem não tem nada a dizer. A força da interação ganhou fôlego justamente na 

percepção da nossa incompletude, da nossa dependência do outro para ser e experimentar 

a vida. O canal de experiência entre eu e a Isabel estava aberto por mim e por ela.  

Quanto mais dúvida, maior a interação. Quanto mais exteriorização no sentido de 

expressar o que sinto, sei, penso e quero, menor a relação, mais fechada e menos pulsante.   

Estava atenta para criar condições para uma ação como experiência e isto era uma 

questão, antes de tudo, ética. No berço da ação há uma opção e uma percepção internas: a 

de que não somos e não queremos ser “algo como um bom resultado”. Somos somente 

movimento e interação, juntos. Essa é a criação comum: 

 

Uma identidade em movimento assegurada por uma linguagem em 
movimento, onde a autoconsciência surge ao se colocar em questão a 
autoconsciência e onde o que se é só aparece ao se colocar em questão o 
que se é: dialética viva e infinita de identificações e desidentificações. 
(LARROSA, 2013, p. 41). 

 
 

Não havia separação entre a arte e a vida nesta ação relação entre eu e ela. Portanto 

investi nisso: quanto menos poluição mental, mais espaço vazio a ser preenchido. 
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Foi muito importante perceber que eu achava que era alguém de acordo com a 

minha inserção em um sistema reificado de interações humanas mediatizado pela 

institucionalização. Eu me percebia a partir do que eu sabia, do que eu conhecia, do que eu 

pensava.  

Mas naquele encontro com a Isabel adquiri uma noção da existência muito mais 

profunda e viva ao me perceber somente como força presencial, em dúvida e incerta sobre 

todo o resto.  

A percepção da experiência está mesmo na contramão daquela modalidade de 

consciência reificada. É na reificação, naquela trajetória do hábito- padrão- 

institucionalização que endurecemos nossas relações. Quando, na verdade, nada existe para 

além do empreendimento humano presencial.  

Essa chave de percepção interna dá essa sensação de que é possível construir o que 

quisermos conquanto estejamos juntos, um lançado como um míssel diretamente dentro do 

outro.  

 

O homem se diz ao se desdizer: no gesto de apagar o que acaba de 
ser dito, para que a página continue em branco... E não perguntes quem és 
àquele que sabe a resposta, nem mesmo a essa parte de ti mesmo que sabe 
a resposta, porque a resposta poderia matar a intensidade da pergunta e o 
que agita nessa intensidade. Sê tu mesmo a pergunta. (LARROSA, 2013, p. 
41).  

 
 

Aí sim podemos perceber em uma micro atitude interna que o construcionismo social 

se faz a partir das interações humanas. E que tudo é uma criação humana, dentre muitas 

possíveis. “O eu não é senão uma contínua criação, um perpétuo devanir: uma permanente 

metamorfose” (LARROSA, 2013, p. 39).  

Bastou uma pequena descontextualização social do eu associada a um pequeno 

ajuste interno da percepção afinado ao presente para que uma interação brotasse no seio da 

experiência entre duas pessoas.  
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 Então naquele primeiro encontro falamos de banalidades da vida cotidiana e 

também sobre o bairro da Jabaquara, a escola e a vida em Paraty. Não falamos sobre 

passado e nem sobre teatro.  

Assim ela disse que nunca tinha feito teatro e eu não tinha vontade alguma de contar 

para ela sobre a minha trajetória com teatro até aquele momento, aquela crise toda e etc...  

  Eu somente disse novamente que não estava dando aula para ela e que não estava 

ali nem como professora, nem como diretora. Expliquei que reconhecia as nossas diferenças, 

mas que, dentro dessa realidade nós trabalharíamos juntas com teatro. Nós duas seríamos 

responsáveis pelo processo. Tratava-se de uma “experiência”.  

   Portanto, não existia nada além de um combinado de relação, um acordo do “eu” 

frente ao “tu”, e uma poesia. Não tínhamos meta, objetivo a seguir, tempo determinado. 

Não existia projeto. Enfim não estávamos construindo nada previamente estabelecido. Só 

havia um compromisso de que o mais importante era a nossa relação e todo o resto, de 

verdade, não importava.     

   Ainda no primeiro encontro lemos a poesia e conversamos sobre ela. Perguntei se 

ela gostava do texto. Nada, absolutamente nada foi imposto em nenhum momento deste 

processo.         

        

A experiência e a forma do teatro  

Nos encontros das duas semanas seguintes líamos a poesia, falávamos das nossas 

relações pessoais- eu com os meus filhos e ela com os seus pais- e eu sugeria alguns jogos e 

improvisações utilizando exercícios de teatro que conhecia. 

Desde o início sentia que deveriam existir propostas mais apropriadas para aquela 

nossa criação. Achava que seria necessária a invenção de proposições que dessem fluxo a 

atitude de criação que existia entre nós, mas me faltavam instrumentos adequados.  

Então eu criava algumas propostas dentro do que conhecia, mas incidia em uma 

forma de teatro que muitas vezes, me parecia de certo modo, enquadrar a nossa interação 

em formatos conhecidos. Então havia o impulso e a atitude da experiência, mas a linguagem 
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de expressão, na criação, ao mesmo tempo em que realizava o nosso impulso, também o 

distorcia um pouco.      

Começou ali certa batalha entre a genuinidade da nossa interação e a forma de 

assumir a e dar existência à criação. 

Eu propunha e nós fazíamos juntas. Também sugeria a criação de pequenas 

partituras individuais, então ela apresentava a dela, eu a minha e conversávamos sobre o 

que víamos. Trabalhávamos duas vezes por semana em casa e também na praia ou em 

terrenos baldios.  

  Nestas primeiras semanas eu sugeria as propostas e fazíamos juntas em uma 

relação horizontal, mas, apesar de nas improvisações haver um diálogo comum, eu agia 

quase que em uma dupla função: a de quem orienta e faz junto.  

A ação era horizontal porque fazíamos juntas e jogávamos uma com a outra. Mas a 

orientação era “de fora” da nossa relação. Eu tinha esse duplo de quem orienta “de fora” e 

entra no jogo abandonando o papel de quem sugere a improvisação. Não sabia bem como 

resolver esse impasse das primeiras semanas. Ainda que eu requisitasse dela o 

encaminhamento dos encontros, era eu quem o fazia e orientava. 

Depois entendi que não havia problema em orientar conquanto o processo nos 

lançasse na interação. Na maioria das vezes eu lançava uma proposta semente e a condução 

do trabalho do dia em si acontecia “por conta própria”.      

  Mas o fundamental era que havia um entrosamento genuíno entre eu e a Zazá 

porque quando eu propunha ela estava atenta a orientação e quando começávamos éramos 

parceiras de jogo, não existia certo, errado, nem o parâmetro do melhor. Eu programava os 

nossos encontros criando dispositivos que iniciassem o movimento de uma ação entre nós. 

Mas a ação em si era criada no diálogo, o programa funcionava como um semeador para 

despertar e por em movimento um eixo comum, uma ação entre eu e a Isabel. Eu estava 

atenta a esta escuta.   

   Uma vez fiz uma grande cruz na areia e disse para ela que viríamos correndo cada 

uma de uma ponta da cruz. Quando nos encontrássemos próximas ao centro, antes de 

trombar, paralisaríamos em uma posição. Uma das duas, a partir daquela posição iria iniciar 
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uma ação, a outra responderia com outra ação. Voltávamos correndo cada uma para uma 

ponta da cruz e iniciávamos novamente a corrida até quase trombar e assim por diante. 

Tratava-se de um jogo de ação, reação e escuta do outro. Esse jogo era uma brincadeira 

entre nós duas em que agente se divertia, ria, tentava pregar uma peça na outra, se 

surpreendia. Mas na sequencia ela começava a me mostrar o que sabia fazer com areia e 

contava histórias da escola. Me ensinava outros jogos e jogávamos.  

Deste jeito, decidimos começar a criar com o poema. Eu seria a mãe e ela a filha.  

A Isabel tinha aquela atitude descompromissada e interessada ao mesmo tempo. 

Nada tinha valor, mas tudo era importante.  

No entanto, quando começamos a improvisar com o poema queria estar com ela 

somente de dentro da ação, e me perguntei se não seria o caso de convidar um diretor para 

o espetáculo. Além disso, surgiu uma grande insegurança com aquele processo e algumas 

autocríticas. Neste momento eu pensava: “será que estou agindo como criança? Brincando 

de casinha e sem projeto de ação?”.  

Um pouco em crise devolvi a pergunta ao André: “Para onde vamos com essa 

experiência?”. E o André respondeu: “Depois agente vê, é uma experiência você não sabe 

nem o que vai dar. O que vale é esse processo, não é? Depois agente vê Maíra. O importante 

é que vejo vocês duas felizes. Não era você que queria fazer uma experiência?”.  

  Devolvi também o problema para a Zazá da seguinte maneira “Não temos diretor... 

E agora?”. Ela respondeu com aquela naturalidade de quem está pronta para tudo, sem 

tensão, e com o olhar de quem já estava responsável e muito ativa nos nossos encontros 

“Então vamos aproveitar aquela divisão do poema em partes que fizemos e agente mesma 

dirige”.  

Estava feito.     

A partir daquele combinado não tive mais dupla função no sentido de “uma voz de 

fora” e outra “de dentro”. O “agente dirige” resolveu um impasse. Sim, continuei com uma 

força de movimentar o trabalho maior que a dela, mas as diferenças entre nós não 

determinavam funções diferentes na criação da ação.  
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 Seguimos nossos encontros criando ações e movimentos a partir da poesia. 

Utilizávamos o espaço da minha casa, ás vezes incluindo quarto e cozinha, mas, na maioria 

das vezes sala e cozinha.  

Era um cotidiano de uma mãe e uma filha, éramos nós, uma mãe e uma filha 

brincando de fazer poesia com o nosso cotidiano. Descobrindo e inventando uma relação 

entre nós, aprendendo uma com a outra na nossa admiração recíproca. Vivendo e criando 

uma ação com a sensibilidade da descoberta real que fazíamos na nossa interação.  

Essa interação entre eu e a Zazá era a nossa vida e era através daquela criação que 

ela se fazia e se projetava. Então a criação da ação da poesia era o exercício de criação da 

nossa relação.  

Foi com ela que adentrei o campo da ação como experiência, da interação horizontal 

onde dadas as diferenças acontece a criação em inter ação mútua. Onde a falta de controle 

mental é a porta aberta para o acontecimento de um processo de interação real. E, por 

outro lado, foi comigo que ela fez uma experiência de si e passou dois anos de sua vida, 

entre 11 e 13 anos, precisamente na passagem entre a infância e a adolescência.  

 Como estávamos em casa eu sugeria músicas que tinha em um vinil que havia 

naquela sala e punha para tocar durante as experiências. Ela trazia músicas no celular e 

também deixava tocando em diferentes momentos. Eu fazia pipoca. Em determinado 

momento em um esconde- esconde da cena eu sumia e reaparecia na TV. Fizemos um vídeo 

em que eu estava presa na TV. Eu trouxe um texto da Mary Stuart brigando com a rainha 

Elizabeth para lutarmos com espada, brincarmos de rainhas em disputa. Ela me ensinou uma 

dança para dançarmos juntas e uma música que ela adorava. Tinha um gato na casa que 

depois virou um gato de pelúcia na peça. A Isabel adorava conversar com o meu gato na 

cena. Ela me mostrou os quadros de sua mãe e escolhemos alguns para fazerem parte da 

nossa casa, ela solucionou quase todos os impasses de cenário. 

A Isabel ia trazendo cobertor, manta, boneca da casa dela e eu pegando minhas 

coisas e as dos meus filhos. Estavam ali nossos medos e desejos verdadeiros. Tudo tinha 

música (ritmo) e uma coisa ia se ligando á outra na lógica infantil da brincadeira.   
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Depois de um mês tínhamos absorvido todo o poema. Não existia uma narrativa, mas 

havia um movimento único. O movimento rítmico dava a unidade da ação. Nós mesmas 

púnhamos as músicas, ligávamos a TV, fazíamos a pipoca. Ela me rabiscava com batom, eu 

jogava água nela.  

  Convidamos a vizinha Sofia para assistir a nossa criação. A Sofia via agente ensaiar e 

tinha curiosidade em assistir de dentro da casa. Depois, ela disse que eu era muito violenta 

com a Zazá quando dava bronca e que a Isabel também bagunçava demais comigo, sugeriu 

algumas mudanças. Disse para a Isabel, em um momento, fazer um aviãozinho de papel, 

escrever desculpa com o batom e jogar em mim. Sugeriu que eu não mais chaquoalhasse 

tanto a Zazá.  

  Começamos a convidar pessoas para virem em casa assistir a nossa criação. Primeiro 

foram os amigos recentes, depois a moçada da rua. Quando vieram os meninos que 

empinam pipa no bairro (mais adolescentes) a Isabel ficou numa tensão danada, mas 

encarou.    

Os meninos e meninas do bairro da Jabaquara gostaram de ir a casa ver o que 

fazíamos, eles davam ideias também. A cada ação compartilhada surgiam sugestões que 

eram incorporadas ao nosso movimento. 

Havíamos compartilhado a ação com diversas pessoas que interagiram criando 

soluções para determinados momentos, sugerindo alterações ou mesmo inserindo 

propostas.  

A participação criativa de amigos e moradores do bairro da Jabaquara estava 

presente na construção do trabalho. E, nesse sentido, a peça tinha muitos diretores. Quando 

convidávamos alguém ou algum grupo para assistir conversávamos antes explicando que 

não tínhamos diretor e que gostaríamos que o grupo ou a pessoa dirigisse a peça naquele 

encontro. Estes encontros tinham diversos desdobramentos.  

Uma criança do bairro, por exemplo, disse “naquele momento está faltando alguma 

coisa... porque vocês não brincam de bilboquê? É muito legal essa brincadeira. Eu queria 

brincar disso com a minha mãe!”. Eu não sabia o que era o bilboquê. Sugeri então que a 

criança- chama-se Vinícius- nos desse uma oficina para fabricar o brinquedo e nessa oficina 
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quem quisesse, do bairro, poderia participar. Fizemos a oficina, aprendemos a brincar junto 

com todos e, por algum tempo brincamos de bilboquê na peça. Mais tarde esta brincadeira 

foi substituída por uma dança que a Isabel queria.  

    Ao mesmo tempo em que compartilhávamos a nossa ação, as pessoas que 

assistiam também mostravam o que sabiam. Assim, a Ana que recebeu a apresentação na 

sua casa, nos mostrou, em seguida, um monólogo com a manipulação de bonecos e deu 

uma ideia pela qual inseri um “boneco”- um pedaço de madeira com chapéu, capa e gravata- 

com o qual eu dançava- na cena. Outro garoto da rua me ensinou uma maneira de fazer o 

aviãozinho mais interessante que a minha e por aí foi...  

   Tinha a mão de muita gente e o que mais nos importava eram os instantes 

presentes, ou melhor, o ato processual.  

    Esse menino que me ensinou a fazer o avião de papel que a Sofia sugeriu é hoje um 

adolescente meio temido no bairro porque o irmão dele é um bandido violento e ele parece 

andar na linha tênue entre o crime e a igreja. Não sei bem o que ele faz ou deixa de fazer, 

mas tenho uma relação com ele de respeito mútuo que veio daquele dia: o dia em que ele, 

dentro da minha casa, me ensinou a fazer um aviãozinho de papel melhor do que eu sabia.  

Nunca conversamos sobre nenhum outro assunto, ele faz parte “daquele grupo de 

adolescentes temidos do bairro”. Mas sempre que há qualquer ação cultural peço ajuda para 

ele, somente para estarmos juntos. Ele, o Luan, sempre participa e ajuda com a maior 

dedicação e cuidado.  

 

“Pode ser ínfimo, pequeno e aparentemente frágil, mas tenho um acesso sensível 

ao Luan e fazemos ações culturais juntos no bairro. Não falo sobre isso com ele, mas 

esse acesso que temos um ao outro para mim é de muito valor. Não há diálogo, mas há 

sensibilidade e potência para ação quando necessário.  

Sei que isto não vai mudar o mundo, nem posso agir com essa pretensão, mas 

naqueles dias em que ele foi em casa, criamos uma relação do “eu” frente ao “tu”- uma 

forma diferente de estar um frente ao outro, com o outro e para o outro. Sei que a atitude 

com a qual o convidei, três anos atrás, para entrar na minha casa e o lugar em que eu e a 

Isabel o compreendemos na nossa vida fez um diferencial no como passamos a interagir 
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desde então. A interação sensível entre eu e o Luan havia sido praticada- exercida, não 

refletida ou interpretada. Nessa condição, pelo encontro teatral, atuamos juntos em uma 

ação como experiência de interação. A interação não é com o objeto artístico, é entre 

nós, no plano real. A experiência é marcante porque se inscreve na vida” (Diário de 

Bordo). 

  

A importância que dávamos, de fato, às pessoas que vinham em casa naquela ação 

era honesta, de respeito, ética e igualitária. A ação era simples e nos colocávamos com 

veracidade. Precisávamos dos outros e eles sentiam isso. 

Lembro que o pessoal do bairro perguntava “quando vai ter o teatro de novo?”, 

“quando será próxima sessão?”.  

Eu e a Zazá não estávamos falando sobre a interação entre pais e filhos, estávamos 

praticando interações entre eu, ela e as outras pessoas nas ações compartilhadas nos 

encontros. A ação relacional estava sendo realizada, não representada. 

  Após dois meses e meio do início dos nossos encontros e destas séries de ações 

compartilhadas resolvemos apresentar em um palco, na Casa da Cultura, para ver como 

seria essa ação da casa em um teatro. Na verdade foi um dos amigos que disse “gente isso 

pode ser um teatro... já é teatro?”. 

 Pois é, detalhando a fala desse amigo diria que aquilo era uma ação como 

experiência que poderia vir a ser um teatro mais convencional, mas que também poderia vir 

a ser um teatro que desse fluxo à ação relacional mais genuinamente.  

Se fosse hoje teria continuado naquele processo de fazer tudo em casa ou na casa 

das pessoas que quisessem nos receber. Aquela era uma dinâmica rica de encontro. Eram 

encontros nas casas e o compartilhamento era íntimo em tom de brincadeira conjunta, olho 

no olho. Talvez se tivéssemos seguido naquela dinâmica poderíamos aprofundar nossa ação 

como experiência de interação. 

Mas a partir dessa apresentação na Casa da Cultura a ação como experiência entre 

eu e a Isabel começou a se enquadrar em um formato de teatro mais convencional. É claro 

que já era teatro, a questão era a forma que daria continuidade aos acontecimentos. 
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O desafio seria crescer em processo de abertura e não de fechamento ou 

embotamento da potência da experiência.    

Ao mesmo tempo em que a vida existe na forma e não em estado amorfo, a criação 

constante da forma é o desafio. E no momento em que algo brota já começa a lidar com 

esse conflito da forma, entre as formas existentes e a criação de novas possibilidades.  

Ao mesmo tempo o exercício de criação se dá no manuseio das formas, a partir do 

conflito com as formas que temos “à mão” e esta foi a maior tensão dessa primeira 

experiência: 

 

A cultura, e especificamente a linguagem, é algo que faz com que o 
mundo esteja aberto para nós. Mas quando uma forma converte-se em 
fórmula, em bordão, em rotina, então o mundo se torna fechado e 
falsificado. Porque, ás vezes, nos livros, ou nos filmes ou, até mesmo, na 
paisagem, há tantos bordões que nada está aberto. Nenhuma possibilidade 
de experiência. Tudo aparece de tal modo que está despojado de mistério, 
despojado de realidade, despojado de vida (LARROSA, 2013, p. 49).   

 
 

Assim, nesta experiência com a Isabel, em dado momento, quando a ação poderia se 

assumir como processo e para isto exigia uma percepção ampliada e o encontro de uma 

forma flexível correspondente à natureza da experiência, incorremos no fechamento da 

ação rumo a uma forma “bordão”. A nossa ação não deveria ter saído da vida e ido para o 

palco, da maneira como foi.  

Exatamente como Berger havia descrito ao tratar do construcionismo social, nós 

também, no mini processo de evolução da nossa experiência, enfeixamo-nos em padrões, 

dialogamos com Instituições e nos fechamos ao movimento processual. Ou melhor, nos 

fechamos à abertura potencial da experiência que vínhamos cultivando na interação entre 

nós e com o público.  

Portanto seguimos o padrão de que para evoluir, crescer e expandir-se ao mundo é 

necessário estancar o movimento de criação, as incertezas, o carácter de experiência da 

ação e enfeixar-se em um resultado, em algum formato que demonstre consistência e valor 

de uso.   
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Não soube como fortalecer a continuidade da experiência de interação entre eu e a 

Zazá e as pessoas com as quais fazíamos as ações compartilhadas. Era necessário algum 

movimento e não soube como crescer nesse sentido mais profundo do teatro que eu queria 

fazer nesta ação como experiência e acabamos crescendo pela via do teatro que eu sabia 

fazer. 

 

Existem inimigos da união entre forma e matéria. Mas eles provêm 
de nossas próprias limitações; não são intrínsecos. Brotam da apatia, da 
presunção, da autocomiseração, da tibieza, do medo, da convenção, da 
rotina, dos fatores que obstruem, desvirtuam e impedem a interação vital 
entre o ser vivo e o meio em que ele existe (DEWEY, 2010, p. 255). 

 

Entretanto pontuo que entre mortos e feridos, conquistas, avanços e retrocessos 

esta questão do conflito com a forma é o permanente movimento de criação e expansão de 

si mesmo, da interação e da ação relacional.  

Contudo, ainda que tenhamos nos enquadrado em uma forma bordão, como 

veremos a seguir, eu e a Isabel continuamos com qualidades e aspectos importantes da ação 

relacional que pretendo ressaltar e, por este motivo, continuo a desenvolver esta reflexão.  

    

Institucionalização versus experiência 

              A narrativa da peça se dava em três movimentos. No primeiro a filha queria estar 

com a mãe e a mãe encontrava-se imersa em suas próprias problemáticas. No segundo a 

mãe queria estar com a filha, mas a filha queria estar no seu próprio universo sem a 

interferência mãe. E, no terceiro movimento, as duas queriam estar juntas. 

 Havíamos convidado um grupo de amigos para assistir ao nosso trabalho nesse palco 

da Casa da Cultura de Paraty. E quando decidimos apresentar o trabalho como peça ao 

público em uma temporada, outras pessoas entraram na equipe para movimentar a estreia: 
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convidamos um diretor geral como uma espécie de orientador final, um sonoplasta, um 

produtor, uma fotógrafa, e etc.   

Quando a ação foi assumida como teatro outros fatores se diluíram pela entrada da 

ação no “sistema” econômico e de produção de uma temporada. E é nesse sentido que a 

ação teria sido muito mais potente e menos minada não fosse a entrada no “sistema” de 

produção. Deste modo, daí por diante nem tudo foi coerente, ético e genuíno com a criação 

daquela ação. 

A ética da ação como experiência horizontal e igualitária exigia que os mesmos 

valores gestassem a produção do espetáculo. Mas a forma de produção cultural com a qual 

trabalhamos não foi totalmente inclusiva para a Isabel.  

Talvez esse seja um desafio desta política do menor quando se confronta com o 

maior, com o sistema e, principalmente, com o capital. Eu teria que ter negado a temporada 

naquele formato, a bilheteria, a venda para escolas, os convites que vieram depois e etc. 

Teria que ter investido em outro sistema de sobrevivência e acontecimento da ação.  

 O enquadramento no sistema de produção minou parte potencial da ação relacional 

que somente aconteceu no processo, a saber: a integração do público em uma participação 

efetiva na ação e, portanto, a relação de experiência entre nós e o público, a força ética que 

os espaços da casa traziam na forma de receber o outro em uma abertura da própria 

residência, bem como a coerência ética onde todos envolvidos na ação, com todas as 

diferenças, estavam em uma ação como experiência de interação sem divergência entre a 

prática e o discurso.   

Saímos de um mundo “de casa” onde nós criávamos as leis para nos colocar no 

mundo social “do palco”. Nessa negociação parte importante da ação foi perdida, também 

em função da vontade de fazer a temporada acontecer pela necessidade de enquadramento 

social. 

Surgiram as frases em tom de discórdia: “Aqui todo mundo manda, inclusive uma 

criança!”, “Tudo muito bonito da sua parte, mas assim você perde o controle da qualidade 

estética”... Enquanto as divergências aconteciam, por exemplo, na divisão da bilheteria, 

entre o produtor, eu, o André, o sonoplasta, desmembrando aquele conflito onde todos 
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querem opinar em tudo, o problema de mensurar quanto se trabalha e quanto se ganha e 

etc...; eu e a Isabel pintávamos os mancebos do cenário e íamos às compras de maquiagem. 

Eram praticamente dois universos à parte.  

Assim, além dos questionamentos quanto à forma teatral, havia os problemas quanto 

à maneira de administrar a produção, estas duas questões entravam em conflito com a ação 

relacional.   

 

Desenvolvimento 

Nunca fizemos aquecimento ou algum tipo de preparação para a nossa peça.  

No dia da estreia na sede do Iphan- Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, em 

Paraty, a Isabel chegou com um baralho e disse “Fiquei pensando, o que vamos fazer 

enquanto esperamos a peça começar? Você disse para chegarmos 2 horas antes, não é? Mas 

agente leva meia hora para arrumar a casa... Então pensei vamos jogar “Uno” para passar 

esse tempo?”.  

 

“A Isabel desconhece a ideia de “aquecimento”. Achei tão genuína a ideia dela 

para “passar o tempo” sem me questionar o porque chegar duas horas antes do horário 

em que havíamos marcado para o público. Esqueci todos os problemas de produção da 

estreia e ficamos jogando Uno... Depois da estreia variávamos os jogos e 

continuávamos chegando duas horas antes para brincar. Era uma maneira de nos 

sintonizarmos no que havia de mais importante na nossa relação. Não havia a 

preparação de artifícios para atuar, mas brincadeiras que fortaleciam a alma da 

experiência... Durante a semana, nas apresentações para as escolas não jogávamos, mas 

íamos tomar os chocolates quentes do Miracollo, um restaurante na praça da matriz, em 

frente ao IPHAN onde apresentávamos a peça em um pequeno palco” (Diário de 

Bordo). 

  

Porém, na temporada, a relação com o público havia se modificado.  
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Tanto no processo quanto na temporada o público assistia à peça sentado, ou seja, 

não havia interferência dos espectadores no meio da apresentação. Contudo no processo 

havia relação de interação com o público, algo que se perdeu na apresentação da 

temporada.  

A relação, quando compartilhávamos a ação em casa, se iniciava no convite feito ao 

outro e terminava na pipoca, depois que esse outro havia dado as suas contribuições para a 

nossa criação. Deste modo, a relação com o público se iniciava com o convite, continuava 

quando conversávamos antes de iniciar a apresentação, nas funções que estabelecíamos 

entre nós, na cumplicidade durante a ação que era feita e ao final nas “direções” que eram 

dadas pelo público. Ou seja, a ação não era a apresentação. A ação iniciava-se no convite e 

terminava após a atuação do público, a ação era a interação como um todo.        

     Já na temporada do Iphan, a relação começava e encerrava-se na apresentação. A 

apresentação era a ação, com, no máximo, um bate papo no final, mas que estava longe de 

ser a interação que tivemos com aquelas pessoas no processo.  

        A apresentação da temporada mantinha um tom confessional de atuação em 

primeira pessoa e de realidade que gerava um impacto e ao mesmo tempo uma 

cumplicidade especial com o público, bastante delicada.  Mas esse tom confessional não 

provocava uma interação tão potente como a que estabelecíamos na proposta da ação 

como experiência de interação com o público em casa, em um contexto maior.  

        Na temporada geralmente as crianças riam e ficavam repletas de pensamentos. 

Já os adultos choravam ou sentiam-se melancólicos. Todos achavam que a Isabel era minha 

filha. Alguns comentários se repetiam: “vocês estão brincando de casinha ou fazendo 

teatro?”, “vocês trouxeram tudo isso da casa de vocês?”, “o seu namorado que aparece em 

cena, é uma imaginação da sua cabeça ou é real?”, “um dia posso fazer esse teatro com 

você? Também quero ser sua filha”, “a minha filha disse: mamãe vamos brincar disso 

também na nossa casa?”, “dá para sentir que vocês se amam mesmo, é sua filha não é?”.   

   O Marcos Ribas, diretor do Teatro Espaço com o qual eu havia trabalhado, esteve 

na estreia da peça e nos convidou para fazer uma temporada no seu Teatro na época do 

verão.  
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A verdade e o tom da realidade 

            Curiosamente estava novamente trabalhando no Teatro Espaço e, de modo peculiar, 

o Marcos me ajudava a desenvolver esse trabalho. 

Apesar do teatro, havia uma ação genuína entre eu e a Isabel onde não havia 

representação. Mas, às vezes, com as repetições e o profissionalismo do trabalho eu tendia a 

representar um pouco. Mas a Isabel não. Ela sempre estava presente, se não estava muito 

alegre em um dia, mantinha-se presente mais séria. Se ficava agitada, também estava 

presente, de forma acelerada. Ela não tinha a preocupação de fazer de um jeito “bom”, ela 

nem mesmo tinha o parâmetro do que seria o “bem feito”. Então estava sempre presente. E, 

justamente por isso, era sempre importante, pela presença.  

Já eu tentava, às vezes, atuar com determinada qualidade e então eu saia do jogo 

com ela e ia para a esfera da representação. Nesse momento tudo se perdia. 

 Aprendi muito com a Isabel deste lugar de quem atua em primeira pessoa. Eu olhava 

a naturalidade com que ela agia. Via-me muitas vezes em um esforço acima daquela relação. 

Via o quanto o meu tônus estava intenso, desconectado da ação. Estava representando.  

Porque tanto esforço, para me impor a quem, a que? A tensão bloqueia a escuta e 

impõe a ação para o público, ao invés de deixa-la fluir em interação. Nesses instantes eu 

olhava bem para a Isabel e abaixava o tônus, equilibrava-me com ela.  

Esse excesso de tônus se relacionava à intenção, ou melhor, à pretensão de fazer a 

peça buscando alcançar determinado resultado. A Isabel não tinha essa auto cobrança, não 

era refém de metas. E por não tentar construir nada a Isabel era sempre uma ponte sólida 

para a transcendência. 

 

La primera actitud, el verismo, responde a un deseo de literalidad, 
de mostrar y decir algo tal cual; uma acción menor pronunciada a la 
cercanía, buscando la máxima transparencia... El verismo escénico implica 
la afirmación del cuerpo en referncia a sí mismo, de manera inmanente, 
para alcanzar a partir de esa inmediatez uma transcendencia que remite a 
un plano espiritual... donde el modo de realizar las acciones construye un 
yo sin máscaras, un cuerpo desnudo que se expone tal cual, sin 
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mediaciones, em una suerte de honestidad estética que apela también a 
una actitud ética (CORNAGO, 2008, p. 86).28 

 
 

A questão é que não adianta almejar essa atuação nesse registro do real pela 

intenção. Não é com a meta intelectual da atuação verdadeira que se age nessa frequência, 

caso contrário seria incidir em um mesmo excesso de tônus e de condução pré determinada 

para a meta da realidade. 

O que há de profunda sutileza nessa arte refere-se a este estado da “não intenção”, 

característica basilar para que a ação se desenvolva. Essa chave de ser, simplesmente 

transparente, a Isabel tinha e ela me ajudava a abrir essa porta em mim mesma.   

Mais uma vez eu percebia como a minha experiência de ser se fazia e existia na mais 

íntima interação com o outro: “A própria individualidade é, originalmente, uma 

potencialidade, e só se realiza na interação com as condições circundantes... O eu é formado 

e levado à consciência através da interação com o meio” (DEWEY, 2010, p. 484).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 “A primeira atitude, o realismo (o dado do real e verdadeiro), responde a um desejo de literalidade, 

de mostrar e dizer algo como é; uma ação menor pronunciada à proximidade, procurando a máxima 

transparência ... O real cênico implica a afirmação do corpo em referência a si próprio, de forma imanente, 

para alcançar a partir desta imediatez a transcendência que remete a um plano espiritual .. . Onde o modo de 

realização das ações constituem um eu sem máscaras, um corpo nu que se expõe como é, sem mediação, em 

uma espécie de honestidade estética que é também uma atitude ética”. Tradução própria. 
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A percepção da ação como experiência de interação na expressão cotidiana  

Descrevo a seguir uma entrevista que fiz com a Isabel, com o intuito de compartilhar 

“a voz do outro” com o leitor e também de expor a reflexão que em muito circunscreve a 

ação relacional29. 

 

 

- Zazá eu queria que você contasse a história do processo da nossa peça porque eu 

também faço isso lá no doutorado... 

- A história do teatro começou, nossa, há muito tempo, agente começou fazendo mais aqui 

em casa... Agente saia às vezes ia à praia só para fazer os primeiros passos para começar... Aí 

chamamos algumas crianças do bairro, as pessoas para assistirem e darem opinião também, 

e não sei... Esse foi o passo mais importante para mim porque foi o começo e sem o começo 

não tem o resto... Mas foi a parte mais importante que as pessoas viam e davam opinião, 

davam ideias e foi indo. Aí agente foi apresentar na casa das pessoas e fomos fazer 

filmagens... Enfim eu achei que essa primeira parte foi importante por causa de você meio 

que socializar o projeto, contar com a opinião de todo mundo, ter outras ideias também... 

Até foi importante para mim para perder um pouco da minha vergonha... Com as ideias das 

pessoas fizemos muitas alterações, pegamos muito das nossas ideias e claro daquele poema 

lá... E foi indo o trabalho foi crescendo, agente também foi crescendo... 

 

- O que foi desse processo que mais te marcou? 

- O que mais me marcou foi o quanto as ideias das pessoas contavam, sabe? Porque com as 

ideias de todo mundo o projeto cresceu muito, muito, muito... E também me marcou muito 

que as pessoas gostavam do que viam, elas viam o espetáculo e saiam e diziam “nossa foi 

muito legal, vocês podiam colocar isso e aquilo”.... Foi o mais importante. 

                                                           
29

 Agradeço à professora Carminda Mendes André que, como banca da qualificação de doutorado 

sugeriu a inclusão da “voz do outro” implicado na ação relacional.    
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- Como você poderia descrever a tua relação comigo? 

-Na vida normal ou no teatro? 

 

-Na vida normal e no teatro. 

- Você eu tenho te considerado uma amiga mesmo... Porque não é só coisa de “ah eu vou 

fazer a peça” e então na peça é só coisa de teatro e normal não tem nada, nada a ver.... Te 

considero uma amiga... Agente conversa não só sobre o espetáculo, agente conversa sobre 

várias coisas... Isso também ajuda muito na hora da cena... É muito melhor você fazer a cena 

de mãe e filha com quem você tem proximidade... Que com alguém que você só conversa 

sobre teatro e essas coisas... É uma relação de muito carinho, e é muito importante. 

 

- Quando agente começou a trabalhar junto eu disse que não estaria te dando aula, que 

agente estaria criando essa relação, né? Você acha que foi isso mesmo, que agente criou 

junto? 

-Eu achei que juntando o pensamento de nós duas, meio que... teve uma cumplicidade... E 

sempre quando eu dizia “estou fazendo teatro”, todo mundo perguntava... “quem era a 

professora?”... Eu dizia “não gente não é aula... é tipo um teatro que eu faço com uma moça 

que a agente trabalha junto mesmo... agente mesmo que tá criando o espetáculo, não é 

uma coisa de aula, não é isso... agente é uma equipe e agente trabalha e é isso. 

 

 

 



 

 

124 

 

-Se você fosse pensar pela nossa história, o que você diria que é importante em um 

processo de criação? 

- Eu acho que é importante você experimentar... Porque se você fica limitado a uma coisa só 

você não consegue criar, entendeu? Você só vai pensar tem que fazer assim... Então vou 

fazer assim... Acho que se você pensar em outras maneiras de fazer as coisas pode ficar 

muito melhor... Você também precisa fazer com calma, você não pode fazer um espetáculo 

que tem que ficar pronto até não sei quando.... Você vai fazendo com calma... Mostra para 

as pessoas... Não adianta nada você fazer uma coisa e só usar a sua opinião... Sem isso não 

adianta, entendeu? 

 

- Que você acha que é mais importante com o público? 

- ... Acho que afinidade, agente meio que conversa com o público, mas não com palavras... 

Às vezes o olhar.... 

 

- O que foi atuar a partir desse trabalho? 

- É você fazer uma arte... Você não pode só atuar para mostrar para os outros, você tem que 

estar meio que contente com o que você está fazendo, tem que colaborar com os outros, 

não sei explicar muito bem... 

 

- Tem alguma coisa que eu não perguntei que você quer falar? Do teatro para a sua vida... 

- Para a minha vida foi muito importante porque agora eu sempre vou ter umas ideias de 

como criar as coisas porque antes eu sempre queria criar as coisas rápido, entendeu? Eu 

ficava até fazendo uns teatrinhos aqui em casa de brincadeira... Eu aprendi que você não 

tem que ficar planejando tudo o tempo todo... Que você vai... E vai indo.... E deixa a coisa 

acontecer... E, no final vê o que que sai... Porque se você faz já querendo, já sabendo o 
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resultado vai acabar não dando certo.... Porque fica uma coisa muito... Òbvia... Agora vai 

acontecer isso, agora aquilo... Todo mundo sabe e fica olhando... E é isso aí eu fico também 

com essa ideia que quando eu quiser fazer teatro, quando eu for maior eu sempre vou usar 

essas coisas que eu aprendi... É isso! 

 

.... É isso...  

 

Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa 
precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, 
padecer, tomar o que nos alcança respectivamente, aceitar à medida que 
nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-
nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e 
submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais 
experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo (BONDIA, 
2002, p. 23). 

 

Eu aprendi que você não tem que ficar planejando tudo o tempo 
todo... Que você vai... E vai indo.... E deixa a coisa acontecer... E, no final vê 
o que que sai... Porque se você faz já querendo, já sabendo o resultado... 
Vai acabar não dando certo.... (Isabel) 

 

 

Ressalto, a partir das duas reflexões acima, que a experiência tem, centralmente, 

este carácter de abertura para a interação com algo ou com o outro. Na verdade poderia 

dizer que a experiência é uma qualidade de interação profunda e genuína com o meio, com 

o outro e consigo próprio.  

A experiência é o que sucede entre as pessoas e, por este motivo, é um 

acontecimento que somente existe em ação e no instante presente.  

Como pontuou a Isabel, ou desenvolvendo um pouco a reflexão a partir dela, não 

existe experiência planejada, com vistas a um resultado. Não existe experiência quando se 

busca definir padrões, verdades, maneiras de fazer ou qualquer coisa que poderia existir 

“fora” do momento presencial de troca com o meio.  
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Ou seja, não existe experiência plena na modalidade de tentativa de reificação das 

coisas, das ações, das relações, da criação, enfim, na tentativa de coisificar a ação humana 

como padrões de reconhecimento institucionalizados na consciência. “A experiência é um 

produto, quase um subproduto, diríamos, da interação contínua e cumulativa de um eu 

orgânico com o mundo” (DEWEY, 2010, p. 391).  

 

Destaco abaixo, designadas em itens, as dimensões da ação relacional que 

emergiram desta ação de pesquisa com o “Ás vezes sim, Às vezes não”: 

 

 A descontextualização de si como contextualização no presente. Ou maneiras 

que possam esvaziar ou relativizar um status de saber de si próprio ou de 

colocar-se perante ao outro sob o enfeixe de alguma forma de exercício de 

poder ou de representação social de papéis pre determinados. 

 

Trata-se ali, de percorrer um espaço não familiar, estranho. Como 
se a tarefa que o protagonista atribui a si mesmo- mudar seu modo de ser, 
converter-se em outro- só pudesse se realizar num itinerário não suscetível 
de uma leitura já fixada e de um olhar pré-visto. Como se a constituição de 
uma outra personalidade só se pudesse fazer mediante uma peregrinação 
por outros lugares, mediante o acesso a uma consciência que não tenha já 
previstas e disponíveis suas modalidades habituais da experiência 
(LARROSA, 2013, p. 55). 

 

 A ética do “eu” frente ao “tu” como espaço preservado de interação 

presencial entre duas ou mais pessoas. Ou ainda a ética do “eu” frente ao “tu” 

como espaço de criação da interação.  

 A relação com o público no sentido da ação comum, da interação. Ou, qual o 

sentido de convidar o público para estar na ação? 

 A atuação verdadeira, a presença sem artifícios ou sub intenções de conduzir 

resultados almejados.  

 A compreensão de que o processo é a ação relacional.   
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 A percepção de que o projeto é a experiência e não o resultado estético 

“final”. 

 O embate com a forma no sentido do desafio de abertura interna para que a 

experiência encontre seus próprios meios de sobrevivência e manifestação no 

tempo espaço da vida e da criação.  

 

Abaixo seguem algumas imagens da peça ou entorno do espetáculo e materiais referentes 

às temporadas em Paraty e em São Paulo. Não houve registro em fotos das ações 

compartilhadas. Os encontros nas casas foram registrados em vídeo.  
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2 O JABAQUARA 

A segunda experiência de pesquisa constituiu uma ação contínua com a comunidade 

no bairro da Jabaquara em Paraty. Foram diversas as ações culturais realizadas no período 

de dois anos neste bairro, no entanto, destaco algumas destas ações com o intuito de 

desenvolver a reflexão desta tese sobre a ação relacional. Selecionei a seguir as ações que 

foram norteadas pelo teatro.   

 

Intervenção “À procura do Tio Barnabé” (da gente para nós mesmos): - a finalidade é a 

vida.  

(não houve registro desse evento, as imagens abaixo são comuns e únicas feitas de um 

celular). 
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A primeira ação de pesquisa- o trabalho feito com o “Ás vezes sim, às vezes não”- foi, 

no que tange à interação, um exercício voltado, com maior contundência, para uma 

experiência do “eu” frente ao “tu”. A interação com o público, como discorrido 

anteriormente, também seguia esta atitude ética do “eu” frente ao “tu” em interações que 

se davam através de um pequeno círculo de pessoas, em um âmbito íntimo de relação.  

Já esta segunda ação de pesquisa, chamada “À procura do tio Barnabé”, foi voltada 

para a interação com a comunidade, estendendo a perspectiva da ação relacional do “eu” 

frente ao “tu” no sentido social, com maior ênfase na interação coletiva.  

Esta ação partiu da necessidade de realizar uma criação através da qual eu pudesse 

propor e investigar maneiras de lidar com os possíveis imbricamentos entre a arte e a vida.  

O intuito inicial desta ação foi experimentar possibilidades de “recuperar a 

continuidade da experiência estética com os processos normais do viver” (DEWEY, 2010, 

p.70).  

Dewey assinala como a arte moderna se destacou das experiências da vida criando 

um círculo hermético de paradigmas e valores próprios: 

 

 
Deve haver razões históricas para o surgimento da concepção 

compartimentalizada das belas-artes. Nossos atuais museus e galerias, nos quais as 
obras de arte são recolhidas e armazenadas, ilustram algumas das causas que agiram 
no sentido de segregar a arte em vez de considerá-la um fator concomitante do 
templo, do fórum e de outras formas de vida associativa (DEWEY, 2010, p.66).  

 

Esta arte, separada da vida comum, não faz parte da vida significativa de muitas 

comunidades, como, por exemplo, a da Jabaquara. Trata-se, muitas vezes, de um produto de 

status de uma cultura forjada, através da institucionalização, como superior. A produção 

cultural que segrega e delimita o acesso, de modo geral, não faz sentido na experiência do 

cotidiano de quem não foi formado em um meio de valorização estética.  

O que quero dizer é que quando a arte não faz parte da vida ordinária das pessoas 

comuns, se não for por meio de uma formação cultural específica, dificilmente haverá um 
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movimento no sentido de consumir “arte pela arte”. Ou seja, o acesso à arte não é somente 

uma questão de deslocamento físico ou de poder aquisitivo, mas também de formação, de 

valor.  

E, neste sentido do valor, as pessoas que não fazem parte de um determinado 

circuito de formação cultural e intelectual, tendem a não dar importância ao consumo de 

determinadas produções artísticas porque não é algo que faz, geralmente, tanto sentido nos 

seus cotidianos.  

“O crescimento do capitalismo foi uma influência poderosa na promoção da ideia de 

que elas (as obras de arte) são separadas da vida comum” (DEWEY, 2010, p. 67). “As 

condições que criam o abismo que costuma existir entre o produtor e o consumidor, na 

sociedade moderna, agem no sentido de também criar um abismo entre a experiência 

comum e a experiência estética” (DEWEY, 2010, p.69). 

Deste modo, por exemplo, a cidade de Paraty importa cultura dos grandes centros 

urbanos. Porém, esta arte que chega à cidade é consumida quantitativamente pelos turistas, 

mas não, salvo raras exceções, pelos moradores da cidade. Poderíamos, neste caso 

específico, simplesmente pensar que o paratiense não dá valor à arte; mas poderíamos 

também questionar se essa perspectiva do que seja cultura dá valor ao paratiense, ou se a 

cultura que chega à Paraty não é, muitas vezes, uma produção que faz sentido para um 

determinado extrato social.  

É claro que esta discussão não pode ser feita assim superficialmente e 

genericamente. Mas o que quero aqui ressaltar é que descontextualizada de São Paulo e do 

meio artístico no qual eu atuava, me pareceu que para uma criação coletiva entre eu e a 

comunidade do bairro seria necessário sentir e compreender o que faria sentido naquele 

contexto específico. E percebi que o sentido de criar viria de um sentido de expansão da 

vida, a partir dos valores, percepções e desejos daquele coletivo em interação com os meus.   

Retomar a continuidade entre a experiência da vida e a experiência estética é 

retomar o sentido da arte como ação da vida, como expansão da experiência humana.  
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Entendi que o sentido da criação artística naquela comunidade viria de uma profunda 

conexão com a vida e não de paradigmas estéticos ou éticos da arte, ou do teatro 

contemporâneo.  

Segundo Dewey é da experiência comum que o artista cria a experiência estética.   

Essa reaproximação da vida e das experiências do cotidiano consiste em um caminho 

para restabelecer a criação da ação em conexão real e factual com o ambiente em que se 

vive; não para reforçar ainda mais a ideia do que seja ser culto e refinado, mas para 

“apresentar o mundo em uma experiência nova... (fazer) a experiência voltar-se para si 

mesma, a fim de aprofundar e intensificar a qualidade vivenciada, não para nos afastar da 

realidade” (DEWEY, 2010, p. 47), mas para construir mais e outras realidades. “Longe de 

proporcionar fantasias escapistas, a arte enriquece a experiência do mundo real por dentro 

e por fora” (DEWEY, 2010, p.41).  

Contudo, se “a natureza da experiência é determinada pelas condições essenciais da 

vida” (DEWEY, 2010, p. 74), há que se considerar que “por ser a realização de um organismo 

em suas lutas e conquistas em um mundo de coisas, a experiência é a arte em estado 

germinal. Mesmo em suas formas rudimentares, contém a promessa da percepção 

prazerosa que é a experiência estética” (DEWEY, 2010, p. 84).  

Assim, qual não foi a minha surpresa, quando as crianças do bairro da Jabaquara, em 

Paraty, me pediram para fazer uma apresentação de teatro com eles.  

Pensei: “o que vou fazer com essas 20 crianças (entre 3 e 14 anos), onde a maioria 

nunca viu teatro e assistiu somente ao espetáculo “Às Vezes Sim, Às Vezes Não” o qual eu e 

a Isabel havíamos feito na cidade?  

Qual seria a expectativa real daquelas crianças que me procuraram tão afoitas e 

insistentes, dessa vez querendo, elas mesmas, fazerem o tal do ‘teatro’?”.  

Que teatro faria sentido? Qual ação seria potente? 
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Nós havíamos estabelecido uma relação através do “Às vezes sim, Às vezes não”, isto 

era fato, mas as crianças do bairro eram diferentes da Isabel que tinha uma família de 

formação e origem parecidas com as minhas. 

Então eu ficava observando o bairro. As brincadeiras na rua, as brigas, a pipa, as 

famílias, a correria, o celular com o funk na mão, as bicicletas indo e vindo, aqueles corpos 

de praia livres, cheios de hormônios, e aquela energia toda. 

Também pensava o que é que levaria uma pessoa dessas, cheia de vida orgânica, a 

fazer teatro?  

Mas eles insistiam dizendo “Agente quer fazer teatro, o que custa você fazer esse 

negócio de teatro com a gente também?”.  

“O que custa?”, eu pensava. A questão é que eu não sabia como trabalhar com eles.  

Eu não queria tentar enquadrá-los em uma forma de fazer teatro, não queria vir 

como uma força externa que diz o que é atuar e apequenar aquela beleza toda que eles 

possuem na tentativa de fazê-los reproduzir um molde de atuação que nem tem sentido 

naquele contexto.  

Mas me angustiava também essa ideia de que a arte que eu fazia não poderia ser 

feita ali, com aquelas pessoas que, além de crianças, não fazem parte de um circuito cultural 

estratificado. Pensei “não vai dar, vou frustrar a expectativa, seja ela qual for. Além do mais, 

não gosto das peças que ficam com cara de escola porque os alunos ficam tentando atingir 

uma meta do que seja atuar, da qual eles sempre ficam aquém”.   

O teatro que vinha a minha cabeça não tinha ligação com a vida real e pulsante 

daquele lugar. Tudo me parecia falso, bobo, toda técnica segregada e elitista. Era como se o 

teatro que viesse à minha mente somente fizesse sentido em São Paulo, para aquelas 

pessoas que valorizam a arte pela arte.  
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Mas comecei a pensar, qual seria a ação? O que me interessou naquele chamado foi 

justamente o desafio de fazer uma arte genuína, própria naquele contexto- no cruzamento 

entre eu, eles e a comunidade.  

Tudo o que eu não poderia fazer seria querer moldar aquele grupo para tentar 

chegar a resultados artísticos pré estabelecidos, enfim submete-los à condição de alunos 

porque essa ideia do processo de formação em arte ás vezes enfraquece a ação presente. A 

questão não partia de eu ensinar algo, o desafio era centrar-me na potência das pessoas 

envolvidas naquele chamado de “fazer teatro”. 

Mas eu não sabia como potencializar a beleza do que eu via na rua, fortalecendo o 

desejo deles. Via ali uma intensa vibração de vida e de vontade de se expandir nas 

experiências através do teatro. Mas como dar continuidade àquelas experiências de vida na 

experiência estética? Como criar uma ação que gerasse uma experiência estética que 

retornasse para o sentido e expansão da própria vida?  

“Seguindo essa pista, podemos descobrir como a obra de arte se desenvolve e 

acentua o que é caracteristicamente valioso nas coisas do prazer do dia a dia” (DEWEY, 

2010, p. 71). 

Pensei em uma ação para ser feita no dia 12 de Outubro, dia das crianças. Então iria 

associar uma data de comemoração conhecida a uma ação teatral, seguida de uma festa. 

Propus sete semanas, seriam 10 encontros, para criarmos essa ação.  

Pensava nas estratégias a cada instante, porque sabia que a finalidade era a vida, e 

que a arte era o campo de experimentação de ser e o meio de gerar outras formas de 

encontro na comunidade.  

A minha função era impulsionar esta experiência coletiva e munir um campo de ação.  

Muitos adultos se envolveram com os preparativos da festa e outros com os 

preparativos do teatro.   
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Neste bairro há um bloco de carnaval que tem como característica principal os 

bonecões gigantes. Os artistas do bloco se responsabilizaram por fazer o cenário da peça, a 

capela do bairro cedeu o espaço, o vereador trouxe o projetor da prefeitura, a guarda 

fechou a rua, e cada um foi fazendo o que estava ao seu alcance. Fato é que, quando vi, 

muita gente estava envolvida diretamente na ação. E a engrenagem começou a girar por si.  

O pessoal do bloco entendeu mais ou menos o roteiro que eu tinha elaborado, 

também fiz questão de não detalhar muito. E, assim, começaram a criar uma Toca e uma 

casinha à moda deles. Na verdade eu não tinha pensado em existir uma Toca no cenário, 

muito menos aquela Toca que eles fizeram com arames, parecia uma teia de aranha 

gigante... Também não havia imaginado uma casinha caipira no plano alto, como um palco...  

Mas eles foram fazendo o cenário que haviam compreendido e toda aquela produção 

tinha a “cara” da produção cultural do bairro... Eles iam fazendo aos poucos e quando eu 

chegava para ensaiar, ia recebendo, gradativamente, os estímulos do cenário que estava 

sendo criado; portanto, recebia o olhar deles para a ação teatral que me chagava via o 

material do cenário... 

Em dado momento também algumas crianças faltavam aos ensaios. Fui à casa de 

uma, por exemplo, e a mãe disse “deixei de castigo, tirei o que ela mais gosta que é esse 

teatro, ver se ela toma rumo”. Foi aquela conversa para a mãe deixar a menina voltar. 

Alguns foram no primeiro ensaio e depois apareceram somente no dia para apresentar... 

Durante a semana (os ensaios eram aos sábados) eles vinham em casa, mostravam as coisas, 

falavam das ideias que tinham elaborado. Também com os adultos as conversas durante a 

semana eram intensas.  

Eu queria interagir com todos e todos estavam felizes descobrindo as suas artes e o 

tal do ‘teatro’ (que eu também estava descobrindo) ... 

Compreendi que o trabalho árduo estava na vida, no dia a dia, de casa em casa, no 

cotidiano das relações e das conversas com as crianças, com as famílias e com os moradores 

do bairro artistas e não artistas.  
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O ponto era encontrar precisamente a conexão entre as minhas experiências de vida 

e as deles. O ponto de partida deveria ser da vida para a sua própria expansão e 

continuidade, jamais a ruptura sob a égide da institucionalização da cultura. 

Lembro-me de um dia em que eu estava sentada na calçada conversando com a Bia, 

uma menina de cinco anos. Ela estava me explicando a dificuldade que tinha para ir aos 

ensaios pelo contexto da família, uma história enroscada. Então passou pela rua de carro 

uma moradora que estava bem envolvida com a peça, com feição curiosa, buzinou e me 

chamou apontando para a calçada onde estava sentada com a menina: “Maíra, isso também 

é o teatro, não é?”. Respondi para ela “Acho que sim, acho que isso é também o teatro”...  

Assim, a partir deste cruzamento entre a arte e a vida, os ensaios começaram a fluir e 

os adultos também queriam participar da peça. 

Inventei uma história bem simples, misturando a cultura popular de Monteiro Lobato 

às características do bairro. Escolhi personagens que todo mundo conhece para facilitar a 

empreitada, a narrativa era a seguinte: O Tio Barnabé (do sítio do Pica Pau Amarelo) 

desapareceu na Toca do Cassununga (um sítio arqueológico, atualmente abandonado na 

praia da Jabaquara). Aí a turma do sítio sai à procura do Tio e, para isso, tem que atravessar 

o bairro da Jabaquara. Ou seja, eles saem do sítio do Pica Pau Amarelo para viverem uma 

aventura no bairro da Jabaquara e resgatar o Tio Barnabé da Toca do Cassununga. Nessa 

travessia a turma do sítio vai encontrando tudo o que o bairro tem e todos os que moram 

ali: os gigantes (bonecões do carnaval), o contador de histórias (um folião da folia de reis) e 

alguns moradores mais antigos.  

A narrativa misturava fantasia e realidade, enlaçava o bairro na história. Então eles 

enfrentavam os gigantes (que eram os bonecões do carnaval) ao mesmo tempo em que 

encontravam um folião (morador efetivo do bairro).   

Também fizemos um vídeo em que entrevistávamos as pessoas da Jabaquara a 

respeito dos mistérios da Toca do Cassununga. 

O grupo do sítio eram as crianças e os desafios ou as descobertas como os gigantes e 

o contador de histórias eram feitos pelos adultos. 
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Não foi uma ação itinerante. Fizemos uma apresentação no pátio, ao ar livre, na 

Capela do bairro, lugar onde ocorrem diversas comemorações durante o ano.  

A ação era simples, tinham as músicas, as cenas, e aquela sensação maluca de que, 

no dia da apresentação, tudo seria uma grande surpresa (mas todos estavam envolvidos, 

todos sabiam a história, as ações... Seria uma surpresa para quem?).  

Em outras palavras havia uma comunidade preparando “um teatro” para si mesma e 

cada instante este processo era vivenciado como uma descoberta das possibilidades do que 

se pode “fazer junto”, “criar junto” em uma grande comunhão alinhavada pela ação teatral.  

Os ensaios eram um pequeno momento do processo que se desenvolvia no cotidiano 

durante aquele período.  

Um dia antes da apresentação muitos me ligaram dizendo que não poderiam ir, era 

muita emoção, um passou mal, a outra ficou rouca, tinha de tudo.  

Mas no dia, todos foram, é claro. E alguma coisa aconteceu naquele dia 12.  

Fato é que a comunidade olhou para si mesma com olhar renovado:  

 

We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time 
(DEWEY, 2010, p. 49) 

 

O acontecimento 

Do ponto de vista da ação, tinham momentos de fragilidade e retraimento. Mas tudo 

foi assumido e exposto, toda dificuldade fez parte da ação, nada foi camuflado, nem 

escondido. E o esforço em vencer o medo e se arriscar na apresentação era tamanho, que 

era belo. Todas as experiências eram constitutivas da ação.  

Então, por exemplo, uma menina que fazia a Tia Anastácia, entrava no palco, recolhia 

uns tecidos do chão, ia até a boca de cena e dizia para outro menino que estava no chão 

mais à frente acendendo uma fogueira: “boa noite”.  
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Mas isso era muito, mas muito difícil para ela- às vezes ela tinha que fazer o sinal da 

cruz antes de dizer o “boa noite” para se encorajar. Então ela entrava recolhendo os tecidos 

e ficava absolutamente concentrada se preparando para esse momento da fala (mas nós 

compartilhávamos visivelmente a sua preparação). Depois ela ia até a boca de cena, 

respirava fundo, cerrava os punhos e dizia bem baixinho: boa noite!... Aí ela ficava tão feliz 

que tinha conseguido falar que abria os braços de repente e sorria muito, um sorriso 

enorme.  

O “boa noite” não era de mentira, não era representação- ela estava realizando um 

programa com um grau de desafio real para ela. E ali estava a força de expressão. O 

importante não era o resultado, mas o processo, o procedimento e seus esforços na 

plenitude do exercício de si. Era muito mais forte e vivo do que se não houvesse dificuldade 

nenhuma. Foi interessante porque a ação constituiu um lugar de auto superação assumida e 

isso era muito agudo porque o público compartilhava ações simples feitas com tamanha 

intensidade.   

Também foram muitos os momentos genuinamente autônomos, íntegros, onde as 

pessoas se colocaram umas diante das outras, olho no olho, rindo, cantando, se expressando 

com a grandiosidade de quem tem propriedade de si e da sua ação.  

Uma moradora, a Fany, disse: “Fiquei impressionada. Nunca vi essas crianças fazerem 

algo assim com tamanha propriedade, eles estavam sabendo de si, autônomos, diferente 

isso, não?...”  

Mas no fundo, naquela ação, todos estavam falando de si para si próprios, era clara a 

diversão com a ficção da vida. A turma do sítio, em cena, passeava ficcionalmente pelo 

bairro da Jabaquara, no vídeo apareciam os moradores antigos do bairro e os jovens... Um 

lugar estranho porque era como se estivéssemos brincando com nós mesmos, mas pela 

lente de percepção da arte- algo que aprofundava e enriquecia a comunicação e a 

experiência.  

Convidei o Milton Piranha, o folião, para contar a história da Toca do Cassununga no 

dia 12. Ele andava afastado da comunidade por intrigas de bairro. Ninguém acreditou que 
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ele fosse aparecer na apresentação porque nos ensaios ele não comparecia. Mas dia 12 ele 

chegou, quase na hora de começar e disse “já vim pronto”.   

Então, em determinado momento da história a “turma do sítio” encontrava um 

“pescador”, o Milton, e perguntava para ele o caminho para chegar à Toca e também a 

história de assombração do Cassununga que dá nome ao lugar. Então o Milton, que estava 

sentado na plateia, entrou em cena e contou a história do seu jeito; ele reapareceu, após 

certo tempo afastado, para todos no meio do teatro, altivo e ainda deu recado para quem 

escutava “tem gente que diz que a história não foi assim, mas foi, eu sei que foi...”.  

Fato é que aquela ação gerou um debate político nos próximos dias, as conversas 

eram de muita emoção, prazer, a vontade de continuar foi grande, por parte de todos, e a 

reflexão sobre as condições sociais, bem como sobre as histórias do bairro ficaram vibrando 

no ar. Todos contavam histórias de todos. 

 

A reverberação 

Descrevo abaixo um trecho que selecionei de uma entrevista que fiz com a Eliane, 

uma moradora do bairro da Jabaquara, três meses após o evento, com o intuito de 

compartilhar a reverberação da ação através do olhar de uma moradora. Escolhi esta 

entrevista, dentre as quinze realizadas, porque a Eliane apresentou um olhar generalizado o 

que facilita a reflexão sobre a ação relacional.  

 

-Como você acompanhou o processo do teatro antes do dia 12? 

- O que eu vi foi você andando aí pelas ruas, indo nas casas, buscando as crianças, algumas 

não tinham o incentivo da família, mostrava a sua disposição em realmente fazer e assim 

você conseguiu reunir... Vi o Biba fazendo lá os negócios do palco... O Zé indo abrir o espaço 

da Capela... 

 

-No dia... Conta um pouco o que você viu dia 12. 
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-Olha no dia 12 eu fiquei assim... Muito surpresa, muito satisfeita porque eu gosto muito 

disso: eu gosto de união... E uma coisa simples, bem pé no chão, sem sofisticação... Eu 

percebi que quando há aquela força de vontade... Aquele engajamento... Acontece.... Então 

no dia só toda aquela gente ali presente, gente de tudo o que era idade... Pensei que só 

fosse encontrar as crianças e as mães, mas não, estavam todos... Coisa de criança, mas eles 

foram... Está acontecendo no Jabaquara!... Fiquei muito satisfeita de encontrar aquele 

pessoal todo... Também aquele, o Hamilton, marido da Fany, lá junto fazendo não sei o que 

no palco... Era a luz?  Entrou e saiu... Ele é tímido, mas lá estava super ativo... Teve 

envolvimento dos adultos entrando nos bonecos... Vi muita gente se doando na 

confraternização... Realmente aquilo foi... Uma tarde de compartilhar, de dividir, de 

igualdade, eu amei de paixão... E as crianças ali pulando, cantando, as mães olhando.... 

Aquela outra participando... Teve muito envolvimento ali...  

 

-Teve algo que te marcou? 

-A Natália, era não era tímida? Os adultos me marcaram muito.... Aquela criatividade... Todo 

mundo se divertia mas sabia o que estava fazendo, teve muita responsabilidade. 

 

- Você tem alguma sugestão para uma próxima ação? 

- Eu acho que o ponta pé foi dado... Tem vários momentos do ano que podemos fazer uma 

ação educativa ou de cidadania... E tornar isso na comunidade uma rotina... Para as pessoas 

sentirem o que é uma vida na comunidade... Como a própria palavra diz comum unidade, 

comum para todo mundo... Acho que a pessoa que vai liderar tem que ter um planejamento, 

mas depois ele será aprimorado pelas pessoas envolvidas... As crianças fizeram a maior parte 

do texto, então você tinha uma ideia, mas o texto eles fizeram... Você lançou... “Preciso do 

espaço lá”... Aí veio a criação de fulano, fulano e cicrano.... Então eu acho isso muito 

importante, a pessoa lança e aí.... Depois é o conjunto... Porque aí a visão é diferente.... Às 

vezes você pode bolar uma coisa maravilhosa mas para aquele tipo de público que você 

pretende que assista... Eu acho que agente pode fazer muita coisa maravilhosa mesmo... 



 

 

145 

 

Porque agente precisa é disso, movimentar a comunidade e as pessoas participarem.... E 

você Lucinda (ela olhou para uma mulher que estava ao lado) dá uma ideia aí para o ano que 

vem... (risadas)... 

 

Essa percepção da Eliane esteve em diversas falas, de diferentes maneiras das 

crianças aos velhos e adultos. 

Aquela ação havia gerado uma interação entre as pessoas no sentido de uma força 

comunitária de criação coletiva. Cada um teve a sua experiência, é claro, mas havíamos 

criado uma percepção da energia que circula entre as pessoas, de como um atua no outro, e 

de como a comunidade possui uma força de movimentação própria.  

Fiz, como disse a Eliane e para parafrasear Herriguel, um movimento de lançar: como 

o arqueiro lança a flecha do arco. Mas também fui lançada por um movimento da vida- o 

arco me foi dado também. Juntos, em movimento de escuta, respeito e em sensível 

percepção das interdependências entre nós, o acontecimento se fez. A unidade esteve nesta 

energia que circulou e se engrandeceu pela ação de cada um.  

A flecha, neste caso, atingiu o alvo no sentido de retornar intensamente para nós 

mesmos- da vida para a arte e da arte para a vida: a percepção enriquecida, ampliada, 

aprofundada e inovada de mim, do outro e da força comunitária de criação da experiência 

de viver juntos. A interação tem uma perspectiva de desnudamento (sem artifício e sem 

intenção) que possibilita que um inter atue com o outro no sentido da experiência 

comunitária.  

Deste modo, como artista, procurei me conectar à potência humana de cada um sem 

querer conduzir resultados ou atingir metas, mas com o firme propósito de interagir 

profundamente, no plano sensível. Estávamos experimentando outra interação sob a 

proteção e encorajamento do teatro.   

A força do acontecimento estava sobre a experiência coletiva daquele agrupamento 

porque lidava com aspectos reais da comunidade, era como se houvesse um segredo não 

dito, mas tão explícito nos olhares, de que estávamos mexendo na nossa realidade, nas 

nossas formas de viver junto e de se relacionar. A potência não estava na ação da 
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intervenção em si, mas sim no encontro, na ação que foi gerada no momento entre todos 

envolvidos- no espaço, ou na atmosfera.  

É uma ação que acontece, no sentido de criar existência real e gerar experiência, no 

espaço entre os participantes. “He defines atmospheres as ‘spheres of presence’... He 

neither locates them in the things that exude them, nor in the subjects who physically sense 

them, but in between and in both of them at the same time” (BOEHME in: Fisher- Ltchte, p. 

116).  

A comunidade se fortaleceu um tanto ali naquele dia.  

 

O movimento continua quando o teatro acaba  

De lá para cá aconteceram muitas ações artísticas no bairro da Jabaquara, o “À 

procura do Tio Barnabé” foi, como pontuou a Eliane, uma semente, ou um “ponta pé inicial” 

da comunidade.  

Nesta relação entre a arte e a vida o resultado não existe enquanto realização em um 

único dia- a apresentação é mais um dia do processo, mais um dia que faz parte de um 

sucessivo movimento que continua quando o teatro acaba.  

A cada ação consumada vêm as perguntas: “quando será a próxima ação”? 

A atmosfera de re união prossegue nos intervalos entre uma ação e outra. A 

percepção sensível das relações de interação se desenvolvem no dia a dia, a consciência da 

vida em comunidade é aprofundada afetivamente.     

Em Dezembro de 2014, fizemos mais um “teatro” chamado “O Sonho de Natanael”. 

Foram somente cinco encontros ao longo de 20 dias. No entanto foram diversos 

pequenos encontros, conversas e criações paralelas em casa, na praia ou na rua. O número 

de pessoas envolvidas cresceu e o envolvimento de todos também foi maior e mais 

direcionado- ninguém duvida da importância destas ações, ao contrário, fazem o que podem 

para impulsionar, criar e fortalecer o acontecimento.  

Não irei aqui discorrer em detalhes sobre mais esta ação, apesar de identificar um 

crescimento da ação relacional neste segundo trabalho, mas ressalto um aspecto em 

especial. 
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Fizemos um vídeo para incluir os adultos diretamente neste “teatro”. No roteiro 

havia um trio que fazia uma viagem pelo mundo real e depois pelo mundo das fantasias, até 

chegar ao Jabaquara. Tudo se passava em uma noite de natal. 

Então convidamos os estrangeiros do bairro: um suíço, um argentino e um francês 

para participarem de cenas do vídeo que seriam a viagem deste trio pelo mundo real. A 

viagem pelo mundo das fantasias era feita em cena, junto com um áudio que gravamos. As 

crianças aprendiam um pouco da língua de cada estrangeiro e filmávamos dentro da casa 

deles próprios. 

No Jabaquara há um lugar onde moram as pessoas mais pobres do bairro chamado 

“Vidinho”. Dentre o pessoal do Vidinho também moram uns bandidos, um mais violento, e, 

de qualquer modo, são pessoas mais marginalizadas, ainda que trabalhadores comuns. 

Todos dizem “aquele pessoal da aldeia do Vidinho”...  

As crianças que haviam participado da primeira ação me disseram “você não pode 

convidar o pessoal do Vidinho para participar desta vez (porque as crianças do Vidinho 

somente assistiram a ação anterior e não atuaram). Eles xingam e brigam muito. Eles vão 

roubar a sua casa e vão atrapalhar tudo”. 

Mas, dentre muitos aspectos de amadurecimento desta segunda ação que envolvem 

dimensões da vida e da arte em confluência, um deles foi ter incluído o pessoal do Vidinho e 

absolutamente todos que quiseram participar da ação. 

Ao lado do Vidinho tem um restaurante japonês e fizemos uma filmagem lá, seria o 

trio viajando pelo Japão. Duas crianças do Vidinho participaram do vídeo, junto com os 

adultos. E, a partir dali, fui, aos poucos, estabelecendo um vínculo com cada um de modo 

que no dia da apresentação todos do Vidinho estavam presentes: adultos e crianças.  

Então a galera do Vidinho entrou em cena com a força de olhar e aquela presença 

intensa que eles têm na rua, juntos e iguais, ao menos ali, a todas as outras crianças do 

bairro. Assim como os adultos do Vidinho também estavam par e passo com o suíço e o 

francês no vídeo. 

As crianças perderam o temor dos meninos do Vidinho e os meninos e meninas do 

Vidinho fizeram o teatro com a mesma potência que qualquer outra criança do bairro.   
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Todos estavam atentos e cuidando, responsáveis, para que tudo corresse bem.  

Além disso, não coincidentemente, a qualidade artística desta ação, acompanhando a 

qualidade aprofundada de interação na vida, foi surpreendente. O teatro era bom, bom de 

ver, compartilhar e participar. Bom no sentido da comunhão e dos olhos que brilhavam 

percebendo que havíamos criado e feito existir uma ação de qualidade. Foi importante 

identificar que havia sido acessado o lugar em que a experiência estética é uma extensão 

enriquecida da experiência da vida. Era uma ação como experiência da comunidade, mais 

um encontro, mas uma criação que surpreendia a nós próprios no sentido de perceber a 

qualidade das ações que podemos fazer juntos.   

As ações são simples e modestas uma vez que não houve suporte financeiro. Não há, 

diferentemente do “Ás vezes sim, Às vezes não” produção. As ações culturais continuam 

sendo realizadas no bairro da Jabaquara como uma ação comunitária, como um 

empreendimento comum, às vezes com mais sucesso e potência criativa, outras vezes mais 

frágeis e instáveis o que depende, dentre outros, do contexto de cada ação. O 

desenvolvimento destas ações na comunidade são um desafio tanto relativo às formas 

artísticas quanto às formas de sobrevivência enquanto trabalho continuado.  

Destaco abaixo os aspectos centrais que contribuíram para o desenvolvimento das 

ações no bairro descritas: 

 

 O envolvimento da comunidade antes, durante e depois da ação. 

 O acesso e o vínculo entre o artista e o outro. 

 Compreender o sentido da experiência estética como continuidade da 

experiência da vida. 

 Coerência ética: se a finalidade é a vida, a ação não se encerra no dia da 

apresentação. 

 A fomentação da arte do encontro 

 

As imagens a seguir são registros feitos pelos moradores do processo de cinco dias 

que enfeixaram a experiência com “O Sonho de Natanael”. 
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A VERTICALIZAÇÃO DA PESQUISA NO ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA E O 

DESDOBRAMENTO DA QUESTÃO CENTRAL. 

Ao final destas duas experiências baseadas no “Às vezes sim, Às vezes não” e nas 

ações “À procura do Tio Barnabé” e “O Sonho de Natanael” com a comunidade do bairro da 

Jabaquara compreendo que o eixo de propósitos (o porque fazer, a arte como lugar de 

pesquisa, a ação como prática de fomentação de comunidades e a ética no encontro do “eu” 

frente ao “tu”), bem como as três direções conceituais da ação relacional (o construcionismo 

social, a experiência e a interação) foram experimentados ou discutidos sob a perspectiva do 

fazer.  

No entanto, na prática, a teoria se redimensiona de acordo com a especificidade, o 

contexto e as condições de cada proposta artística. Assim, o eixo de propósitos e as direções 

conceituais da ação relacional foram desenvolvidos por vezes aprofundando uma 

perspectiva teórica e, por outras, abrindo vieses próprios de pensamento. Por outro lado, 

algumas questões teóricas, fundamentalmente no que tange ao construcionismo social, 

dependem de um tempo maior para adquirir referências práticas de análise e, deste modo, 

alguns apontamentos teóricos não foram abordados.  

Assim, as experiências desenvolveram conhecimento de onde emergiram dimensões 

da ação relacional, sob a ótica do fazer. E, deste modo, a transação entre a prática e a teoria 

também adquiriu um fluxo retroalimentativo em uma influencia recíproca.  

As ações de pesquisa geraram um canal inter atuante entre a prática e a teoria 

constituindo uma plataforma de desenvolvimento no que diz respeito à pesquisa da ação 

relacional, sob a perspectiva do agente e do “saber fazer”.  

Deste modo, destaquei as dimensões da ação relacional que foram trabalhadas a 

partir das ações de pesquisa (o envolvimento da comunidade antes, durante e depois da 

ação; o acesso e o vínculo entre o artista e o outro; compreender o sentido da experiência 

estética como continuidade da experiência da vida; coerência ética: se a finalidade é a vida, 

a ação não se encerra no dia da apresentação; a fomentação da arte do encontro; a 
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descontextualização de si como contextualização no presente; a ética do “eu” frente ao “tu” 

como espaço preservado de interação presencial entre duas ou mais pessoas; a relação com 

o público no sentido de porque convida-lo para estar presente na ação; a atuação 

verdadeira, a presença sem artifícios ou sub intenções de conduzir resultados almejados; a 

compreensão de que o processo é a ação relacional; a percepção de que o projeto é a 

experiência e não o resultado estético final). 

Entretanto o maior desafio que se apresentou nas duas ações de pesquisa foi lidar 

com o embate com a forma no sentido da abertura para que a experiência encontrasse seus 

próprios meios de manifestação no tempo e no espaço. O embate com a forma se deu, de 

maneira entrelaçada, no aspecto artístico e no que tange à relação com as Instituições ou a 

forma de gestão cultural.  

Identifiquei neste percurso a ausência de instrumentos que pudessem alicerçar o 

desenvolvimento das experiências na sua continuidade- trilhos que pudessem colaborar 

para que a criação não incidisse nas formas teatrais como molduras ou no uso de 

ferramentas que não correspondiam às necessidades específicas da ação.  

Deste modo, ao final destas duas experiências, e do passo dado em termos das 

dimensões práticas da ação, desdobrei a questão inicial desta tese em três sub questões, no 

sentido de verticalizar propositivamente a continuidade da pesquisa sobre os instrumentos 

da ação relacional.  

A primeira sub questão, desenvolvida no terceiro capítulo, refere-se ao 

redimensionamento da função do agente na ação. Ou seja, se a função do artista não é mais 

representar, então qual seria precisamente a sua função?  

A segunda questão reflete sobre a formação do agente da ação relacional, de acordo 

com o redimensionamento da sua função. Desta maneira o quarto capítulo propõe uma 

abordagem de formação, dentro da educação somática, através da qual o agente é 

implicado pelo paradigma do Sensível.  
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E a terceira sub questão é dedicada à tessitura da ação relacional, ou seja, às 

orientações, direções e alicerces que sintonizam as dimensões da ação relacional na prática 

da ação do agente.  

Assim, os próximos capítulos são dedicados separadamente a cada uma destas três 

questões que verticalizaram os instrumentos da ação relacional sob a ótica do fazer. 
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III A FUNÇÃO DO AGENTE 
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A FUNÇÃO SOB A PERSPECTIVA DO FAZER 

 

Comecei a refletir sobre a função do agente na ação relacional quando me vi 

transitando nesta pesquisa, desde o “Ás vezes sim, às vezes não” até o “Sonho de Natanael”, 

entre as funções de “atriz”, “diretora” e “professora” às vezes separadamente, mas, na 

maioria do tempo, em certa miscigenação dessas três funções nas ações.  

A questão da função do agente destacou-se quando percebi que para pesquisar as 

dimensões da experiência de interação, naturalmente, ampliei a ótica da “atriz” e fiz uma 

incursão também pelas perspectivas da “diretora” e da “professora”, algo que está implícito 

na descrição das ações anteriores quando trabalhei com a Isabel e o público no “Às vezes 

sim, às vezes não”, e com a comunidade da Jabaquara no “À procura do tio Barnabé” e em 

“O sonho de Natanael”.  

Então me perguntei “mas sou atriz e o meu objetivo é pesquisar a ação sob o ponto 

de vista do agente... Porque fui levada nesta pesquisa a exercer esses papeis de direção e/ou 

professora?”.   

Contudo, justamente através desta estranheza de papéis, compreendi que a ação 

relacional revê o lugar do “ator” como o lugar de quem faz algo unilateralmente. Assim, 

dentro deste intuito de incluir o outro na ação, existe um espaço do “ator” que oscila 

também entre o “professor” que orienta e proporciona esta inclusão do outro e o “diretor” 

que margeia o curso da ação no acontecimento presencial. 

Esta ênfase no encontro redimensiona a função unilateral do ator. “Se imponía 

entonces la corrección del discurso singular del artista mediante la introducción de la 

singularidad de los espectadores en un ejercicio de relaciones bi- o multi- direccionales” 

(SANCHEZ, 2008, p. 311).30  

                                                           
30

 “Se impunha então a correção do discurso singular do artista mediante a introdução da 

singularidade dos espectadores em um exercício de relações bi ou multi direcionais”. Tradução própria. 
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Então, a função do ator, no sentido desta abordagem de interação, dialoga com as 

funções do diretor ou do professor no sentido de quem se volta para a inclusão do outro 

como ser ativo em um processo de criação.  

Se o objetivo é acessar a si e ao outro para uma experiência, há algo da função do 

“professor” e do “diretor” que se somam à função do “ator” no sentido de “dar as mãos ao 

outro” em um movimento comum- que se pretende coletivo: 

 

Na formação humanística, como na experiência estética, a relação 
com a matéria de estudo é de tal natureza que, nela, alguém se volta para si 
mesmo, alguém é levado para si mesmo. E isso não é feito por imitação, 
mas por algo assim como por ressonância. Porque se alguém lê ou escuta 
algo com o coração aberto, aquilo que lê, escuta ou olha, ressoa nele: 
ressoa no silêncio que é ele, e assim o silêncio penetrado pela forma se faz 
fecundo. E assim, alguém vai sendo levado à sua própria forma (LARROSA, 
2013, p. 52). 

 

Deste lugar, de quem pesquisa a ação relacional, de quem procura se transformar e 

compreende que a transformação se faz junto com o outro, me identifico, como atriz, 

profundamente com o que possa ser também a função do professor: 

“E é até mesmo possível, inclusive, que sejamos capazes de reconhecer, na história 

íntima dos encontros que fizeram nossa própria vida, alguém que, sem exigir imitação e sem 

intimidar, mas suave e lentamente, nos conduziu até nossa própria maneira de ser: alguém 

em suma, a quem poderíamos chamar de ‘professor’” (LARROSA, 2013, p. 52). 

Pois não é essa a função que pesquiso como atriz? “Suave e lentamente, sem 

imitação ou intimidação, abrir um leito por onde flua a experiência coletiva?”.  

Se pretendo incluir o outro na ação e destrinchar- com ele- uma experiência, então, é 

necessário saber como fazer este convite ou esta “inserção”. É fundamental saber como se 

propõe esta interação para que ela não se dê por “imitação ou intimidação”.  
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Através desta reflexão, esta questão da função do agente foi redimensionada, nesta 

tese, a partir de uma terceira experiência que continuou a desenvolver as perspectivas do 

fazer pela ação relacional. Ao final desta experiência, denominada “Travessia” conheci a 

abordagem da “Somato Psicopedagogia” e do paradigma do “Sensível”, a partir do trabalho 

de Danis Bois e foi através deste trabalho que encontrei os trilhos práticos que 

verticalizaram as implicações da ação relacional, em continuidade às ações de pesquisa 

anteriormente descritas.  

Deste modo, descrevo a seguir a terceira e última ação de pesquisa desta tese que 

culminou no redimensionamento da função do agente na ação relacional.  

 

A EXPERIÊNCIA DE TRAVESSIA  

A experiência- Travessia- nasceu desta contínua vontade de interagir com o público a 

partir de um contexto social específico.   

Em 2013 a cidade de Paraty passou por um momento de assombro no que tange o 

tema da violência. Trata-se de uma cidade pequena que sempre teve casos de violência dos 

mais variados tipos. No entanto, recentemente, parece que associado ao projeto das 

Unidades de Polícia Pacificadora- UPPs- na cidade do Rio de Janeiro, Paraty recebeu uma 

influência diferenciada no que diz respeito à guerra entre as facções que pretendem 

comandar o tráfico de drogas na cidade. Dizem que muitos dos traficantes que fugiram do 

Rio de Janeiro à época da ocupação das favelas pelo exército, vieram esconder-se nas 

cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro. Fato é que, seja por um motivo ou outros, a 

guerra entre os traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando nunca foi tão 

violenta, nem havia invadido de maneira tão intensa o cotidiano e as relações dos 

moradores da cidade.  

  Atualmente uma guerra que se iniciou entre dois bairros vizinhos, a Mangueira e a 

Ilha das Cobras, alastrou-se pela cidade atuando diretamente no cotidiano dos adolescentes. 

Os traficantes são, em sua maioria, jovens que imprimem uma identidade através da facção 
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a qual pertencem. Talvez mais que o produto- a droga em si- o que tem imprimido força na 

mentalidade é esta imagem de “comando” cotidianamente vendida e consumida. O 

importante é que os oprimidos sentem-se no comando... Enfim, daí para frente a narrativa 

social segue como em qualquer outro lugar.  

Porém, por ser Paraty uma cidade pequena e envolver sempre gente próxima, essa 

questão da violência e das drogas tem gerado um assombro como se fosse uma novidade na 

história da cidade. Todo mundo conhece alguém que está envolvido, não são anônimos- essa 

é uma grande diferença- é como se a violência ainda fosse uma anomalia social nesta cidade 

ou como se fosse algo que estivesse acontecendo pela primeira vez em algum recanto da 

percepção.  

As UPPs no Rio de Janeiro, somadas a outros fatores sociais, significaram, em Paraty, 

uma injeção de violência assustadora, inusitada e de efeito muito rápido.  

  Em meio a este contexto quis conhecer os adolescentes e criar um lugar de fluxo 

para estas questões, como uma arena onde pudéssemos nos debater sem o tiro, o risco da 

morte e com a possibilidade de descobrir outras faces do comando, quem sabe dar espaço 

para outras formas de interação entre os diversos grupos.  

Assim senti o assombro da comunidade, e assim pensei no adolescente, na ideia de 

grupo e na possibilidade da experiência ou de arriscar-se em possibilidades diferenciadas de 

ser e de criar sociabilidades entre os grupos de adolescentes.  

 A mim esteve sempre forte a necessidade de interagir face a face e de elaborar 

estratégias para a criação potencial deste encontro como uma experiência.  

Mas qual seria o meu lugar nesta ação, qual seria a minha função como agente da 

ação relacional?  
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Entre o ator, o diretor e o professor: a questão da função no processo de interação e a 

necessidade do híbrido.  

Esta terceira ação de pesquisa teve um início conturbado quando me reuni com um 

ator colombiano que, naquela época, residia em Paraty. Davi Hernandez havia trabalhado 

durante mais de quinze anos no grupo de Teatro Taller da Colômbia. Ele trazia uma forte 

influência do treinamento de Eugênio Barba em sua formação e dedicava-se bastante à 

prática corporal. Havíamos decidido, conceitualmente, criar uma ação que propusesse a 

interação com os adolescentes através de um espetáculo itinerante na praça, mas 

encaminhamos, na prática, ensaios de um espetáculo que continha espaços para que os 

adolescentes participassem das nossas cenas prontas. Certo dia, em meio a uma conversa 

sobre o encaminhamento dos ensaios, o Davi me perguntou “afinal, você quer interagir 

comigo ou com os adolescentes?”. Através daquela pergunta percebemos que nossos 

propósitos, na prática, eram diferenciados e interrompemos o processo. Então, resolvi ir à 

fonte: trabalhar diretamente com os adolescentes.  O primeiro passo era definir com quem 

eu queria interagir, ou entre quem a ação relacional propõe uma experiência.  

Elaborei um projeto com a proposta de formar quatro grupos de adolescentes que 

dialogariam entre si. A interação seria, em um primeiro momento, entre eu e os grupos e 

entre os grupos entre si. Em um segundo momento, incluiríamos também a interação entre 

os grupos do projeto e um público mais aberto.  

O objetivo era criar ações que fomentassem experiência através destas interações. O 

conteúdo era a interação em si: o interagir, a exploração das possibilidades e maneiras de 

estar juntos. 

 O objetivo não era tratar das temáticas do universo adolescente, o intuito não era 

discutir drogas, sexo, violência, amor e amizade, mas sim, mexer no paradigma do sensível a 

partir do qual estas questões podem ser percebidas, vividas e refletidas.  
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O entrevero estava na ação- em explorar formas de se relacionar- e este embate 

geraria conteúdos por si. Estes conteúdos seriam oriundos da experiência, não definidos à 

priori ou já estipulados: 

 

A transformação, tal como a vemos, não é uma mudança da 
personalidade.... A transformação que nós visamos... É, portanto, uma 
transformação das relações que mantemos com os acontecimentos, 
situações, coisas e seres (BOIS, 2008, p.13).    

 

  A partir deste mote da interação e de agir em experiência direta com os 

adolescentes, escrevi este projeto ao qual dei o nome de Travessia.  

  O nome referia-se à travessia do período da adolescência como um lugar de 

indefinição entre uma margem e outra- a infância e a vida adulta-, precisamente como um 

período favorecido que, pela própria indefinição, potencializa a vida como experiência.  

  Por outro lado, também escolhi o nome Travessia pela condição do projeto onde a 

ação seria justamente o processo de interação em que um grupo iria até o outro e vice versa 

ou onde os grupos fariam constantes encontros entre si. Um grupo atravessando pelo outro 

e os grupos atravessando através de si mesmos. Seria “travessando” que as experiências 

iriam se dando. Justamente nos entreveros.    

Apresentei este projeto em diversos lugares e, em Janeiro de 2014, o mesmo foi 

aprovado por duas secretarias da Prefeitura Municipal de Paraty. Deste modo, as Secretarias 

Municipais de Educação e Promoção Social deram um apoio ao projeto junto às instituições. 

Propus um projeto de quatro meses- de Março a Junho de 2014.   

A partir deste projeto eu trabalharia com os quatro grupos de adolescentes pelo 

período de quatro meses, com dois encontros de duas horas semanais com cada um. Os 

grupos, de bairros distintos, estavam reunidos nas instituições e, deste modo, eu atuaria em 

três escolas e na sede da promoção social no bairro da Ilha das Cobras. Cada grupo era 
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composto, com algumas variações, pela média de 15 a 20 integrantes cada. Portanto, o 

projeto contava, inicialmente, com uma faixa de 60 a 80 adolescentes inscritos. 

 No entanto, pelo motivo de eu ter associado os encontros com os adolescentes 

dentro das instituições- escolas municipais e sede do Cras (Centro de Referência e Apoio 

Social)- e não tê-los proposto em outro ambiente- na rua, na praça ou no bairro-, o projeto 

acabou se enquadrando como espécies de oficinas onde a minha função seria, inicialmente, 

a de professora ou diretora de teatro. 

Porém, com o andamento do projeto eu estava realmente em crise quanto a minha 

função na ação porque não sabia como encaminhar a criação e permanecia oscilando entre 

molduras conhecidas: às vezes agia como professora, outras procurava montar cenas 

dirigindo os integrantes, mas não encontrava a solução de como me colocar em interação 

com eles, como agente da ação relacional, sob a perspectiva da criação.  

Era necessário que essa interação fosse iniciada a partir de uma ação artística através 

da qual eu implicasse os adolescentes em uma experiência entre nós, mas esta clareza vim a 

ter somente mais tarde, após atravessar este processo. Na conclusão desta tese, esta ação 

(que neste momento me faltou) será denominada como “Ação Inicial”.  

Neste entrevero, um dia cheguei à sede da promoção social e havia somente uma 

moça para o encontro, a Nayara, porque todos os outros integrantes daquele grupo tiveram 

que participar de um evento externo voltado para a saúde. Quando entrei na sala a Nayara 

me perguntou “professora o que vamos fazer hoje?”. Olhei bem para ela e disse com a maior 

sinceridade “não sei”. E não sabia mesmo. Sabia muito do que não iríamos mais fazer, mas 

não sabia o que fazer.  

Disse a ela que eu não era professora e nem diretora de teatro. Disse que era uma 

artista e que eu tinha uma vontade de criar arte para estar bem próxima das pessoas. Contei 

do processo com o ator Davi, das minhas dificuldades com ele, falei sobre a escrita do 

projeto, sobre a dificuldade de aprova-lo com a Prefeitura, que o projeto era para que os 

grupos interagissem entre si, falei da violência, que não sabia o que fazer, que não tinha 
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nada a ensinar para eles, que nem eu mais via sentido em muito do que havia estudado no 

teatro, disse que, no fundo, queria era aprender como propor uma ação como experiência 

de interação entre todos nós, e que, talvez por isso tivesse enquadrado o projeto no 

contexto pedagógico e não artístico, e etc... Enfim, falei por uma hora e meia, 

ininterruptamente, olhando para ela- em suma, expus o coração.  

Quando terminei ela olhou para mim e disse “você encontrou uma parceira”.  

A Nayara, então, contou a vida dela: que mora em uma casa de abrigo municipal sob 

proteção tutelar em função de abuso e violência familiar, e disse muitas coisas, da sua 

história pessoal, em detalhes. Ao final de questões mais particulares ela também disse “eu 

não aguento mais a violência, e é por isso Maíra que a gente tem que falar disso com os 

outros, não tá dando mais! Vou convidar com uma galera para vir participar dos nossos 

encontros”.  

Pronto. Ali sim começou o projeto- sem artifícios, sem papéis, sem predefinições, 

flexibilizando internamente as funções sociais no contexto das instituições, com extrema 

sinceridade, em uma relação ética do “eu” frente ao “tu”.  

Aquele era o ponto de partida. Simples não? Talvez até óbvio. Quanto esforço e 

tempo para fazer o que o Óscar Cornago já havia escrito, e que eu já havia lido e praticado 

anteriormente!: “desnudar-se”. “El instante de la comunicación se reconfigura en función de 

esas presencias que dejan ver sobre todo una manera de estar frente al otro, una condición 

previa a lo social, pero al mismo tiempo inseparable de ese horizonte” (CORNAGO, 2008, p. 

69).31  

Foi no encontro com a Nayara, através dela, entre eu e ela que uma atitude se fez e 

que algo começou a acontecer. Neste caso específico, a forma foi esta: “se fez” (ou melhor, 

                                                           
31

 “O instante da comunicação se reconfigura em função destas presenças que deixam ver, sobretudo, 

uma maneira de estar frente ao outro- uma condição prévia ao social- mas ao mesmo tempo, inseparável desse 

horizonte”. Tradução própria.  
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desmoronaram-se as aparências) quando respondi à pergunta “professora, o que vamos 

fazer hoje?”.   

 Fiz questão de esmiuçar essa primeira etapa do projeto porque revelar objetivos não 

teria significado torna-los possíveis se a experiência não fosse reestruturada na pesquisa da 

ação em ação.  

             Com a Nayara compreendi a função do agente na ação. Há algo do professor no 

sentido de propor uma experiência que motive o outro a ir ao encontro de si mesmo na 

ampliação de suas percepções. Há um pouco do diretor no que tange o olhar para o 

movimento coletivo, para a sintonia do grupo, para esta atenção no fluxo plural e, ao mesmo 

tempo, comum. E há também algo do ator no aspecto de quem vivencia e acessa o outro a 

partir da sua experiência e da sua ação, em primeira pessoa.  

O agente na ação relacional é “diretor e professor” na medida em que é o propositor 

da ação; e é “ator” na medida em que essa proposição é feita de dentro da ação, pela 

vivência, em primeira pessoa.  

No entanto, estas três funções se dissolvem em um único vetor, em uma única 

mandala de onde emerge também uma função própria que é esta- a do agente da cena na 

ação relacional.   

O que estava faltando neste projeto era justamente o meu envolvimento na ação, 

como “atriz”, incluir, nesta função híbrida, a parte de quem age, em primeira pessoa.        
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Primeira ação: o “yo- puedo-actuar” (CORNAGO, 2008, p. 102): uma ação de 

empoderamento. 

Retomei um livro que havia utilizado com o ator Davi: “O Menino do Capuz 

Vermelho”, de Marília Pirillo. Para resumir, me chamava atenção, neste livro, o medo de um 

menino, de 13 anos, de enfrentar o risco da vida em sociedade.  

 “Talvez esse seja um grande medo pessoal: temo o quão ruim possam ser as 

experiências que não serão as boas... Ao mesmo tempo não existe a vida somente dentro 

de casa e, então, é necessário ir para a rua e interagir... Talvez, também por isso, invista 

tanto na interação- para fortalecer a proximidade e a vida comunitária” (Diário de 

Bordo).  

  Nesta filosofia pensei em uma estrutura básica que pudesse dar o gancho de 

interação entre os grupos. A história baseava-se em uma garota que iria à escola em um 

primeiro dia de aula. O mote seria um dia dessa garota atravessando diferentes experiências 

pela escola. O final do roteiro se daria no percurso, no ato da travessia.  

Como o projeto estava, por um descompasso das instituições, somente começando 

nos grupos com as escolas, pensei que o grupo da promoção social, com o qual já vinha 

trabalhando há um mês, poderia fazer a primeira cena que seria a saída de casa e o 

transporte até a escola: a Nayara faria esta garota e as cenas seguintes aconteceriam na 

travessia com os outros três grupos das escolas.  

    Esta estrutura serviu no decorrer de todo o processo para sintonizar os quatro 

grupos em um mesmo eixo temático, e me ajudou a organizar o fluxo da ação entre estes 

grupos. Na prática, cada experiência seguiu seu próprio rumo e foi autônoma, mas esse fio 

narrativo, como veremos adiante, foi importante como chave para acessar uma frequência 

de universo de vivência comum que fortaleceu e potencializou a digestão das experiências 

que foram vividas.  

   Assim criamos no grupo da promoção social duas ações do roteiro: o ponto de 

partida: “a casa” e o transporte: “o ônibus”.  
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   No primeiro encontro, após aquela conversa com a Nayara, sugeri esta estrutura 

inicial, e eles gostaram. A Nayara explicou a proposta de interação entre os quatro grupos do 

projeto para o restante dos integrantes da promoção social. Ela disse “é importante agente 

criar as cenas e interagir com eles porque estamos fazendo um teatro sobre a violência 

juntos. Agente vai montar as primeiras cenas e eles as outras e nós vamos participar nas 

cenas deles também, como eles nas nossas, entenderam?”.  

 Cada um dos quatro grupos iria criar uma ação. A ideia era promover encontros 

entre dois grupos por vez para que todos pudessem ir interagindo e, ao final, promover um 

grande encontro dos quatro grupos para uma ação comum, através do qual todos 

propusessem e experimentassem as suas ações com os outros grupos.  

A atitude de empoderamento da Nayara com o projeto e a sua forma de se colocar 

conectou a responsabilidade de cada adolescente na ação. Segundo ela “estaríamos 

chamando a galera para refletir junto com agente sobre a violência”. A Nayara falava do jeito 

dela e eu do meu. O grupo comprou a proposta e começamos a trabalhar. Um deles, o 

Júnior, era muito tímido e em alguns momentos desistia. A Nayara dizia “Júnior agente não 

está brincando, agente tem um trabalho para fazer!”. E, a partir das intervenções dela, ele 

rapidamente voltava à ação.   

 Existia um propósito que não era representar bem alguma coisa, não estávamos 

procurando elaborar artifícios para acercar uma problemática ou construir poesia. Existia um 

compromisso, uma atitude de responsabilidade em dar início à ação de interação sobre a 

violência. Deste modo, como não se tratava exatamente da criação de uma cena, eles 

também não precisavam tentar imitar a forma dos atores. Ou seja, não havia nada a 

aprender no sentido de técnicas ou “maneiras de fazer”.  

 Estávamos realizando uma ação com um propósito de encontrar outros adolescentes 

e, neste sentido, como qualquer outra ação da vida, fazíamos a ação teatral a partir de nós 

mesmos.  
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Essa perspectiva tirou a timidez de quem deve preparar algo para ser bom ou para 

atingir um resultado estético e nos colocou na atitude de quem, simplesmente, elabora um 

plano para uma ação.  

Havíamos firmado um compromisso ético, como pontuava a Nayara, e então o alvo 

estava na emanação da força do coração de cada um, e no preparo, para que o encontro 

fosse fecundo.  

O que retraiu a timidez- os freios mentais- e disponibilizou a percepção do “eu posso 

atuar” foi justamente a retirada da pré concepção da ação e da ideia de resultado que, ao 

invés de disponibilizarem o sujeito para  ação, o apequenam e o deixam coagido na tentativa 

de alcançar algo que eles não possuem- neste caso- uma maneira idealizada de atuar.  

O foco sera o “porque” fazer a ação. Olhávamos para os nossos propósitos e, 

portanto, para os nossos impulsos mais íntimos: 

 

Quanto mais ele se esforçar para que a sua supremacia no 
manejamento da espada dependa do uso consciente da técnica, da 
experiência de combate e da táctica, mais vai inibir a livre modalidade no 
agir do coração. Como se poderá corrigir isso? Como é que a capacidade 
técnica se torna espiritual e como pode a maestria magistral da espada 
libertar-se do domínio tirano da técnica? A resposta é: unicamente se o 
discípulo se libertar de intenção e do Eu (HERRIGUEL, 2007, p. 82). 

 

Procurei retirar ao máximo os ideais formais da nossa frente. E, na contramão da 

valorização de um resultado estético externo, almejava fortalecer a credibilidade em cada 

um- a tranquilidade em expressar-se na potente escuta dos seus corações: 

“A perfeição da arte da espada consiste em que nenhum pensamento afecte o 

coração, quer seja do “eu”, do “tu”, acerca do adversário e da sua espada, da espada 

própria, ou mesmo acerca da vida e da morte” (HERRIGUEL, 2007, p. 85).  

“Olho os adolescentes e lembro quantas vezes também tremi... (e, às vezes, 

ainda tremo)... antes de entrar em cena... De falar em público... De compartilhar algo, 
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apequenada e com receio de não corresponder a um “ótimo resultado”, sem ter a certeza 

se “eu poderia atuar”; poder atuar á uma auto concessão... Devemos nos auto conceder 

algo que a nossa formação de valores nos retira!... É impressionante como os ideais se 

sobrepõem à ação, ridicularizando corações que pulsam!” (Diário de Bordo).  

Decidimos fazer uma primeira ação de interação em uma escola. Foram dois 

encontros de preparo desta primeira ação denominada “a casa”. O primeiro foi designado 

para a elaboração do roteiro, o segundo para a criação da estratégia de ação e ocupação do 

espaço.  

Ao final de dois encontros, tínhamos a proposta: seria uma intervenção na escola do 

Pantanal, também parceira deste projeto.  

O roteiro era o de uma mãe (Maíra) e sua filha (Nayara) em casa no café da manhã 

(no refeitório da escola). A mãe pede a filha que leve um bolo à casa de sua avó e, após certa 

resistência, a filha sai de casa (do refeitório) caminha (pelo pátio) encontra um garoto (o 

Júnior) e pede para ele acompanha-la no caminho. Ela pressente que algo ruim pudesse 

acontecer a ela na travessia. Ele a acompanha. Aparece uma mulher (Rosana) e oferece 

carona (todos entram no ônibus escolar) e, quando o motorista (da escola) começa a andar 

com o ônibus (pelas ruas do bairro), a mulher (Rosana) revela que aquilo era um sequestro. 

Acaba a ação. Todos voltam para o refeitório. 

  Tratava-se de um roteiro objetivo. Com exceção do motorista do ônibus, todos eram 

integrantes do grupo da promoção social. Existiam mais pessoas e detalhes no roteiro que 

não desmembro aqui por uma questão de enfoque do discurso.  

Eu acreditava que para o projeto ganhar força era necessário que o grupo realizasse 

uma ação no encontro com o público. Era necessária a percepção de que nós podíamos 

atuar, e essa percepção somente constituiria conhecimento através da experiência.  

A intervenção foi funcional. Eles não estavam aquém da estética, sempre inferiores a 

algo que eles ainda não são, todos fizeram aquela ação com o que eles tinham de melhor 

naquele momento: a confiança em si e na importância da interação.  
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O propósito de cada um deles se diferenciava, mas existia a vontade de interagir com 

o outro- desconhecido- na descoberta de si mesmo no enfrentamento do “eu posso atuar” 

com você.  

  O público da escola ficou “fissurado” (como eles mesmos disseram). Pediram que 

voltássemos mais vezes- queriam acompanhar a construção daquela ação- diziam que tinha 

sido uma experiência muito diferente- uma “aventura”, comentavam.  

Nesta experiência de interação, o grupo saiu fortalecido. A intervenção na escola 

gerou a consciência de terem sido autorizados por si próprios a participarem como agentes 

ativos do projeto Travessia.  

               

Experiência interna: entre eu e eles- a função do agente de dentro da ação- onde as 

diferenças de funções repousam na impermanência e não significam desigualdades de 

poder. 

 Feita a intervenção acima descrita na Escola do Pantanal, a ideia seria agora criar o 

acontecimento dentro do ônibus- a caminho da escola.  

As histórias individuais da maioria dos integrantes do grupo da promoção social se 

fazia por abuso sexual familiar, participação no tráfico de drogas, abandono quando criança 

na rua, excesso de brigas na escola, familiares presos, por sofrer ameaça de morte, dentre 

outros. O que os unia era residirem, em sua maioria, na Casa de Abrigo, sob proteção tutelar 

até os 18 anos.  

Não havia o que falar ou analisar sobre a violência com eles. Eles, muito mais do que 

eu, nesse sentido, sabiam de tudo.  

Continuei a interação entre nós, me colocando com as minhas perspectivas iniciais de 

criação. E, assim, observava outras características do meio social em que vivíamos, apesar de 

nossas diferenças culturais e econômicas, sob um mesmo “teto”.  
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A cidade de Paraty, tida como polo de atração turística, esbanja riquíssima fauna, 

flora, recantos de belezas naturais e o “pacato” centro histórico com restaurantes, comércio 

e arquitetura colonial. Mas a bela Paraty tem a chamada “faixa de gaza” ou “muro de 

Berlim”. Separando a cidade histórica e os bairros mais abastados dos dois bairros mais 

populosos da cidade, há uma grande faixa de terra cercada. É um antigo campo de aviação 

que separa diferentes realidades de uma mesma Paraty. De um lado a Paraty turística em 

que os visitantes passeiam em barcos, a pé ou em charretes com os caiçaras apontando os 

lugares e contando as belas histórias de cada casarão, cachoeira, morro, igreja e etc. Do 

outro lado a Mangueira e a Ilha das Cobras, dois bairros em guerra franca, onde de tudo 

acontece e para onde ninguém aponta o olhar de ninguém.  

       Deste modo escolhi quatro lugares da cidade que estão do outro lado da “faixa 

de gaza” (lugar onde os integrantes do grupo moram e onde está situada a sede da 

promoção social): a praça da paz, o Ciepe (uma escola estadual), e o Ribeirinho (bairro da 

cracolândia) e, por último, a escola Pequenina Calixto que já se encontra na Avenida 

Principal no centro da cidade. A proposta seria fazer um tour dentro de um ônibus, como os 

tours turísticos que são feitos na cidade, passando por estes três lugares e chegando ao final, 

ao centro.  

Uma pessoa (a Nayara) iria pegar esse ônibus como alguém que desconhece 

completamente o lugar. Dentro do ônibus metade do grupo iria apresentar os lugares para 

ela fantasiando uma realidade inexistente, projetando o que eles gostariam que fosse cada 

lugar ou inventando mesmo mentiras de um lugar idealizado. A outra metade do grupo iria 

contar a verdade, mostrar cada lugar como de fato ele é.  

Portanto, seria um passeio de ônibus pelos locais escolhidos com dois grupos de 

“guias turísticos” dentro do transporte: um grupo seria o delator da verdade e outro o 

construtor de um mundo de fantasias. A Nayara seria a “turista” ou a menina que vai à 

escola.  

 Nessa proposta eu estava compartilhando um estranhamento meu no que diz 

respeito a ironia do turismo e à barreira da faixa de gaza com os lugares mais violentos e, ao 
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mesmo tempo, dando voz e corpo a eles porque aqueles lugares não turísticos, seus 

segredos e conhecimentos eles tinham e não eu:  

 

Essa perspectiva de fornecer uma voz e um corpo para a 
experiência comum (e geralmente não articulada), é muito importante para 
a performance moderna, especialmente aquela criada por e para 
comunidades marginalizadas (CARLSON, 2010, p.133). 

 

  Para eles havia um espaço de entranhar e esmiuçar fosse com ironia ou tom de 

denúncia o que somente eles sabiam e conheciam de cada realidade. Para mim havia o 

espaço de também compartilhar meu assombro justamente como quem teme a violência 

sem conhecê-la, então, eu fazia parte do grupo que idealizaria e mentiria sobre os lugares (e 

iria, também, conhecendo a verdade, através do olhar deles): 

 

 A artista de performance Barbara Smith, por exemplo, explicou: ‘eu 
questiono a audiência para ver se a sua experiência vai iluminar a minha e 
quebrar o isolamento da minha experiência, para ver se a arte da 
performance os coloca no mesmo dilema’ (CARLSON, 2010, p.133). 

   

Dividimos os dois grupos para dar início ao tour.        

Os assistentes da Promoção Social ficaram de agendar uma van e a autorização para 

a saída com os adolescentes para a realização desta ação. A princípio seria uma ação entre 

nós e mais adiante poderíamos convidar ao público para participar desse tour especial pela 

cidade.  

Mas, no dia em que havíamos agendado a saída, houve um problema: os 

adolescentes não poderiam sair sozinhos comigo e não havia ninguém disponível para me 

acompanhar. Voltei à sala e disse “teremos que adiar a nossa ação porque não podemos sair 

daqui”. Assim que falei um deles levantou e disse, “Ah não! Agora que me preparei não! 
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Maíra, vamos fazer a ação aqui dentro da sala mesmo! Agente define que cada canto da sala 

é um lugar, cada parede é um espaço: a praça da paz, o ciepe, o ribeirinho e a pequenina 

Calixto. Temos quatro paredes! E seguramos uma corda ao redor de nós, ela será o limite do 

ônibus. Vamos andando pela sala, como se fosse o tour do ônibus, imaginamos os lugares e 

contamos as histórias. Agora ninguém me segura porque eu quero falar, nem que seja para 

as paredes!”.  

E, de repente, sem ônibus fomos nós, dentro da sala, andando, falando, segurando 

essa corda, rindo, cada um com a sua função: mentir, delatar ou perguntar.  

Curiosamente, o importante em termos da experiência, não foi exatamente o que era 

dito e revelado sobre os lugares em si, mas o acontecimento, a interação que foi gerada 

entre nós. Aquela proposta de jogo insuflou a ação no grupo.   

 Começou a Nayara com aquele tom engraçado de que nada conhecia... Justo ela! 

“Moço, porque é que essa praça tem o nome de praça da paz?”.  

A força estava justamente na realidade da Nayara- sabedora e conhecedora de tudo 

o que acontece naquela praça- brincando de provocar o olhar do outro. Brincando de atiçar 

o olhar de quem não conhece, de quem não percebe o que a galera da praça esconde. Ela 

seguia, a cada pergunta, aperfeiçoando tacitamente suas estratégias de provocação e se 

divertindo muito nessa função “inocente”. 

Rafael e Rosângela, como componentes do grupo que forjava a realidade dos lugares, 

esforçavam-se tremendamente para imaginar o que seria uma praça ideal, por exemplo, 

porque sonhar e imaginar não faz parte do repertório de suas vidas. Eles se divertiam muito 

com esse tremendo esforço de imaginação, torciam o corpo, o olhar, faziam caras e bocas 

desesperados para imaginar o que seria uma realidade ideal para aqueles lugares.  

A Rosângela, quando passou pela parede do Ciepe (a escola estadual) disse “Essa 

escola é tão maravilhosa que serve cachorro quente de graça no intervalo”. O Júnior e a 

Emily que nunca falavam começaram a gritar, como “guias turísticos da verdade” –porque 
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precisavam que a voz sobressaísse- falando as realidades de cada lugar- e, mais que contar o 

que fazem os adolescentes do crime, contavam o que faziam os policiais.  

Foi um crescente de euforia, diversão, risada, grito e busca por estratégias. Cada um 

precisava se sobressair na sua função e o esforço era muito engraçado, dadas as realidades e 

o histórico de cada um. A minha função era atiçar a interação, ir percebendo o que 

acontecia, perguntar estrategicamente, tumultuar, abraçar, empurrar e, ao mesmo tempo, 

conhecer, deste ponto de vista da sensibilidade, o que desconhecia desta realidade social. 

O esforço de cada um em ultrapassar o próprio limite, em querer falar e não 

conseguir articular argumentos, em querer imaginar a melhor escola e não saber o que 

poderia ser, enfim este embate de um impulso de falar e não saber se expressar, e, às vezes, 

nem pensar, colocou o grupo em um esforço incomum, extra cotidiano.  

No momento em terminava o trajeto e a “garota chegava à escola”, começávamos 

tudo novamente. Cada um queria repetir o percurso para aperfeiçoar o desenvolvimento de 

suas funções, para se sobressair aos argumentos do outro- era uma séria brincadeira.  

Quando terminou o encontro havia uma intensa energia de atividade, gestada pela 

experiência, circulando no espaço. Quando todos relaxaram um pouco, veio um momento 

de reflexão e a Rosana (que pertencia ao grupo que idealizava uma cidade inexistente) disse: 

“Puxa... agente não consegue nem sonhar... Sonho pobre! Cachorro quente de graça!”. O 

Júnior (que fazia parte do grupo que delatava a verdade sobre cada lugar) disse “eu tinha 

tanta coisa para falar, mas fico com medo, mesmo aqui no teatro entre quatro paredes, 

imagina no ônibus pela rua...”.  

     As frustrações, misturadas a alegria do jogo, também faziam parte de ter vivido 

uma experiência, ter se debatido com o desconhecido, com a ansiedade e a dificuldade. O 

importante tinha sido falar contra e torcer a favor, olhar para a própria realidade com ironia 

falando o que conseguia falar, sonhando o que era possível sonhar.  

A digestão dessa experiência provocou reflexões profundas em cada um em função 

do envolvimento emocional que havia sido acessado no jogo.  
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 O grupo quis continuar fazendo a ação para experimentar cada vez mais: sonhar 

mais e falar mais- desenvolver as suas capacidades ao submeterem-se mais vezes à “mesma” 

situação. Então, por alguns dias, realizamos a experiência “do ônibus” em sala.  

  Infelizmente poucos dias depois a mãe da Nayara foi assassinada no bairro Ilha das 

Cobras e a Rosângela fugiu da Casa Abrigo. Assim não realizamos mais essa ação. A proposta 

de realizar o tour foi arquivada devido ao impacto dos acontecimentos e das ausências para 

o curto espaço de tempo do projeto.   

Mas naquele dia com a experiência interna do ônibus percebi bem que a função do 

agente na ação como experiência se dá de dentro do movimento, implicado na interação 

com o outro em ação.  

Então eu havia criado a estratégia da ação, estava atenta ao todo e envolvida como 

membro do grupo dos guias que mentiam. A minha função de dentro da ação era diferente 

da função deles porque continuo agindo como propositora, atenta a potencializar o 

acontecimento; mas não se trata de uma diferença de poder, mas somente de função. A 

interação não significa fazer com que todos tenham a mesma função na ação artística, mas 

sim o mesmo poder.  

Compreendi que eu tenho a formação como artista, e, nesta proposta de interação, 

não quero exigir que o outro seja artista também, mas sim fazer uma ação juntos, que 

valorize o encontro e a inter ação. Então assumir essa diferença de funções também liberta a 

interação e suas possibilidades quanto as formas a serem exploradas. A ideia não é ensinar o 

outro a atuar no instante da ação cênica, mas interagir. 

Quando o grupo se rearticulou, após os acontecimentos narrados, realizamos 

experiências externas nas escolas que expandiram este cerne da ação relacional para a 

inclusão de um público maior.  

Estas experiências funcionavam como um efeito de ressonância em que eu propunha 

a ação, como agente da cena em ação, envolvia o grupo da promoção mais intimamente, 

devido aos encontros continuados e estendia o mesmo princípio de interação para o público, 
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em um encontro pontual, que também era inclusivo sob diferentes estratégias e nuances de 

interação. 

  

O projeto Travessia nas escolas 

 Nas escolas aconteceu que, com raras exceções, os adolescentes que vieram 

participar do projeto eram extremamente rígidos corporalmente, envergonhados, com auto 

estima baixa, sem qualquer experiência prévia com teatro ou dança, e desconfiadíssimos.  

Eles chegavam de braços cruzados, me olhando de esgueio, não aceitavam se movimentar, 

riam de muita coisa que eu dizia e tinham muitas limitações físicas e relacionais.  

O desafio inicial era que não havia chave de acesso à sensibilidade daqueles 

adolescentes, ao menos não que eu tivesse percebido. Deste modo, eu não conseguia “fazer 

fluir” nenhuma ação porque a ação relacional dependia da implicação deles.  

Não havia disponibilidade para dar início à ação, todas as minhas propostas eram 

bloqueadas e não serviam como mote de interação. A única maneira através da qual eles se 

colocavam era no exercício da agressividade, caso contrário, se recolhiam.  

Por outro lado os adolescentes estavam presentes aos encontros por livre e 

espontânea vontade- não era obrigatório participar do teatro- e, neste aspecto, alguma 

disponibilidade estava dada- a dificuldade era encontra-la.  

Havia empenho, força e potência em tudo o que reforçava e exaltava o canal da 

violência. Existia riso, desprezo e desinteresse pelas tentativas de qualquer outra forma de 

abordagem mais crítica da violência às quais tentei recorrer.  

 Tinha a crítica racional à violência. Todos se diziam cansados das brigas, desejavam a 

paz na escola, faziam os discursos moralistas e etc. Mas, na prática, eu passava metade do 

encontro apartando brigas ou discussão.  
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Existia uma oposição entre o discurso contra a violência e a prática agressiva. No 

trato subjetivo havia certa admiração pela violência e a necessidade de extravasar raivas e 

praticar o confronto. Detectava algo que me parece ainda pior: a forma violenta de agir com 

o outro e de se colocar aparecia como uma maneira de preparar-se para a sobrevivência.  

Era como se, nas escolas, os adolescentes estivessem se formando para a realidade, para 

saber revidar as agressões da vida.  

            Observava as matizes dessa questão e as individualidades diferenciadas, mas o 

aspecto social geral delineava o tom da realidade, como a regra do jogo. 

Decidi apostar na possibilidade do esvaziamento do discurso, em assumir então a 

perspectiva de exaltação da violência com doses de ironia, apostando que essa inversão do 

ponto de vista pudesse iluminar o conflito na diferença entre o que se dizia e o que se 

praticava. A meu ver uma abordagem através do cinismo poderia funcionar como um 

mecanismo de auto revelação: 

 

El cinismo es la afirmación que desde la propia gestualidad se hace 
algo en lo que no se cree, una actitud no sólo mental, sino también física... 
pero con una finalidad contraria: poner al descubierto a partir de esa misma 
potencia física las contradiciones sobre las que crece este relato del 
progreso ligado a una verdad universal (CORNAGO, 2008, p. 85).32  

 

 A partir destas constatações, reorganizei o plano de ação. O objetivo era que cada 

grupo preparasse uma cena dentro de seis semanas. Estas cenas estariam sendo elaboradas 

com o intuito de preparar um encontro de interação entre os três grupos do projeto.  

A proposta inicial contemplava, como descrito anteriormente, também o grupo da 

promoção social, mas, por motivo de um impedimento judicial às vésperas da data, não 

                                                           
32

 “O cinismo é a declaração da gestualidade que em si torna-se algo que não é o pensamento, uma 

atitude não somente mental, como física também ... Mas com um propósito contrário: para expor a partir da 

mesma força as contradições em que cresce este relato do progresso ligado a uma verdade universal”. 

Tradução própria.  
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pude deslocar o grupo da promoção social para o encontro final do projeto. E, por esta 

razão, a partir de agora, irei somente analisar a execução do projeto nas três escolas, em 

função do enfoque de desenvolvimento da continuidade desta reflexão.   

   A estrutura narrativa básica do encontro foi ajustada da seguinte forma: uma 

garota que vai ao primeiro dia de aula- sai de casa e vai à escola (cena realizada pela escola 

do Pantanal e não mais pelo grupo da promoção social), assiste a uma aula (cena criada pela 

escola da Barra Grande) e participa de um programa de TV que estava sendo filmado ao vivo 

no auditório da escola naquele primeiro dia de aula (cena criada pela escola Pequenina 

Calixto).  

    Esta narrativa servia como um elo que estabelecia uma dimensão comum de 

criação das ações entre os grupos. Uma mesma garota percorria as três cenas neste seu 

“primeiro dia de aula”. A transição entre uma cena e outra seria realizada no próprio 

encontro. 

O roteiro tinha a função de fazer com que os três grupos girassem em torno de um 

único eixo, dentro de um universo comum. Assim, por mais que a narrativa, em termos de 

conteúdo não estabelecesse profundidade substancial, ela tinha uma função como etapa da 

ação. Esta função era a de viabilizar que conteúdos e pensamentos fossem gerados a partir 

da experiência presencial no encontro. Ou seja, a narrativa, não apresentava por si 

profundidade reflexiva, mas, como etapa da ação, fortalecia os canais através dos quais a 

própria vivência da ação geraria seus conteúdos e pensamentos substanciais.  Portanto uma 

segunda etapa narrativa seria gerada no dia do encontro.                          

O roteiro também tinha a função de esclarecer ou facilitar o convite para que o 

“outro” viesse a integrar a ação relacional. Deste modo, a primeira cena seria assistida, mas 

na segunda cena todo o público comporia o grupo de alunos da sala de aula criada pela 

escola da Barra Grande. Da mesma maneira, na terceira cena o público formava o auditório 

de T.V. preparado pelo grupo da escola Pequenina Calixto. Deste modo as três ações foram 

elaboradas computando os outros grupos ativamente em cena.  
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O processo nas três escolas foi polêmico. Por um lado, havia o espaço de expor 

abertamente e sem julgamentos o que os jovens escutavam nas ruas e, de certo modo, 

também admiravam. Ou seja, havíamos dado voz ao “encantamento de poder” que a 

questão do tráfico e da violência exercia sobre cada um.  

Os adolescentes estavam experimentando a vida na arte, testando as capacidades de 

raciocínio, expondo os sentimentos, as confusões, as próprias dúvidas e contradições entre o 

que sentiam e o que se pensavam.  

Neste sentido, havia uma preocupação da minha parte quanto à condução da 

experiência. As subjetividades haviam sido acessadas, os seres-humanos estavam implicados 

na ação. Porém, o desafio maior se apresentava: como gerir a experiência de interação como 

“exploração de possibilidades de ser e agir em coletividade?”. 

Ou seja, como movimentar a percepção pela experiência, na exploração de outras 

possibilidades de ser. Não bastava a chave de acesso às sensibilidades, a questão era o 

encaminhamento da ação relacional, da experiência propriamente dita. O desafio era 

movimentar a percepção acessando outros canais de interação que não os da agressividade. 

Nesta circunstância entrei nas três cenas como agente com o intuito de fomentar 

experiências de interação sob outros paradigmas através da ação.  

Marquei a data do encontro entre os três grupos no momento em que as 

subjetividades haviam sido acessadas e que eu interagia com os adolescentes de dentro das 

ações.  
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O encontrão: onde “encontrar é diferente de forjar algo que se busca” 

Convidei a Rosângela, uma estudante de fotografia moradora do bairro da Jabaquara, 

para registrar o “Encontro entre os grupos do projeto Travessia”.  

Eu havia decidido realizar o Encontro em um único espaço- o auditório da escola da 

Barra Grande. Dividimos visualmente o auditório em três e cada grupo organizou o seu 

espaço: uma casa, uma sala de aula e um auditório de programa de televisão. Assim haveria 

a itinerância de um espaço para o outro, mas em um local protegido, sem trânsito externo.  

A realidade do encontro foi tensa e conflituosa. O fato de estarmos, os três grupos do 

projeto, reunidos para realizar uma experiência comum, não os fazia estarem disponíveis 

uns para os outros. Mas ao contrário, a reunião, entre tantos desconhecidos, reforçava 

automaticamente a atitude armada, combativa e enrijecida de enfrentamento. 

O desconhecido, naquele contexto, representava uma ameaça a qual se deveria 

combater. Desta maneira os grupos se apresentaram e iniciaram uma relação em franco 

enfrentamento.  

A estrutura do encontro seguiu como prevista- as três ações se desenvolveram uma 

encadeada na outra e todos participando ativamente de tudo.   

A única pessoa presente que não se envolveu diretamente na ação foi a fotógrafa.  

Eu coordenava e participava: na primeira cena fui uma mãe, na segunda cena entrava 

como uma aluna da sala de aula e, na terceira cena, agia como assistente da governadora do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Todos assistiram com atenção a primeira cena “A Casa” apresentada pelo grupo da 

escola do Pantanal. Esta cena refletia com delicadeza, a fragilidade de uma garota e seu 

temor, em tom de depoimento, diante da experiência desconhecida do seu primeiro dia de 

aula em uma nova escola.  
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A segunda ação- uma sala de aula- proposta pelo grupo da escola da Barra Grande foi 

tensa. Tratava-se de uma sala de aula do avesso e os adolescentes gostaram da experiência 

de brincar e poder exaltar tudo o que todos fazem em sala no dia a dia, sem repressão, e 

assumindo o discurso oculto como regra, e não como contravenção. O tumulto foi geral 

porque os adolescentes de escolas diferentes se enfrentavam através da cena ao invés de 

colaborarem, como um grupo de alunos, com a reflexão que estava sendo proposta.      

Na sequencia, se a sala de aula tinha provocado desordem e liberado os “ânimos”, o 

programa de televisão chocou e acendeu reflexão. O grupo, desta última ação, havia 

preparado um debate entre uma traficante e a Governadora do Estado do Rio de Janeiro. A 

Manuela tinha muita coragem para assumir a fala da traficante e, com tranquilidade e 

segurança, e sem alterar o tom da voz disse, com microfone na mão, tudo o que pensava. O 

discurso era provocativo. Os alunos estavam pasmos e o clima de orgia da sala de aula 

cessou em segundos.  

Daí para frente o debate aconteceu com palavras encarnadas. Às vezes poucas 

palavras, outras vezes longos discursos. Às vezes olhares e somente pequenas ações. Então 

todos que estavam na maior diversão com o assunto da violência e das drogas zombando o 

ambiente escolar, agora estavam sérios, pensativos e emocionados, também com os 

“ânimos” exaltados, mas reflexivos. Duvidosos.  

A Mariana leu a carta de protesto que havia escrito:  

Nós aqui de Paraty sofremos muito com a chamada 
‘discriminação’...Temos como prova o condomínio Laranjeiras, um lugar 
cheio de casas luxuosas de ricos, magnatas, senadores, deputados. Para 
irmos à praia do Sono temos que passar por eles e tem segurança por toda 
a parte... Em Mambucaba acontece a mesma coisa, uma vez lá dentro você 
é monitorado, tudo o que você faz é controlado, chegam pessoas muito 
ricas falando que o lugar é deles e os moradores ficam sem saber o que 
fazer, o que pensar. 

 

A Manuela, por sua vez, falava dirigindo-se à Governadora utilizando alguns trechos 

de texto extraído da internet, além se seus próprios: 
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Vocês (governantes) só podem chegar a algum sucesso se 
desistirem de defender a “normalidade”. Não há mais normalidade alguma. 
Vocês precisam fazer uma autocrítica da própria incompetência. Mas vou 
ser franca…na boa… na moral… Estamos todos no centro do Insolúvel. Só 
que nós vivemos dele e vocês… não têm saída... Porque vocês não 
entendem nem a extensão do problema. 

    

O encontro havia provocado intensa interação entre todos nós no que tange assuntos 

relacionados ao universo da violência. Entretanto, apesar de estar “deixando o processo se 

fazer”, havia em mim a preocupação com a expansão da consciência, com a capacidade de 

movimentar a percepção. O intuito não era apresentar a realidade tal qual ela é como em 

um filme de ação que desmascara as verdades. A proposta havia sido acessar as 

subjetividades e desenvolver uma experiência de transformação da percepção, da relação 

consigo e com os outros. Mas, ao mesmo tempo, esse processo não seria efetivo se 

conduzido rumo a resultados específicos. Este era um paradigma da minha função.   

“Quando terminou o Encontrão fui levar a fotógrafa, moradora do Jabaquara, 

para a sua casa... Voltei escutando ela dizer: ‘Desculpa, mas isso não é teatro... Eles não 

estavam atuando! Ao contrário, eles se soltaram ainda mais no que eles são na vida, não 

tinha ninguém para reprimir!... Você precisa mostrar que não é igual a eles, eles te 

respeitam de um modo especial, nisso te tratam diferente, mas tem um lugar onde 

parece que vocês são todos iguais... Você veio para ensinar, não para ouvi-los falar... 

Você precisa fazer com eles o que fez no nosso bairro, um trabalho de comunhão... 

Você precisa mostrar para eles que eles precisam mudar... Qual era a sua função ali?...’. 

...Eu compreendia alguns pontos do questionamento, mas sabia que a solução estava em 

aprofundar os mecanismos da ação relacional e não em manipular as aparências de uma 

reflexão, afinal, ninguém entende ‘a extensão do problema’ sozinho (nem eu); eu 

também precisa que eles me mostrassem possibilidades... Ainda assim a sensação da 

falta de controle, na prática, não me parecia tão fácil de aceitar quanto o havia sido na 

teoria... Eu sabia que havia um equilíbrio, mais sutil, a ser descoberto naquela relação”. 

(Diário de Bordo).  
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Mas fato é que aquele roteiro havia nos conduzido a nós próprios, havia possibilitado 

um acesso mais profundo a cada um, na percepção de que todos também participam na 

construção social da realidade em que vivemos. De alguma maneira, era como se 

estivéssemos tendo a experiência de ler, sensivelmente, a nós mesmos, inclusive às nossas 

contradições. “A obra é um dirigir-se-a-nós ao qual se deve prestar atenção e do qual deriva 

seu verdadeiro sentido” (LARROSA, 2013, p. 101). 

 

 

A digestão do Encontrão 

Após o Encontro havia a necessidade premente de uma “digestão coletiva” do 

acontecimento.   

 Preparei para cada um dos grupos uma estrutura para que pudéssemos, juntos, 

refletir sobre o Encontro. O intuito era desenvolver dinâmicas para deixar emergir o 

pensamento da experiência e compartilhar a percepção de cada um, criando trilhos para a 

emergência da consciência em grupo. 

Na verdade o processamento da experiência é feito no decorrer do acontecimento. A 

“digestão” do Encontro já havia sido processada por cada um, o que faríamos agora seria 

compartilhar e dar continuidade a essa “absorção perceptiva” em grupo.          

A semana começava pela escola do Pantanal e quando entrei na sala uma garota veio 

em minha direção, pegou no meu braço, apertou a minha mão e disse: “não via a hora de te 

encontrar... Sabe, eu cheguei à noite em casa depois daquele dia do Encontro, tomei banho, 

pus a cabeça no travesseiro e pensei... ‘Puxa... Agente precisa mudar!’. Aquilo ali é a nossa 

vida! (ela falava com certo assombro de si própria) Era a nossa vida, né Maíra? (ela 

perguntava querendo se certificar)”.       

Dadas as múltiplas variações de perspectivas individuais o Encontro havia chocado. 

Se por um lado os ânimos foram liberados e a prática e o discurso obscuro e conflituoso da 

violência instaurado com visibilidade, por outro lado, a “nossa realidade” iluminada, daquela 
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maneira, abalou. O discurso e a prática da violência assumidos esvaziou a energia de 

confronto dos grupos, e as “armaduras” foram jogadas ao chão como grandes pesos que 

ninguém aguentava mais carregar.  

Além disso, o debate sobre a violência, pela primeira vez, se fez com profundidade, 

através de pensamentos vivos, com um discurso autônomo, genuíno, sem chavões ou 

moralismos. A partir das percepções do presente e com a “voz da experiência”, a Laura 

falou: “Foi muito triste... É muito triste... É a nossa realidade... Mas nossos professores 

também não dão aula... A minha sala é daquele jeito... E olha, a Governadora fala aquilo 

porque não são os filhos dela que estudam aqui... Mas bem que agente podia melhorar um 

pouco, né? Você acha que dá? Agente tem como mudar?”. 

A experiência havia gerado empoderamento de pensamento e, naquele momento, as 

falas traduziam pensamentos encarnados; o clima, a ação e as atitudes do grupo estavam 

diferentes: algo havia acontecido no plano da percepção.  

Havíamos sido atravessados por aquela experiência de interação do Encontro. 

De alguma maneira o Encontro criou ojeriza da agressividade, fez com que cada um 

olhasse para si próprio e para o outro com estranhamento e assombro. Gerou a necessidade 

de se colocar de outra maneira e de interagir com o outro diferentemente. 

Assim, emergiu a vontade de mudança e todos estavam ávidos por um próximo 

Encontro, queriam criar um roteiro diferente, queriam experimentar outras possibilidades 

de interação. Havia a necessidade de “dar uma resposta” diferente, ou “outro rumo” para 

aquela primeira experiência. Eles pediam avidamente um próximo encontro porque queriam 

fazer diferente. Queriam experimentar outras formas de relação entre eles.  

Aqui sim, no seu tempo e no seu curso, a experiência se fez, como um movimento 

coletivo e próprio emergente da intimidade de cada um. Mais do que “chegar a algum lugar” 

(que não procurávamos), chegamos mais próximos de nós mesmos e também olhamos para 

o mundo descortinado, sem o prisma da violência e, de repente, a realidade era outra.  
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“Esse topar é um encontrar-se com um mundo. E encontrar-se significa topar com 

aquilo que não se busca... E o que se encontra é um mundo ‘pleno e pronto’, ou seja, não 

fragmentado pela divisão e não humilhado pela carência” (LARROSA, 2013, p. 111). 

Quando o instinto da guerra se desarmou, minimamente, em cada um, não foi 

necessário construir nada: a vida já estava ali. “... Os olhos dadivosos não dividem nem 

projetam a vontade de dominação e, por isso, encontram um mundo que revela sua 

plenitude e sua verdadeira realidade, seu ser como é, sua independência de nós, sua 

inacessibilidade e seu mistério” (LARROSA, 201, p. 111).  

 

A finalização da experiência: a trégua é a criação.      

Naquele momento seria possível “explorar outras formas de ser e agir em 

coletividade!”...  A forma de uns olharem nos olhos dos outros estava muito diferente após o 

Encontrão e a disponibilidade para as propostas que eu apresentava era outra, muito 

diferente de quatro meses atrás.  

 

... Experiência... a palavra alemã é erfehren e sua tradução habitual 
é ‘experiência’, contendo algo desse sair-para-fora-e-passar-através, de 
forma latina ex-per-ientia. E o que esse olhar experiencia é o ‘existente’- 
das Vorhandene-, o mundo-diante-da-mão, o mundo que já ex-siste fora de 
si porque está como que arremessado a uma existência sem finalidade e 
sem fundamento, literalmente a-teológica e anárquica. Por isso, com esse 
olhar, o ‘vivenciar o existente’ não é mais o distinguir, classificar e ordenar 
do mundo interpretado e administrado, não é mais julgar ou valorar as 
coisas, não é se apropriar do que existe, mas é um deixar aparecer o 
existente em seu ser, em sua plenitude e em seu distanciamento, isto é, em 
sua verdade... Mas seus traços, que estavam ordenados, ficaram alterados 
para sempre. (LARROSA, 2013, p.52). 

 

            Fato é que, após a digestão do encontro, a vida nos grupos tinha ficado diferente. O 

ambiente de trabalho, o ar e o clima tinham mudado. Sem gritaria, atmosfera calma, e com 

amorosidade.  
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Os adolescentes não eram mais, naquele contexto, seres rígidos e inflexíveis, pré 

condicionados e pré determinados. Não estavam mais armados, fatalmente, fadados a uma 

interação hostil.   

O projeto estava terminando, mas começamos a explorar outros universos de ser e 

interagir. Começou a criação no sentido do espaço aberto.  

Neste momento acessamos um ao outro, com a “baixa da guarda” das 

representações sociais. Ou seja, sem tantas vestimentas da “personalidade”, apareceram as 

pessoas: os integrantes do projeto Travessia. Essa aparição se fazia em ação e pensamento, 

sem distinções.  

Em cada grupo, neste final do trabalho, houve especificidades no que tange à criação.  

Mas destaco o tema da liberdade à frente de tudo.  

Aconteceu também um trabalho com músicas e ritmo de extrema delicadeza e 

sensibilidade na escola Pequenina Calixto. Os braços abertos e as ações de voar foram 

constantes, em muitas cenas.  

“Não me esqueço da Carol na ação de liberdade, abrindo os braços lentamente 

com o rosto iluminado. Foram marcantes as cenas onde a Laíz subiu na mesa e dançou, 

levemente. Muitas ações revelando sonhos e imaginações e as novas cartas da Mariana 

onde descrevia seus mundos possíveis...” (Diário de Bordo). 

Na Barra Grande a vontade de fazer cenas com reis, rainhas e bobos da corte, 

comédia, brincadeiras e cenas do cotidiano, eram intensas. A vontade era experimentar 

“seres diferentes”. A Tayane saiu, como uma Rainha, andando pela escola que era seu 

palácio com as salas- aposentos.   

Essa abertura de possibilidades após o Encontrão foi marcante. Ao menos ali houve 

uma trégua, dentro de cada um, de onde puderam emergir as pessoas nas suas 

potencialidades de flexibilidade e criação.  
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A criação, nesta perspectiva da ação relacional, foi a capacidade de atravessar para 

fora de si, sem vontade de dominação, sem finalidade, sem necessidade de interpretar, 

classificar, julgar e dividir. A criação foi uma disponibilidade para a interação e, assim, ela foi 

um encontro com o existente, com o espaço “aberto”, em cada um.  

Para mim, como agente da ação, a “digestão” da experiência do “Travessia” se fez 

mais tarde, no decorrer da continuidade desta pesquisa e dos projetos de ação relacional 

que desenvolvo atualmente. Assim, cito abaixo um trecho do Diário de Bordo desta tese 

escrito onze meses após a finalização do projeto.  

“A partir daquela experiência, em 2014, percebi que aquele ‘espaço aberto’ 

existe sempre dentro de cada um. O que pode acontecer é haver uma camada densa de 

confusão mental e emocional atuando como uma barreira a abertura deste canal do 

Sensível, mas a potência interna de movimento faz parte da natureza de ser. Naquele 

processo aprendi a olhar para o outro com o coração e pelo princípio do movimento- 

sem reificar o outro, nem a mim. Compreendi que a comunidade somos nós. Hoje, em 

2015, proponho ações como experiência de interação que dialogam diretamente com os 

“espaços abertos” em mim e nos outros... O quero dizer é que aprendi a ir direto ao 

coração, sem ater tanto as interações às representações sociais, sem me assustar com as 

barreiras e com as impressões superficiais. Após o Travessia comecei a enxergar além 

do que há na representação exterior da personalidade”. (Diário de Bordo). 
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Intervenção na Escola do Pantanal 

 

Processo na Escola da Barra Grande 

 

Intervenção na Escola do Pantanal 
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Processo na Escola Pequenina Calixto 

 

Interação Promoção Social e Escola Pequenina Calixto 
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A FUNÇÃO DO AGENTE 

O “ANIMATEUR”       

Ao término da terceira experiência desta tese identifiquei que haveria um equilíbrio a 

ser desenvolvido no que diz respeito à confluência entre a ação do agente e a ação do outro.  

Deste modo, ao mesmo tempo em que não se trata de realizar uma ação para o 

outro ou de inclui-lo em uma interatividade condicionada (da forma como o projeto 

Travessia havia sido iniciado em um contexto artístico em diálogo com um ator); também 

não se trata de depositar toda a responsabilidade sobre o público e exigir que o outro crie a 

ação relacional.  

Há entre uma abordagem e outra um equilíbrio a ser desenvolvido que cria a 

vertente da função do agente na ação relacional. E esta função reelabora também o projeto 

que deve situa-lo em ação, através da ação, ou seja, sob a percepção de que a interação com 

o outro se dá em relação com a ação criada pelo agente da cena.  

A possibilidade de haver uma ação inicial apresentada pelo artista através da qual ele 

implique aos outros em um processo de experiência (através desta ação) amplia as 

possibilidades de potencialização da experiência. E cria um diálogo que se estabelece entre a 

experiência do artista e a implicação do outro, mas não submete o agente da ação somente 

à experiência do outro. 

Portanto, nesse sentido que procuro ressaltar, a ação não nasce de uma orientação 

dada pelo artista a um grupo no qual ele se insere. A interação nasce da implicação de todos 

em uma ação criada pelo artista antecipadamente ao encontro com o público.   

Neste contexto de pesquisa entrei em contato com o trabalho desenvolvido por 

Danis Bois, criador da Fasciaterapia- Educação Perceptiva do Movimento, Doutor em 

Ciências da Educação, e Diretor do CERAP- Centro de Estudo e Pesquisa Aplicada à Pedagogia 

Perceptiva, vinculado à Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Este núcleo de pesquisa 
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é vinculado à Universidade em Portugal, mas tem a sua sede central em Paris, onde os 

cursos de formação são desenvolvidos.  

Através do método da Pedagogia Perceptiva, criado por Danis Bois, sobre o qual irei 

discorrer no capítulo IV, deparei-me com uma abordagem de trabalho que veio ao encontro 

das minhas indagações acerca da função do agente na ação relacional.  

A Pedagogia Perceptiva apresenta o conceito de “animateur” (em francês) para 

designar aquele que anima um grupo (em uma interação dialógica ou grupal). Anima no 

sentido de conectar a ânima do outro, de despertar os ânimos do grupo. O “animateur” é 

quem acorda o outro para a experiência. Ele convida o outro para agir e se perceber no viés 

da vivência de uma experiência. 

Porém, entende-se que o “animateur” somente é capaz de gerar a experiência no 

outro se ele estiver implicado e submetido em ação na mesma experiência. Assim a atenção 

do “animateur” exercita-se para estar ao mesmo tempo na sua experiência enquanto sujeito 

implicado na ação e na função de despertar e acompanhar a experiência do outro.  

 A implicação do “animateur” como sujeito da experiência é ponto de partida: 

 

“Quanto mais você é sujeito da sua vida, mais você pode preparar 
um ponto de apoio para que o outro seja sujeito da vida dele... Porque você 
se assume integralmente, pode ajudar o outro a se habitar plenamente”33.       

          

  Ao mesmo tempo o “animateur”, implicado na experiência, continua com uma 

função diferenciada no grupo- ele tem a responsabilidade de semear a ação de cada um e 

gerir (não conduzir) a experiência coletiva. Portanto, apesar de estar implicado em ação, o 

“animateur” não se torna “mais um” em meio ao grupo- ele mantem a sua função específica 

no acompanhamento e na gestão da experiência de si e do coletivo.    

                                                           
33

 TRANSCRIÇÃO DA TRADUÇÃO ORAL DE FALA PRONUNCIADA POR AGNÈS NOEL, PROFESSORA EM PEDAGOGIA PERCEPTIVA E 

FASCIATERAPIA, MESTRE EM ESTUDO DAS PRÁTICAS PSICOSOCIAIS, EM CIRCUNTÂNCIA ONDE ELA MINISTROU UM ESTÁGIO EM 

“GINÁSTICA SENSORIAL, PEDAGOGIA E ANIMAÇÃO DE GRUPO”, EM 2014, NA CIDADE DO O RIO DE JANEIRO. 



 

 

195 

 

Desta maneira, o “animateur” exercita a sua atenção sob a lógica da não 

predominância: ele tem a atenção ao mesmo tempo em si e na sua função de implicação do 

outro. Assim, há um contínuo movimento de equilíbrio de maneira que as experiências não 

se anulam, nem se sobrepõem, ou seja, inter atuam sem predominância.  

  

“A atenção sobre vocês e sobre o grupo na mesma intensidade... 
Posso falar em primeira pessoa e dar uma informação ao outro, mas serve 
para você também na sua interioridade. Como animador preciso estar 
muito próximo da minha existência, se peço a eles que assumam a 
realidade de vida deles. O objetivo é fazer com que a pessoa que anima 
esteja dentro do processo, sem esquecer de ser animador”34. 

 

O animateur gerencia processos ou, ainda, implica o outro no procedimento da 

vivência de uma experiência, porém, ele não articula os conteúdos nem determina o que se 

vivencia. “Independentemente das situações, o especialista em interação entre seres 

humanos é um perito no processo, e não no conteúdo” (BOIS, 2008, p.273). 

 

“Quando agente anima tem a vontade de que determinadas coisas 
aconteçam. Mas agente cria condições e não impõe a experiência. Quanto 
mais crio condições sem querer que elas tenham êxito específico, mais as 
coisas avançam. O coração da ação é colocar a pessoa em contato com as 
suas potencialidades. Acredito inteiramente que a pessoa irá em direção ao 
melhor! Essa é a questão da neutralidade ativa. Crio condições e aceito o 
outro como ele é, não sou eu quem o movimenta, é ele”. 35 

 

É sob a perspectiva da própria experiência implicado na ação que o “animateur” 

anima o grupo, mas a experiência do outro deve ser autônoma e emancipada. Então a 
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experiência do “animateur” pode ser compartilhada, mas ela não serve como meta ou 

molde a ser seguido pelo restante do grupo.  

 

“A escolha de fazer a experiência é do sujeito. O que eu sinto não é 
o que o outro sente. Ele não deve sentir nada de específico previamente 
idealizado pelo animador. Ao mesmo tempo em que o animador é um 
especialista e tem outro nível de percepção. É necessário que o animador 
também saiba disso para educar, para não negligenciar ou renegar a sua 
função”36.  

 

O animateur pode, inclusive, estar aquém do grupo e isso não significa um problema. 

Ele pode, por exemplo, em uma meditação dizer “Eu não tenho acesso à luminosidade, mas 

talvez vocês tenham”.  

Na atenção a si e ao outro em não predominância, o “animateur” lida com dois 

processos diferenciados que ocorrem simultaneamente: o de si e o do coletivo. A não 

predominância é um princípio da reciprocidade, onde um atua em transação com o outro, 

mas não em nivelamento.  

A não predominância permite que a experiência de um não se imponha como 

modelo para a experiência do outro. A questão é que a qualidade da interação depende 

justamente desta plasticidade e flexibilidade da atenção ao mesmo tempo em si e no outro. 

Assim também uma experiência não se sobrepõe à outra, e os movimentos diversos 

estimulam-se.   

Ao exercitar a função como animateur há relatos que expõe este movimento 

multidirecional da atenção, como, por exemplo, o seguinte: “quando animo um grupo tenho 

dificuldade em estar atenta a mim e ao outro simultaneamente; ou fico mais em mim ou nos 

movimentos do outro e padeço em qualidade e harmonia”37.  
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 O “animateur” atualiza, ou seja, percebe a sua própria vivência para si mesmo e 

valida também o que percebe do outro no curso da ação- ele atualiza e valida as 

experiências em fluxo contínuo; e assim, são as constantes atualizações e validações que 

movimentam o desenvolvimento da experiência como fruto da interação presencial:  

 

“Quando o animador percebe ele está dois ou cinco segundos à 
frente das pessoas porque é ele quem anima. Quem anima tem uma micro 
antecipação no tempo. O animador acolhe esse tempo de antecipação para 
que o outro tenha acesso a ele. O animador não sai logo do ponto de apoio 
da experiência. Ele precisa deixar o tempo da informação chegar ás pessoas 
para que elas possam aceder a essa informação”38   

 

Outro aspecto fundamental é não confundir o que o animateur faz e sente com o que 

os outros deveriam fazer, sentir ou pensar. Mas isto não significa que ele não possa, em 

meio à experiência, compartilhar suas questões. O ponto é a forma como isso se faz.  

Por exemplo, ao animar uma meditação, é diferente dizer “talvez nós possamos 

sentir o silêncio ou sinto o silêncio que se instala na sala” de afirmar “existe um silêncio na 

sala que vocês podem sentir ou não”. São sutilizas de comunicação que, em ação, revelam 

diferentes atitudes e criam condições diversas para o grupo. Não ter que chegar a “algum 

resultado específico” é libertador para quem vive e para quem anima uma experiência. 

“A primeira vez em que animei um grupo de meditação, por exemplo, percebi 

claramente que o que cria condições para a minha experiência pode não criar para a do 

outro e, como animateur, deveria estar atenta a isso. Assim, quando animei o grupo 

mergulhei completamente na minha experiência. Vivenciei a experiência imersa em 

percepções, sensações e pensamentos. Compartilhava com o grupo tudo o que acontecia 

comigo. Contudo, compartilhava o que estava acontecendo comigo e não as condições 

que me puseram no trilho daquela experimentação. Ou seja, eu compartilhava 
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“resultados”, percepções prontas... Agi como muitas vezes pode agir um ator ou uma 

atriz compartilhando suas sensibilidades profundas. Mas isso é diferente de criar 

condições para que o outro se movimente na sua experiência”. (Diário de Bordo).  

Deste modo no processo de escuta e recepção da ação do outro, em meio a gestação 

da experiência do grupo o animateur se pergunta constantemente “o que é válido para a 

minha experiência será válido para a experiência do grupo”?  

Deste modo, o animateur oferece trilhos e cria condições para a experiência 

acontecer, diferente de apontar adjetivos ou qualidades da ação.  

 

A FUNÇÃO DO AGENTE NA AÇÃO RELACIONAL 

Compreendo que a função do animateur seja, essencialmente, a função do artista na 

ação relacional.  

 

“Passa-se de uma atividade de conquista regida pela 
intencionalidade... a uma disposição passiva de acolhimento, a um deixar 
vir, que só tem de passivo o nome.”39 

 

A dimensão do animateur dissolve a imbricação entre as funções do ator, diretor ou 

educador, na tessitura de uma única função. Deste modo a experiência individual do agente 

se faz em profundo contato com a experiência do outro. É através desta interação sensível 

que a ação relacional acontece.  

Portanto, dentro da lógica da não predominância, há também a inter atuação das 

experiências feita processualmente a cada instante, de modo que as validações e 
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atualizações da percepção do animateur vão sugerindo o encaminhamento e o 

desenvolvimento da ação.  

  Assim, há uma diferença basilar entre instruções que geram a experiência coletiva 

daquelas orientações que colocam o grupo como seguidores e acompanhadores da 

experiência do condutor. Há uma diferença importante entre gerar a experiência coletiva e 

compartilhar a experiência particular do agente.  

Gerar a experiência coletiva exige uma forma não dogmática de compartilhar a 

experiência do agente, bem como a receptividade real para que a experiência do outro 

interaja com a ação.  

O cerne comum entre o agente e o animator é implicar o outro de dentro da ação, 

criando condições para a experiência sob a lógica da não predominância, gestando o 

movimento coletivo por uma escuta presencial e pela interação das experiências. 

O encontro com a Pedagogia Perceptiva não se restringiu somente à prática do 

animateur, mas significou uma transformação no meu percurso de vida e na verticalização 

desta tese. Através deste encontro pude desenvolver paradigmas pedagógicos e perceptivos 

que me ajudaram a criar trilhos na continuidade desta pesquisa rumo aos instrumentos da 

ação relacional.  
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O SENSÍVEL 

A PEDAGOGIA PERCEPTIVA COMO PEDAGOGIA DO SER 

Se as dimensões da ação se reorganizaram sob o intuito da experiência e da 

interação, reposicionando a função do artista não mais centrado no papel de quem 

representa, mas de quem anima uma experiência coletiva, então o movimento seguinte 

desta tese foi munir o artista no sentido do desenvolvimento das suas potencialidades e 

possibilidades, a partir do reposicionamento da sua função e do reajuste dos fundamentos 

da ação.  

Ou seja, o próximo passo foi encontrar um paradigma de formação correspondente à 

ação relacional assim como o Sistema de Stanislavski o havia sido para a ação física, e a 

Ginástica Rítmica de Dalcroze para a materialidade do ritmo no corpo.  

No curso desta pesquisa escolhi desenvolver o caminho de formação do artista e 

reestruturação da ação em diálogo com o trabalho de Danis Bois, através do qual, como 

citado anteriormente, teci profunda conexão ao refletir sobre a função do artista em 

ressonância com a função do “animateur”. Através desta correlação de princípios em que 

pude aprimorar a percepção da função do agente na ação relacional em diálogo com a 

função do “animateur” na Pedagogia Perceptiva, compreendi que o trabalho criado por 

Danis Bois continha possibilidades de desenvolvimento para a formação do artista, bem 

como recursos por meio dos quais seria viável acessar dispositivos práticos que propiciassem 

a criação e realização da ação relacional. 

O método desenvolvido por Danis Bois refere-se, nas suas diversas formas de 

manifestação, a uma “pedagogia do ser” 40.  

Há, no trabalho de Bois, um princípio estrutural de onde emergem diferentes 

estratégias de atuação que se voltam, precisamente, para a pedagogia. Pedagogia no sentido 

de desenvolver um trabalho que se faz no processo de cada indivíduo, ou seja, criado para 
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fortalecer o desenvolvimento de um saber que se faz através do movimento da experiência 

de cada pessoa. 

Deste modo, a Pedagogia Perceptiva é tecida como pontos que procuram 

desencadear processos de desenvolvimento da percepção que o indivíduo possa ter de si, do 

outro e do meio em que vive. Trata-se, por esse motivo, de uma pedagogia porque não 

pretende apontar verdades, mas dar à mão para que cada um tenha o apoio preciso para se 

desenvolver.  

O trabalho de Bois não atua como uma via de mão única, mas procura convidar o 

outro (com quem dialoga) para um processo de transformação, e busca ajudar a escorar o 

movimento de crescimento e de expansão da percepção de cada pessoa.  

O importante neste trabalho é a relação que ele estabelece com a experiência de 

cada um, a palavra pedagogia aqui tem o valor de uma percepção: a de que os saberes são 

dispositivos para as experiências e, assim, o que importa são as percepções que se fazem 

pelas vivências.  

Esta pedagogia repousa nas relações que as pessoas estabelecem com as “coisas”, e 

com os saberes. Nesta proposta da Pedagogia Perceptiva há a consciência de que não existe 

uma coisa a ser apreendida, mas uma relação a ser implicada; e é nesta relação, entre o 

sujeito e “a outra coisa” que as percepções se fazem.  

 

O “Eu renovado: um eu que se constrói na base das relações vivenciadas e 
conscientizadas que as pessoas estabelecem com seu corpo, com as suas ações e 
com os outros... Não se trata de um ´eu representado´, nem de um ´eu ideal’. É um 
eu do presente, plástico, já que tem a faculdade de renovar-se a todo momento... A 
noção de Eu renovado contém a ideia de uma possibilidade infinita de maneiras de 
ser” (BOIS, 2008, p. 51). 

 

 

Deste modo uma “pedagogia do ser” vem ao encontro de uma pesquisa de ação que 

pretende “explorar formas de ser e agir em coletividades”, oferecendo trilhos que canalizam 

os propósitos desta tese na dimensão do processo, do “fazer junto”, e do “saber pela 

experiência”.  
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Através do método de Danis Bois encontrei possibilidades concretas para a formação 

do agente na ação relacional a partir de práticas através das quais é possível explorar 

possibilidades maleáveis de ser alicerçadas em outros eixos de referencia que não esse 

cotidiano: da identidade que se constrói como uma armadura que reafirma a representação 

dos papéis socialmente construídos.  

A Pedagogia Perceptiva ampliou os horizontes desta pesquisa de uma maneira muito 

especial: oferecendo trilhos concretos para a expansão da percepção e das possibilidades de 

ação. Ao adentrar uma metodologia de transformação, pude compreender mecanismos de 

ação na vida e na arte. E, ao perceber possibilidades de ser e agir em movimento, os trilhos 

que criam condições para a ação relacional foram sendo desenvolvidos, em sintonia com as 

percepções do Sensível. O método de Danis Bois é uma pedagogia do ser que “propõe uma 

transformação concreta dos modos de pensar e de percepção” (BOIS, 2008, p. 127).  

A dançarina Maria Leão que aplica os estudos de Danis Bois ao investigar o performer 

como um restaurador do comportamento orgânico, aponta que o trabalho de Bois propõe a 

investigação de uma ação não orientada pela construção de uma representação, mas guiada 

por uma escuta da organicidade: 

 

Há uma estética da simulação fundada na narrativa e uma estética 
da estimulação “que pressupõe a ativação do organismo do espectador, 
que se encontra numa ação que percepciona como real”. O efeito de 
realidade é, aqui, desencadeado pelo movimento (...) O verdadeiro não se 
situa no simulacro da vida quotidiana mas na organicidade (LEÃO, 2002, 
p.50) 

  

 

Entretanto o corpo, no trabalho de Danis Bois, não é um fim em si mesmo. A questão 

não reside exatamente em desenvolver as potencialidades do corpo ou as possibilidades da 

materialidade física. Bois orienta o seu trabalho “através da mediação corporal a que dá o 

nome de Somatopsicopedagogia” (BOIS, 2008, p. 18). Trata-se de “uma (psico)terapia que 

não se enraíza na psique, mas no sensível da matéria, na escuta, no toque, na movimentação 
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sutil do corpo... para além da dimensão terapêutica, é também uma fenomenologia do 

corpo sensível” (BOIS, 2008, p. 21).  

Assim, a partir deste olhar que explora a “fenomenologia do corpo sensível”, há uma 

mediação que procura “restaurar a unidade, a ligação entre o psiquismo e o corpo, entre o 

pensamento e o sentir, entre a atenção e a ação” (BOIS, 2008, p. 30).  

O método de Danis Bois veio ao encontro desta investigação, como pedagogia de 

desenvolvimento para o agente da ação relacional, fundamentalmente pelos seguintes eixos 

que serão tratados neste quarto capítulo: 

- compreender uma metodologia baseada nas relações que as pessoas estabelecem 

consigo próprias, com os outros e com o meio.  

- situar os indivíduos em relação ao Todo.  

-trabalhar com a sintonia entre o fazer, o pensar e o sentir; e entre o corpo e o 

espírito. 

- desenvolver a percepção da presença de uma consciência maior que compreende o 

Sensível.  
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O MÉTODO DE DANIS BOIS 

SINTONIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS INTERNOS 

Inicialmente, a proposta é sintonizar a pessoa consigo própria, desenvolvendo 

instrumentos para que ela entre em relação com a sua interioridade. E, assim, Danis Bois 

ressalta os instrumentos internos através dos quais esta sintonia se estabelece para que o 

trabalho seja desenvolvido. 

Descrevo resumidamente a seguir os sete instrumentos internos designados por 

Danis Bois a serem afinados para o desenvolvimento do trabalho com a Pedagogia 

Perceptiva: atenção, percepção, pensamento, memória, vivência, empatia e reciprocidade 

atuante e regulação tônica.  

A sintonização dos instrumentos internos é o primeiro passo para o desenvolvimento 

da percepção de si e da capacidade de entrar em ressonância com o outro.  

 

Atenção 

A atenção é uma ação de seleção que exige a presença de espírito. Ou seja, a atenção 

exige a concentração no instante presente; antes de tudo ela seleciona o presente, seja em 

partes, ou como um todo, para dar-lhe atenção. 

De acordo com Danis Bois, a atenção é o primeiro elemento a ser desenvolvido pelo 

indivíduo. “É graças à mobilização da atenção que a pessoa vai poder ver melhor, ouvir 

melhor, perceber melhor, captar elementos que até então não eram conscientes, porque 

não eram sentidos” (BOIS, 2008, p. 128).  

A atenção é o canal de entrada na ação por um viés da experiência. Deste modo o 

autor pontua a qualidade de registro da observação de si, do meio e dos outros através da 

seguinte diferenciação: “Dar como indicação... ‘Preste atenção em’ é mais eficaz, mais 

próximo da percepção que a indicação ‘Pense em’, que induz uma representação” (BOIS, 

2008, p. 130). 



 

 

206 

 

Bois relaciona a estrutura usual do pensamento a um mecanismo montado na 

representação das coisas. A partir deste olhar, o “pensar em” está imbuído das associações e 

representações, como se o material primário já fosse observado a partir de instrumentos 

codificados.  Já o “preste atenção em” procura induzir um canal de percepção mais direto 

sobre as coisas em si, a partir das sensações, emoções, enfim, da experiência direta.  

“Ela (a atenção) penetra toda uma esfera de atividade subjetiva desconhecida; 

descobre que existe no seu corpo e por ele e que seu corpo é fundamento de uma 

identidade profunda” (BOIS, 2008, p. 129). 

Segundo Bois, W. James define a atenção como “...uma ação conduzida pelo espírito, 

de forma viva e clara, de um objeto ou corrente de pensamentos entre todos aqueles que 

parecem apresentar-se simultaneamente. Isso implica retirar-se de certas coisas para tratar 

de outras de maneira mais eficaz” (BOIS, 2008, p. 129).  

Deste modo, de acordo com a Pedagogia Perceptiva, “Graças ao desenvolvimento da 

atenção (o indivíduo) ‘reaprende a aprender’” (BOIS, 2008, p.132). 

 

Regulação Tônica 

O tônus é o canal que materializa a ligação entre o corpo e a psique. Trata-se de um 

elemento corporal que traduz estados anímicos; é “um estado de contração muscular de 

base que constitui a trama de todos os movimentos e atitudes” (BOIS, 2008, p. 148).  

Deste modo, perceber os diferentes estados de tonicidade do corpo é uma das 

etapas de sintonização dos instrumentos internos: 

 

Para a fisiologia, existem três formas de tônus: o tônus postural, que 
assegura a manutenção do equilíbrio; o tônus de acomodação, que regula a tensão 
muscular durante a execução de um movimento, e aquele que nos interessa mais, o 
tônus de antecipação, que prepara o corpo para a ação assim que emerge a intenção 
e antes mesmo que a ação se ponha a caminho. O tônus de antecipação... é como 
uma corda estendida entre o psiquismo e o corpo que interagem em 
permanência”(BOIS, 2008, p. 151). 

 

 



 

 

207 

 

Memória 

A característica que me parece mais interessante na abordagem da memória feita 

por Danis Bois, é o fato de compreendê-la não como um recipiente de experiências passadas 

que condicionam as percepções do presente, mas como um atributo que interliga passado, 

presente e futuro com potencial inovador e criativo.  

 

A memória permite também uma projeção no futuro: todos nós, num dado 
momento, memorizamos e integramos sob forma de representação uma vida ideal. E 
tentamos regularmente reinventar a nossa vida a partir desse ideal, dando-lhe um 
sentido futuro, esperança de outra existência (BOIS, 2008, p. 142). 

 

 

Sob este enfoque, a memória é um canal de relação extremamente potencial que 

interliga as experiências não somente ao criar conexões a partir de universos conhecidos, 

como também ao viabilizar a atitude de criação do novo: 

 

A memória, como a encaramos é, antes de mais, uma história de conexão, de 
relação. Lembrar-se de acontecimentos passados pode muito bem não veicular 
nenhum princípio formador, se nos restringirmos ao seu conteúdo, mas também 
pode constituir um pretexto para explorar o modo de relação, o processo de conexão 
que o paciente estabelece com a sua existência (BOIS, 2008, p.143). 

 
 

A memória endossa, desta forma, um movimento ativo em que “não somos apenas 

testemunhas das pistas da vida, somos também atores conscientes do seu desenrolar” 

(BOIS, p. 143). 

 

Vivência 

O traço que característica a aproximação do conceito de vivência feita por Bois é 

dado ao compreendê-la na sua inteireza, ou seja, como um processo físico, mental e 

emocional.  “Vivenciar”, de acordo com o autor, não significa somente sentir, seja do ponto 

de vista das sensações ou dos sentimentos.  
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“Vivenciar” também significa “Pôr à prova, verificar a qualidade ou o valor de; sentir 

a resistência de um material; sentir a boa fé de alguém” (BOIS, 2008, p. 144). Deste modo, 

nesta concepção a vivência não se define somente como uma via de recepção, ou de sentir a 

interação com o meio. Vivenciar propõe também uma atividade que se desenvolve 

conjuntamente com o processo de sentir que se refere ao ato de perceber-se no seio da 

experiência. Ou seja, a vivência, na sua inteireza, compreende a absorção e elaboração dos 

sentidos gerados processualmente no decorrer da experiência.  A vivência se completa, 

deste modo, na “digestão” da experiência:  

 

Aqui intervém a vivência, quando a pessoa se torna capaz de captar essas 
tonalidades (corporais) e se deixar tocar por elas, por vezes a ponto de se deixar 
transformar por elas... Vivenciar a sua experiência e não se contentar apenas em 
senti-la é, do nosso ponto de vista, uma condição indispensável para que a 
experiência seja realmente formadora (BOIS, 2008, p. 145).  

 

Assim, uma vez que a vivência se completa no processamento do que foi sentido, 

Bois pontua que esse procedimento revela a descoberta de uma “auto-empatia” ou a 

empatia consigo mesmo.  

Segundo Bois, (2008, p. 197), “A vivência é um ato de imediatez”. Imediatez pode ser 

traduzida, de acordo com a terminologia aqui tratada, como presença. Imediatez não 

significa “perceber o tempo do relógio” (BOIS, 2008, p. 194). Mas sim, a qualidade de 

presença do sujeito no seio da experiência:  

 

Trata-se de perceber um acontecimento que se desenrola no interior do 
corpo convidado a aparecer uma só e única vez no campo da consciência da pessoa... 
No termo imediatez incluo todos os fenômenos interiores que se revelam no instante 
presente (BOIS, 2008, p. 194). 

 

Percepção 

Ativar a percepção de si, segundo Bois, deve ser um ato extremamente concreto e 

palpável. “A pessoa não é convidada a ‘acreditar’ no que quer que seja, mas a descobrir por 
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sua percepção corporal a disposição de um gesto tal como se desenrola, com todos os seus 

componentes...” (BOIS, 2008, p. 135) 

Perceber é um ato que é realizado através do movimento, não do ponto de vista da 

aparência externa, mas sim, a partir dos efeitos causados no indivíduo. “A percepção é a 

faculdade de perceber o que se desempenha na sua interioridade e de se perceber a si 

mesmo por essa interioridade” (BOIS,2008,  p. 134).  

“Assim, a faculdade de fazer um movimento e de ter consciência deste é uma espécie 

de sexto sentido, e o único que nos faça sentir a relação que existe entre o nosso eu e os 

objetos exteriores” (BOIS, 2008, p. 89). 

A percepção das coisas e de si é, desta forma, realizada através do ato do movimento 

ou da interação com o meio. “É o corpo em movimento que percepciona, é o corpo 

enquanto é capaz de ação que é a base da percepção” (BOIS,2008, p. 133).  

“Não se trata só de habitar o gesto, de dedicar-lhe toda a atenção e presença: mas, 

sobretudo, de ´vivenciar´ com toda a força da sensibilidade, de entrar literalmente nele para 

tornar-se nele ou para perceber que ele é o si mesmo” (BOIS, 2008, p. 97). 

 

 

Pensamento 

Bois procura explorar como, a partir da experiência, outras formas de pensamento 

possam ser estruturadas. Assim, o autor identifica alguns tipos de mal estar causados pela 

fragmentação entre o que o indivíduo pensa, faz e sente. “Tudo se passa como se as pessoas 

fossem vítimas de um pensamento que ‘pensaria sozinho’, que os invade contra a sua 

vontade” (BOIS, 2008, p. 136). Deste modo, ele identifica certo “abstracionismo” dos 

processos intelectuais do pensamento que atuam desconectados da percepção e da 

experiência. O objetivo torna-se, desta maneira, integrar o pensamento à experiência de 

modo que os processos intelectuais façam parte da vivência, ao invés de atuarem como 

parasitas que bloqueiam as percepções ou como invasores externos alheios aos desejos. 
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“Propomos a dar às pessoas os meios de clarificarem as escolhas de vida, de recusar as 

ideias às quais não aderem e que criam perturbação em sua mente” (BOIS, 2008, p. 137). 

A questão é trabalhar os mecanismos com os quais se formam os pensamentos em 

diálogo com a experiência. Quando os pensamentos estão desconectados das experiências 

do sensível, eles não atuam nos processos de transformação dos indivíduos porque se 

encerram em especulações mentais que não englobam o ser na sua totalidade. É neste 

sentido que Bois aponta: “O pensamento nunca poderá influenciar o pensamento, nem 

desfazê-lo” (BOIS, 2008, p.127).  

É necessário reencontrar a conexão profunda entre o pensamento e a experiência 

que o circunscreve, de tal modo que um potencialize e transforme o outro efetivamente. 

Assim, a abordagem de Bois procura potencializar esta conexão entre o pensamento e o 

corpo:  

 

A nossa abordagem terapêutica vincula-se menos ao conteúdo do 
pensamento que à relação que estabelecemos com ele. O que nos interessa é 
reabilitar o pensamento como instrumento de comunicação entre si e si mesmo, 
entre si e os outros, mantendo seu enraizamento numa vivência corporal rica em 
significados (BOIS, 2008, p. 137).     

  

Há uma intrínseca relação entre a vivência e o pensamento onde um não caminha 

sem o outro. “A pessoa não pode aceder a uma nova compreensão sem ter mudado antes o 

ponto de vista. É por essa razão que insisto tanto na sintonização corporal como ponto de 

partida do processo de transformação” (BOIS, 2008, p. 154). 

Deste modo o pensamento integrado ao corpo apresenta-se como um ato de 

percepção. 

 

A pessoa atinge um lugar de emergência do pensamento imediato, que é 
também o lugar do sensível, provoca-nos esta possibilidade de expressar um 
pensamento espontâneo, onde todo pensamento produz uma percepção e onde 
toda percepção é pensamento (BOIS, 2008, p. 138). 

 

Neste percurso, Bois esclarece que é através da vivência da experiência que o 

conhecimento é articulado, e assim, se dá o enriquecimento da vida cotidiana através desta 
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forma de reflexão em diálogo com a experiência. “O indivíduo já não age apenas em função 

do que pensa, mas também do que vivencia” (BOIS, 2008, p. 140).  

 

Articular a consciência perceptiva e a consciência reflexiva não quer 
dizer que raciocinamos sobre as ou a propósito das percepções (nesse caso 
existiria uma separação entre as duas), mas que pomos em funcionamento 
toda uma capacidade de captar um sentido a partir das percepções. Nessa 
relação íntima e fundadora de uma percepção sensível, extraída do 
movimento interno, pode-se construir progressivamente outra relação com 
o pensamento ou até uma nova forma de pensamento (BOIS, 2008, p. 166). 

 

 

A empatia e a reciprocidade atuante 

Uma vez que o indivíduo sintonizou as percepções de si, ele se torna mais sensível e 

potencializado para sintonizar-se com o outro. Portanto, abrem-se canais de diálogo que se 

dão através dos corpos e dos aparatos sensíveis, onde os conteúdos e as formulações do 

pensamento decorrem em diálogo no processo destas interações. 

A reciprocidade atuante é um ato consciente de dois parceiros que ao acontecer 

“elimina a assimetria entre duas pessoas em proveito de uma presença mais ampla”41. 

Portanto a reciprocidade é uma forma de interação que implica a relação entre duas pessoas 

pelo sensível.  

A reciprocidade atuante, assim como o conceito de animateur, desenvolve princípios 

através dos quais pude aprofundar as dimensões práticas da interação na ação relacional.  

De acordo com Danis Bois a reciprocidade entre duas pessoas acontece a partir da 

empatia. A empatia é  

 

Uma capacidade intuitiva de partilhar e compreender os estados físicos e 
mentais do outro. É uma forma de comunicação não verbal, não refletida, imediata, 
universal; uma inter-subjetividade primordial, comum a todos; uma faculdade 

                                                           
41

MATERIAL DIGITAL, ORGANIZADO POR VERA MELO, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO II, 

LISBOA, 2014, p. 8. 
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profundamente humana de entrar em ressonância com o outro, perceber suas 
expectativas invisíveis, escutar suas necessidades inaudíveis, captar os seus apelos 
silenciosos (BOIS, 2008, p. 146). 

 

 

Desta maneira, a reciprocidade atuante se estabelece fundamentalmente através da 

empatia que é, ao mesmo tempo, uma sintonia, ou a capacidade de entrar em relação 

consigo e com o outro. 

 

Distinguimos claramente a auto-empatia- a capacidade de entrar em 
profunda relação consigo mesmo- e a hetero-empatia- a capacidade de entrar em 
relação com os outros. A hetero-empatia será muito mais forte, se puder apoiar-se 
na auto-empatia intensa (BOIS, 2008, p. 147). 

 

 

Prosseguindo, o autor ressalta que:  

 

A empatia repousa na vivência corporal: a vivência do seu próprio corpo e a 
vivência do corpo do outro. A compreensão intelectual recíproca será uma 
consequência –feliz- da empatia do sensível, em nenhum caso como ponto de partida 

da relação (BOIS, 2008, p.47).  

 

Trata-se de um diálogo relacional em que a postura da neutralidade ativa se faz como 

base da relação entre a escuta contemplativa e a ação. Assim o pedagogo encontra-se em 

uma postura neutra, verdadeiramente propositiva ao diálogo. 

 
 O praticante encontra-se numa postura neutra (- não dá uma 

resposta no lugar da pessoa - não sabe no lugar do outro – tem 
presença à presença do outro - sem intenção de resolver o 
problema do outro).  

      •      Saber esperar, escutar, e deixar-se conduzir pelo movimento 
interno.  
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      •      Fazer e deixar fazer / agir e deixar agir.42 

 

Assim, a reciprocidade atuante permite a criação de uma “comunidade de presença” 

a partir da qual as experiências de interação possam se desenvolver. Esta comunidade de 

presença é a comunhão, é uma possibilidade de sintonia coletiva com uma consciência 

maior.  

 

Atuante porque resulta de um ato consciente de dois parceiros, e 
reciprocidade porque, quando o paciente e terapeuta estão em relação com o seu 
próprio sensível e um com o outro, a assimetria paciente-terapeuta elimina-se em 
proveito de uma comunidade de presença (BOIS, 2008, p. 148). 

 

A reciprocidade atuante pode se manifestar sob dois eixos: a reciprocidade de 

verticalidade “com a força universal do movimento, estabelecendo uma ligação com a 

totalidade” e a reciprocidade horizontal “de relação de si ao outro e dos outros para si”.43 

 

O MOVIMENTO INTERNO 

Danis Bois iniciou o percurso deste trabalho sobre a Pedagogia Perceptiva a partir de 

uma percepção. Trata-se da percepção de que existe um movimento interno no corpo.  

Ao iniciar a sua carreira como fisioterapeuta e osteopata Danis Bois compreendia a 

necessidade de ativar a força interna de auto regulação do organismo. Ele atuava menos 

através de uma força externa que procura regular o organismo pelas intervenções manuais 

do osteopata, e, por outra via, procurava voltar-se para despertar o próprio mecanismo de 

auto regulação do corpo.  

                                                           
42

 MATERIAL DIGITAL, ORGANIZADO POR VERA MELO, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO II, 

LISBOA, 2014, p. 10. 

43
 MATERIAL DIGITAL, ORGANIZADO POR VERA MELO, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO II, 

LISBOA, 2014, p. 13. 
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Assim como a natureza á sábia e perfeita na sua criação e auto regulação, a natureza 

do organismo humano também é auto consciente no seu movimento de equilíbrio e saúde. 

A questão é entrar em contato e, fundamentalmente, dar espaço e deixar que esta força de 

auto regulação da natureza do organismo oriente a nossa conduta no sentido de ajuda-la a 

se fazer ser; ou seja, que as atitudes do ser humano não interrompam ou desviem a força de 

auto regulação vital. 

 

A osteopatia já havia identificado um movimento interno que percorre a coluna de 

um ponto ao outro e que poderia ser sentido e percebido em uma constante rítmica, através 

do toque manual.   

Porém foi através do contato com as fáscias que Danis percebeu a presença deste 

movimento interno em todo o corpo, e não somente no percurso da coluna. 

As fáscias são os finos tecidos que recobrem todas as estruturas internas do corpo. 

Elas interligam a globalidade do corpo de modo que ao tocar em qualquer ponto da fáscia 

pode-se estimular qualquer outra parte do organismo, uma vez que tudo se interliga por ela.  

 

A fáscia é o tecido conjuntivo fibroso mais abundante do corpo... 
Talvez possamos afirmar que a fáscia é a infra-estrutura do corpo. Há quem 
a considere uma espécie de “esqueleto” de tecido mole. Muito importante 
é o fato de que toda a fáscia distribuída pelo corpo é contínua, podendo ser 
comparada a uma malha de tricô que quando tem um fio puxado em 
alguma parte altera outro ponto, mesmo distante desse repuxo inicial... 

A fáscia conforma e suporta o corpo, mantendo as partes que o 
constituem nos seus devidos lugares. Limita e, ao fornecer limite, contribui 
para aumentar a força muscular... Ela é plástica e adaptativa, permitindo a 
existência de uma unidade anatômica que partilha recorrentemente todas 
as tensões. Sua viscosidade pode mudar em função do movimento interno 
que produz calor tornando-a flexível e maleável.44 

                                                           
44 Texto e imagens retirados de “TERAPIA DO SER UM ESTUDO INTRODUTÓRIO AO TOQUE DAS FÁSCIAS 

CORPORAIS”, de Armand Angibaud e Florence Lecoq, Março 2008 (Brasil), p. 1.  
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Deste modo, Danis Bois percebeu, primeiramente em si e depois ao tocar os 

pacientes, que há um movimento interno que percorre o corpo através das fáscias e que 

este movimento é autônomo: existe como manifestação da vida no corpo; diferente de um 

movimento mecânico que se faz pela intenção ou de um movimento fisiológico relacionado 

ao sistema parassimpático.  

Assim, o movimento interno percorre o corpo pelas fáscias através do tônus, e o 

tônus é a substância que interliga o corpo à psique, ou o corpo à consciência, como uma 

unidade.  

Desta maneira o movimento interno é uma força vital autônoma que está em relação 

à unidade psico-física ou à re- união do corpo à consciência.  

 
 Foi precisamente no estudo desta força de vida que anima as 

fáscias, que Danis Bois consagrou o início da sua carreira. A partir do estudo 
das propriedades deste movimento interno, Danis Bois constatou que este 
movimento não se contentava em ser unicamente uma força de regulação 
orgânica, mas era igualmente uma força de regulação dos esquemas 
psíquicos e comportamentais. Isto foi uma verdadeira surpresa. O corpo 
que ele via, até então, como um conjunto articular, com certeza inteligente, 
revelava ser também um corpo vivo, sensível: um corpo vivenciado45. 

 
 

Portanto o movimento interno é uma força de manifestação da vida que tem as 

fáscias como rios e afluentes que se interligam e o espalham por todo o corpo, e o tônus 

como substância maleável que o dá fluidez para percorrer pelo corpo e através das fáscias.  

 
 Progressivamente, Danis Bois foi dando conta de que os parâmetros de 
animação interna que percepcionava não correspondiam aos descritos pela 
osteopatia. Este movimento era muito mais lento, profundo e global.46 

 

                                                           
45

MATERIAL DIGITAL “Gênese da Fasciaterapia”, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO I, LISBOA, 

2014, p.1.  

46
MATERIAL DIGITAL “Gênese da Fasciaterapia”, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO I, LISBOA, 

2014, p. 1.  
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Deste modo, uma vez que o tônus é a “porta de entrada” do movimento interno, ou a 

energia através da qual o movimento interno ocupa e anima o corpo, o movimento interno, 

apesar de ser autônomo, está em relação com o corpo e a pique. Ou seja, o movimento 

interno pode estar expandido e fluido por todo o organismo através de um equilíbrio tônico, 

físico e psíquico; como pode também estar restrito, bloqueado por tensões ou inapercebido 

por distúrbios da psique ou do corpo.  

Então Danis Bois compreendeu que a escuta, a percepção e a potencialização 

poderiam ser trabalhadas, no sentido de permitir e expandir o fluxo deste movimento 

interno no corpo. 

 
Foi o começo da fasciaterapia…  
Danis Bois mergulhou assim numa atmosfera de lentidão tissular. Uma 
lentidão que viajava no centro do corpo e que se tornava a via de acesso a 
uma profundidade que lhe era desconhecida até então. Ele começou a 
observar que existia uma ligação real entre o movimento interno e o estado 
psíquico da pessoa...47 

   

A partir de então, trabalhar o Sensível é a proposta de despertar a relação que a 

pessoa tem com a sua interioridade, ou mais objetivamente, a interação que a pessoa possa 

estabelecer com o movimento interno. Portanto o conceito de Sensível é uma definição da 

interação que a pessoa tem consigo mesma, o que se traduz, nessa abordagem, pela 

percepção dos movimentos internos presentes no corpo, ou na relação que a pessoa 

estabelece com esses movimentos: 

 

Se a fenomenologia explora a relação íntima entre o corpo e o 
mundo, a percepção do Sensível explora, por sua vez, o laço vivo entre um 
sujeito e seu próprio corpo, que implica a manifestação de uma modalidade 
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MATERIAL DIGITAL “Gênese da Fasciaterapia”, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO I, LISBOA, 

2014, p.1.  
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perceptiva paroxística capaz de penetrar a interioridade viva do corpo. A 
esse carácter paroxístico da percepção dei o nome de “percepção do 
Sensível”, para marcar a diferença entre a percepção sensível ligada à 
relação com o mundo por meio dos sentidos exteroceptivos e a percepção 
do Sensível, convocada com base na relação da pessoa consigo mesma. 
(BOIS, 2008, p.60)  

 

É nessa percepção do Sensível, ou seja, da interação que a pessoa estabelece com a 

sua interioridade, ou ainda, da relação que a pessoa estabelece com o movimento interno, 

que repousa as potencialidades de presença, interação e criação da vida sintonizada com a 

escuta de si própria.  

O movimento interno é autoconsciente e, como o movimento de criação da natureza, 

é nutrido de sabedoria própria. Alimentar a sintonia com esta forma de consciência presente 

no corpo e se deixar também agir pela orientação desta escuta é uma possibilidade de se 

perceber e interagir em profunda harmonia consigo mesmo, com a natureza e com outras 

formas de consciência mais amplas, que não se polarizam somente sobre as racionalizações, 

ou a partir das demandas da realidade objetivada e das intenções que criam e organizam as 

ações a partir das interpretações e de organizações simbólicas, desvinculadas da 

experiência. 

A meu ver este trabalho desenvolvido por Danis Bois possibilita, a partir da relação 

com o movimento interno, compreender também, de forma encarnada, que a vida é 

movimento e criação permanentes. Essa abordagem de Bois oferece-nos a consciência viva, 

no nosso corpo, de que as possibilidades de ser e interagir são infinitas, uma vez que a 

oportuna concepção de movimento nos faz perceber que somos animados, na nossa própria 

natureza, por uma substância flexível e maleável.   

Deste modo, sob a minha prática e compreensão deste trabalho de Bois, entrar em 

relação com o movimento interno é também deixar que um movimento que já acontece no 

corpo se manifeste também no movimento externo. E, mais precisamente, é também deixar 

que as formas do movimento externo se façam embebidas nesta escuta interior e como 

meio de manifestação do movimento interno. De alguma maneira é dar espaço para que um 
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movimento interno, que não podemos ver, crie também a ação e o movimento externo em 

interação com o corpo e o meio.  

Ou seja, entrar em relação com o movimento interno é conectar o dentro e o fora às 

formas se ser e agir, e escutar e dar passagem à sabedoria da natureza do corpo que é 

também uma forma de consciência. 

 
É uma força de mudança que conduz sempre a uma melhoria, um 
movimento interno no corpo que também convida à modificabilidade 
cognitiva... Incarnar em si a potencialidade do movimento interno reclama 
imperativamente um acto de consciência do pensamento, da vivência e da 
acção.  
Na Psicopedagogia Perceptiva abordamos a noção de movimento interno 
como sendo uma animação da profundidade da matéria portadora de uma 
«supra consciência» e constituindo um novo modo de conhecimento48. 

 

A proposta é que o desenvolvimento do ser se faça a partir da força vital que ele já 

possui- a partir da interação de si mesmo com essa força vital interior- e não um crescimento 

humano que se desenvolva em ruptura com o movimento interno, ou com a atenção 

absolutamente voltada para todos os parâmetros externos, ou racionalizados, que nos são 

determinados como metas de formação.  

Deste modo podemos compreender que já existem no corpo muitas respostas e 

possibilidades de existência e criação. Este religare do corpo à psique, nesta abordagem de 

Bois, repousa nesta relação com o Sensível. 

 

No contexto do Sensível, o corpo já não era tratado como um fim em si 
mesmo; em vez disso tornava-se uma mediação privilegiada para abordar a 
globalidade do paciente... (BOIS, 2008, p. 56). 
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O movimento interno é o eixo central, para não dizer a força motriz, de criação da 

Pedagogia Perceptiva. E, assim, a “pedagogia do ser” é elaborada com o intuito de 

desenvolver mecanismos que possibilitem a cada um perceber o movimento interno no 

próprio corpo.   

O movimento interno, enquanto movimento que flui pelas fáscias através do tônus é, 

por sua própria característica, invisível. Invisível, porém, perceptível.  

A percepção é uma faculdade do corpo vivo, mas não é uma capacidade que 

desenvolvemos, geralmente, na nossa formação. A Pedagogia Perceptiva estrutura bases 

para que possamos desenvolver a habilidade perceptiva a partir das potencialidades de cada 

um. E se desenvolver a partir deste conhecimento que se faz pela percepção com a mesma 

autonomia e solidez que sentimos com o conhecimento intelectual, é um aprendizado. 

Ou seja, aprender pela percepção e construir conhecimento através da percepção, 

com autonomia para criar e se desenvolver a partir deste saber, requer o desenvolvimento 

pleno da faculdade da percepção como forma de consciência.  

Deste modo, aprender em relação com o movimento interno, que é invisível, de 

saída, exige o desenvolvimento da percepção, pois, não se trata de olhar, medir, comparar 

ou compartimentar e estabelecer parâmetros de acordo com a racionalização.  

Assim a Pedagogia Perceptiva desenvolve estruturas de visibilidade, prática, 

exteriorização, compartilhamento e verbalização adequadas aos seus mecanismos, e 

ancoradas em suas próprias faculdades de desenvolvimento. “A Psicopedagogia Perceptiva 

é um método pedagógico de acompanhamento psicocorporal direccionado para a 

descoberta do potencial humano: corpo, acção e pensamento”.49 
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O trabalho de Danis Bois tem o imenso valor de encontrar formas de organização e 

práticas através das quais o saber pela percepção é ancorado, detalhado e estruturado por 

vias próprias que permitem o desenvolvimento e o enriquecimento desta forma de 

conhecimento e ação nas diversas áreas de atuação tais como a educação, a saúde e as 

artes.  

Por este motivo o “Método de Danis Bois” trata-se, em suma, de uma ancoragem 

detalhada fundamental para que a Pedagogia Perceptiva se desenvolva com força e potência 

na consciência de modo que possa ser utilizada na vida, na criação, na ação, na estruturação 

de um conhecimento, enfim, para que a percepção não paire em um plano subjetivo 

intransponível para a vida cotidiana, mas, ao contrário, para que a percepção atue no dia a 

dia como instrumento ativo de saber e da consciência.  

O movimento interno, neste sentido, é percebido por cada um de diferentes 

maneiras. E, enquanto movimento, é continuamente percebido de diferentes formas, 

justamente porque é movimento e não algo estático e determinado.  

Além disso, a percepção do movimento interno acede do corpo à consciência em um 

movimento que Bois identifica como a propriocepção; e pode ser traduzido, verbal ou 

descritivamente, através de sensações como o percurso de um calor pelo corpo, ou 

visualmente através de imagens que descrevam as percepções no corpo e etc.    

Deste modo o cerne fundamental da Pedagogia Perceptiva é o desenvolvimento de 

um método de percepção do movimento interno que nos permite além de percebê-lo, 

entrar em relação com ele e religar o si mesmo a esta força consciente de auto regulação 

vital.  

 
                               Movimento Interno  

Animação interna presente em todos os tecidos do corpo (ossos, 
músculos, órgãos); uma organização cinética interna, involuntária, 
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autónoma, lenta, subjectiva que não produz deslocamento no espaço. É um 
princípio de força e de transformação.50     

 

 

 

INSTRUMENTOS DA PEDAGOGIA PERCEPTIVA 

 

O método de Danis Bois desenvolve-se em eixos bastante pragmáticos que orientam 

a prática da percepção e do desenvolvimento do ser.  

Assim a pedagogia perceptiva conta com cinco instrumentos de desenvolvimento: 

Como já referimos, a ambição da Psicopedagogia Perceptiva é a de 
reconstruir a unidade entre o corpo e o psiquismo, para tal ela assenta a 
sua metodologia na prática de cinco instrumentos, que constituem 
diferentes fases do treino da consciência perceptiva:  
 
Toque Manual de Relação / Fasciaterapia  

Movimento Sensorial  

Introspecção Sensorial / Meditação  

Entrevista Verbal /Comunicação Sensível  

Prática da Escrita51  

 

Deste modo o trabalho de Danis Bois é um todo integrado a partir destes cinco 

instrumentos metodológicos acima descritos. De acordo com cada área de atuação como a 

educação, a saúde e as artes, este trabalho pode ser desenvolvido a partir das 

especificidades de cada proposição. 
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Para o desenvolvimento desta tese, os dois pontos centrais são a “introspecção 

sensorial” e o “movimento sensorial” sobre os quais discorrerei adiante com maior ênfase.  

Entretanto o toque manual, a verbalização e a escrita são instrumentos cruciais para 

o desenvolvimento da percepção do movimento interno e, sobre eles, discorro brevemente 

para que possamos introduzir o campo da ação e do movimento com maior clareza. 

Desta maneira, adentro seguir, mais profundamente, o trabalho de Danis Bois 

esclarecendo que este método é abrangente e, portanto, a partir deste momento, descrevo 

e reflito sobre o método com o olhar artístico. Ou seja, pontuo, em cada tópico, assuntos e 

formas de abordagem que contribuem para a construção do olhar desta tese no sentido da 

seleção para o campo da formação do agente da ação, o que não desenvolve, em certa 

medida, especificidades do método quanto às áreas da Educação e da Saúde. 

  

O TOQUE MANUAL  

O toque manual procura sintonizar o sujeito com o movimento interno.  

O objetivo é que a pessoa perceba, através do toque, o movimento que percorre 

pelas fáscias. Deste modo o fasciaterapeuta pousa as mãos sobre o corpo do paciente em 

uma pressão justa que permite a ele entrar em relação com o movimento interno do outro 

sem apertá-lo, ou seja, sem bloquear o seu fluxo. É o momento de um toque de relação que 

estabelece um diálogo entre o fasciaterapeuta e o paciente. 

A proposta não se faz pela intervenção do terapeuta sobre o corpo do outro em via 

unilateral. Mas sim pelo apoio preciso para que o outro perceba, mobilize e expanda o seu 

próprio movimento. A relação é assim um ponto de apoio para que o paciente se desenvolva 

através da escuta e da interação com o seu movimento interno.  

É como sovar o barro, que muitas vezes está duro, amorfo, distendido ou retraído e 

nesta pulsão deixar as formas em movimento emergirem para que a manifestação da vida 

apareça na argila. Na fasciaterapia trata-se do corpo, muitas vezes retraído, desequilibrado e 
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imobilizado internamente na sua energia vital. O excesso de ações físicas no cotidiano não 

significa mobilidade interna, ao contrário, muitas vezes as ações musculares e intelectuais 

em nada se relacionam com o movimento vital, estão voltadas para objetivos externos que 

não se relacionam com a escuta interna e, geralmente, a imobilizam.  

A imobilidade interna, causada por bloqueios psíquicos ou doenças, se traduz na 

restrição do fluxo do movimento vital de auto- regulação do organismo e o fasciaterapeuta 

vem, justamente, fazer um convite para que este movimento volte a pulsar e a fluir.  

 
 O Toque assume um lugar Central na Psicopedagogia Perceptiva: quando o 
psicopedagogo perceptivo coloca as mãos sobre o corpo da pessoa, esta 
toma consciência dos seus contornos, da sua pele, da sua postura. A mão 
toma a forma do volume muscular, toma contacto com a presença do osso, 
implica uma globalidade e uma profundidade que fazem com que a pessoa 
se sinta logo escutada e considerada em tudo o que é. É um toque de 
escuta empática e relacional entre o que toca e o que é tocado. .52 

 

O toque procura então sintonizar os instrumentos internos ao reequilibrar o tônus 

que permite a fluidez do movimento interno. O tônus dá passagem ao movimento vital e, 

desta maneira, o seu equilíbrio é fundamental para a saúde psíquica e corporal, é por onde o 

movimento flui.  

Portanto a terapia manual procura mobilizar o movimento interno vital para que ele 

auto regule o organismo. 

 
 Nesta prática, a pessoa encontra-se numa posição deitada, na qual 

o psicopedagogo acompanha, através do toque manual, um processo de 
descoberta e de relação com o seu corpo sensível... Este contacto não é 
nem demasiado leve, nem com demasiada pressão; ele é «aquilo que o 
corpo precisa» para sentir confiança... Para além deste envolvimento, a 
mão solicita o movimento interno que oferece à pessoa a percepção da 
sua própria consistência através do encontro com a sua matéria corporal. 
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Aí, a pessoa reconhece-se inteira, e descobre uma espécie de retrato de si 
mesma na sua interioridade.53   

           

       Então através da terapia manual o paciente pode tomar consciência da 

movimentação em si, a partir da liberação de mecanismos corporais que embaçam a 

percepção, trata-se de um toque de relação.  

 
 Este toque de relação libera, na profundidade do corpo, as reacções 
sepultadas e não ditas através das reacções vasculares, neurovegetativas, 
endócrinas e tissulares. A qualidade da profundidade de um toque de 
relação activa a secreção de endorfinas ao nível do sistema nervoso central 
(reequilibra os grandes sistemas)54.  
 

          

Portanto, o fasciaterapeuta auxilia a liberar zonas de bloqueios psíquicos e físicos, 

circunscritos nos tecidos, que congestionam o fluxo e a consciência dos movimentos 

internos.  

Há lugares em que o terapeuta diz estarem “congelados” ou sem fluxo de 

movimentos internos. Há outros espaços do corpo em que o movimento flui e se expande 

mais... 

O movimento interno tem características rítmicas e apresenta diferentes percursos 

no espaço interior do corpo: 

- Característica temporal. O movimento interno se inicia em um ponto de partida e 

segue em uma direção que as mãos acompanham deslizando pelos tecidos. Este movimento 

é lento e constante. No final do percurso há um ponto de chegada em que o movimento faz 

uma pausa. As mãos sustentam essa pausa e este lugar em que pousa o movimento corporal 
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é chamado de ponto de apoio. Neste ponto de apoio há uma reação tônica que indica a 

saída da pausa e o retorno por onde o movimento faz o percurso de volta. Danis Bois 

constatou que um corpo equilibrado tem uma constante rítmica deste movimento, a 

repetição de uma cadência que pode ser medida em dois movimentos por minuto (cada 

movimento é formado por uma ida, pausa e uma volta).  

  -Característica espacial. Outra constante é a amplitude deste movimento que vai se 

expandindo a cada estímulo, ampliando também as suas direções. Há a percepção objetiva 

do movimento que se refere ao percurso realizado nos tecidos. E há também a percepção 

subjetiva em que o paciente pode tomar consciência de todo o percurso interno realizado 

pelo movimento que conecta a globalidade do seu ser, em uma dimensão perceptiva mais 

profunda, inclusive na consciência de que no ponto de apoio onde se faz a pausa com as 

mãos, o movimento pode continuar fluindo.  

A terapia manual não trabalha, portanto, somente com o corpo anatômico, mas com 

esse movimento interno que anima e percorre a matéria. É nítida a diferença entre tocar a 

carne muscular e tocar o movimento interno que percorre o espaço das coxas, por exemplo. 

Assim, tocar o movimento interno, é tocar um movimento que é ao mesmo tempo físico e 

psíquico- é tônus e consciência, simultaneamente. 

O fasciaterapeuta é o professor que nos dá a mão para que possamos, em planos 

desconhecidos da consciência, desconfigurar travas que bloqueiam nos tecidos o fluxo vital- 

é quem nos oferece o apoio para desenvolvermos a percepção e é também o parceiro que 

nos proporciona a pausa para que possamos, apoiados, nos reconfigurar no plano vital e 

auto consciente.  

A partir desta percepção, no desenvolvimento da pedagogia do ser, a pessoa também 

pode tocar a si própria e estimular o próprio organismo, também através do toque pelas 

mãos. Pode também tocar aos outros, aos animais, aos seres vivos nesta prática de escutar 

os movimentos internos. 
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O toque é um acesso muito concreto e direto porque nos oferece a percepção, pelas 

mãos, do movimento interno.  

Além disso, desenvolver esta percepção é também um desenvolvimento somato 

psíquico porque não se trata somente de perceber o movimento interno, mas geralmente, 

de deixa-lo fluir e expandir. Portanto, há que se reequilibrar as possibilidades para que o 

movimento flua: as tensões, os bloqueios, os traumas, os desníveis posturais, mecanismos 

rígidos, fixos, “congelados”.  

Ressalto que tornar móvel o que está imóvel é uma profunda transformação, pois 

atua na estrutura somato psíquica do ser. Viver em relação a um movimento, com o 

movimento interno ativo na globalidade do ser no cotidiano é uma forma muito diferente de 

se organizar, se perceber, perceber ao outro, interagir e pensar. Se perceber em movimento 

contínuo é diferente de se organizar na tendência à fixidez, ao de- terminado, ao padrão. 

“... É impressionante perceber que internamente não sou uma matéria compacta 

e sólida... Sou vibração e movimento... Doce e suave...” (Diário de Bordo). 

 

A ESCRITA E A ENTREVISTA VERBAL 

Outros dois instrumentos da Pedagogia Perceptiva são a escrita e a entrevista verbal.   

 

        “Saber chegar a nomear tudo o que emerge em si... É 
importante nomear no visível o invisível. Existem impressões sem palavras, 
outras que vêm como verdadeiras palavras. Às vezes sinto, penso e na hora 
de nomear não sai de acordo... Mas insistimos na necessidade de aprender 
a nomear tudo o que se sente e se percebe. É importante enfrentar esse 
abismo que há ás vezes entre o que se sente e o que se diz.... É o exercício 
de emergência de outra natureza de pensamento, mas é importante 
encontrar como nomear esse conteúdo novo. Há um choque nesse 
aprender a nomear. É importante fazer isso junto com o outro. Devemos 
treinar nomear com todos os erros possíveis. Aprender a nomear é uma 
ferramenta educativa. É um exercício de ir se colocando no mundo visível, 
por isso é importante. Posso pedir ajuda às pessoas... Articular palavras. É 
uma dificuldade colocar no visível aquilo que vemos e somos no invisível. 
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Mas diminuir a distância entre o que vejo e o que nomeio é parte 
fundamental desse saber”.55 

 

   A importância de nomear está na riqueza do diálogo interno, sensível e na 

tendência geral de haver pobreza no diálogo restituído. O “nomear” aqui tem a ver com a 

emergência de um conteúdo diferenciado porque foi gerido pela experiência. Mas nomeá-lo 

é parte do exercício de construção desse conhecimento, desse ‘saber pela experiência’. É 

uma ferramenta do saber coletivo, parte importante da consumação da experiência. 

Nomear refere-se à ação de treinar outras possibilidades de pensar. 

 

O que é curador na Psicopedagogia Perceptiva não é a dimensão 
psicológica, mas a dimensão pedagógica: porque é através da pedagogia 
que a pessoa se descobre, se sente e adquire uma nova forma de perceber 
e de pensar a sua problemática. Trata-se de reflectir, ou mais precisamente, 
de aprender a reflectir em torno de novas experiências.56 

 
 

Deste modo tanto a escrita quanto a fala, na entrevista verbal, são maneiras de 

praticar o pensamento pela experiência, ou pela vivência, como Danis Bois utiliza o termo.  

É muito importante ressaltar que a percepção se completa e se faz integralmente 

como uma forma de pensar. Ou seja, não se tratam de vivências subjetivas inconscientes, 

mas sim de um exercício da consciência plena que intercomunica corpo e psique, 

pensamento e ação em uma forma genuína e própria que emerge de cada processo 

específico.  
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A INTROSPECÇÃO SENSORIAL 

       A introspecção sensorial pode ser feita individualmente ou em grupo onde o 

psicopedagogo perceptivo pode ocupar a função de orientar a introspecção em coletividade, 

sendo o animateur.  

       Trata-se de um momento em que o sujeito se coloca em uma posição 

confortável, geralmente sentado no chão ou em uma cadeira, e fecha os olhos por um 

período em que exercitará a percepção dos movimentos internos.  

        “A instrospecção sensível convida a uma análise introspectiva muito ativa da 

interioridade do corpo, que constitui um novo instrumento prático que vem acrescentar-se à 

relação da ajuda manual e da ajuda gestual” (BOIS, 2008, p. 61). 

        Desta maneira a introspecção sensorial é uma prática de desenvolvimento da 

consciência que pode ser orientada ou realizada autonomamente. O intuito é que a pessoa 

desenvolva a percepção e entre em relação com o fluxo dos movimentos internos de seu 

corpo.  

Há um protocolo de orientação desta prática de desenvolvimento da consciência e da 

percepção.   

 Em primeiro lugar, a posição corporal para esta prática é fundamental. É necessário 

encontrar uma posição de imobilidade relaxada (tanto na posição sentada no chão, quanto 

sentada em uma cadeira).  

Um aspecto importante desta pedagogia é o aprendizado pelo contraste.  Desta 

maneira, a imobilidade externa é um ponto de apoio necessário para a percepção da 

mobilidade interna. Ou seja, a pausa exterior da movimentação corporal é, inicialmente, 

uma condição para a percepção do movimento interno.  

Além disso, a imobilidade externa potencializa o movimento interno. Uma vez que 

não há movimentação no espaço, o corpo funciona como uma espécie de barreira de 

contenção que não dispersa a energia. Assim, o movimento pode ser percebido com maior 
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densidade. Por esta razão a imobilidade externa é uma chave de acesso à percepção da 

mobilidade interna.  

O relaxamento é importante em função do equilíbrio tônico. A tensão bloqueia e 

restringe o movimento, então o corpo precisa estar relaxado em uma tonicidade equilibrada 

que ofereça passagem e não resistência aos movimentos no corpo.  

Deste modo, encontrar a posição de imobilidade relaxada é, ao mesmo tempo, 

encontrar uma posição favorável à passagem do movimento e ao desenvolvimento da 

percepção.  

No decorrer da introspecção pode haver micro ajustes como, por exemplo, um 

pequeno, quase invisível, arredondar da coluna. São ajustes sutis que a pessoa percebe que 

irão favorecer ainda mais o relaxamento e o equilíbrio tônico para deixar fluir o movimento. 

Ou seja, durante a prática pode ocorrer a percepção de tensões e bloqueios que travam o 

movimento e pode-se fazer pequenos ajustes na posição postural beneficiando a entrada do 

movimento no corpo.     

Em um segundo momento há a necessidade do silêncio mental através do qual se 

possa perceber, receber e escutar o movimento interno. Há o convite a um estado mental 

(no sentido da atividade intelectual) mais passivo, ou melhor, a um estado de receptividade 

ativa. O silêncio se estabelece em uma condução da atenção para a percepção do espaço, 

em uma atualização da presença de si no meio e na relação com a sua interioridade.  

A atividade mental é convidada a exercer a percepção e não a conduzir, forjar, 

inventar, interpretar ou comandar a ação. Ou seja, não se trata de uma criação de controle 

mental, mas de perceber o que já existe e o que já acontece. É neste sentido que se dá a 

atividade de recepção e não de intervenção, e o desenvolvimento de uma consciência maior.  

 

A introspecção sensorial é o momento no qual a pessoa, sentada 
confortavelmente e imóvel, é guiada pelo psicopedagogo. Deve seguir as 
indicações que lhe são transmitidas segundo um protocolo bem 
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determinado. Pouco a pouco, ela é convidada a pousar a sua atenção sobre 
o silêncio, depois sobre a luminosidade que aparece através das suas 
pálpebras fechadas e dentro delas, para em seguida observar a tonalidade 
no interior do seu corpo. Finalmente, deve captar os pensamentos que se 
impõem à sua consciência57. 

 

Pode haver uma imagem de um “manto de silêncio” que vem pousar em todo o ser, 

através do qual fechamos os olhos, silenciamos os ouvidos e a boca não para não ver, não 

falar ou não escutar, mas para ver, escutar e saborear a interioridade58. Portanto há um 

acamamento para a pessoa desenvolver a percepção e sentir os próprios movimentos 

internos.  

“Ao silenciar o corpo e a mente reestabeleço os espaços vazios, neutros, e assim 

cessa a falação mental e a constante invenção de mim mesma que se dá no plano da 

interpretação. No silêncio não fico me projetando psiquicamente, percebo o que existe”. 

(Diário de Bordo).    

Outra imagem da introspecção sensorial é a de “saborear” os movimentos em termos 

de senti-los, ampliar os detalhes de sensações destes movimentos e deixar que estas 

sensações cheguem à consciência como percepções. Em outras palavras, o movimento 

interno é sentido, através da tonicidade, no corpo. É possível acompanhar o ritmo, a 

lentidão, o percurso, a sua atuação no corpo, bem como a sua amplitude; e também seguir 

as sensações, pensamentos, visualizações ou atualizações da consciência que possam advir 

desta percepção.   

O importante é estar na sintonia da percepção em que as informações são 

ascendentes, ou seja, chegam à mente como uma consciência que se forma da percepção. 
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Neste sentido a atividade mental se faz ao receber e acolher as informações. Este fenômeno 

é denominado por Danis Bois como a propriocepção.   

Outro aspecto a ser percebido na introspecção sensorial é a relação de si com o meio. 

Há um princípio de circulação do movimento que inter relaciona as pessoas e o meio. Assim 

como a força da natureza atua em cada um, e como as trocas de energia se fazem no 

espaço, absolutamente concretas, mas invisíveis aos nossos olhos, o movimento vital 

também circula e integra o meio e os seres vivos.  

Neste sentido, o movimento também pode ser percebido “nem dentro, nem fora”59, 

mas em relação do corpo com o meio.  

A cada introspecção sensorial, há uma experiência de vivência e percepção. É 

fundamental compreender que nenhuma dessas descrições acima são estados fixados de 

percepção; tratam-se de “chaves”, como protocolos, que abrem as condições para a 

experiência. Mas a experiência é uma ação processual e absolutamente relacionada ao 

presente- cada um fará sempre a sua, e a cada vez uma especial e diferente introspecção 

sensorial, com percepções próprias.  

Ao finalizar a introspecção é importante abrir os olhos lentamente de modo a entrar 

em relação com o meio. Entrar em relação é encontrar as pontes através das quais se possa 

manter a conexão da consciência interna quando se está em interação com o meio externo. 

Ou seja, o intuito é sustentar a percepção do movimento interno com os olhos abertos e em 

movimento externo.   

Estabelecer esta ponte entre a interioridade e a escuta do movimento interno em 

relação com as ações, a vida cotidiana, e nas interações com o meio externo e com os outros 

é um ponto nodal de interesse desta tese.  
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  Neste sentido de estabelecer as pontes entre o movimento interno e o externo, a 

introspecção sensorial pode ser feita de maneira que, ao final, haja a passagem para uma 

introspecção ativa.  

A introspecção ativa é sequencial a introspecção sensorial: é o momento em que 

podemos experimentar dilatar o movimento interno com o movimento externo. 

Permanecendo, inicialmente, com os olhos fechados a proposta é deixar o movimento 

interno expandir-se pelo movimento visível, no espaço. 

Agnes Noel frisa a importância de dar atenção à passagem da introspecção sensorial 

à introspecção ativa: “muito importante esse momento: como do estado imóvel em contato 

comigo, mantendo esse contato, passo para uma dinâmica de movimento?”. 

Portanto não é o comando mental que determina o gesto: “eu acompanho o 

movimento”. Acompanhar é diferente de conduzir.  A intenção não dita o movimento do 

corpo, ela “segue na companhia de, participa, associa-se, está presente com” o movimento 

interno.  

A introspecção ativa se dá nesta escuta de dilatação do movimento interno pelo 

movimento no espaço visível. Podem ser pequenos movimentos, podem ser partes do corpo 

ou, sutilmente, todo o corpo integrado. Não há formas pre definidas porque o movimento é 

fruto da percepção, ou seja, dele próprio. Mas há protocolos, como ressaltado 

anteriormente.  

Manter a lentidão do movimento é importante para que a percepção vá se 

desenvolvendo e para que a escuta se sustente continuamente. A dilatação também é feita 

gradualmente a medida que o próprio movimento se expanda e se fortaleça; bem como as 

direções e as pausas. Ou seja, o movimento se expande em uma direção e quando chega ao 

limite do corpo faz uma pausa. Nesta pausa é percebido o movimento de retorno ou em 

uma nova direção, através de um impulso tônico que pode ser sentido.  

    A introspecção ativa é de sumo valor para a percepção desta passagem entre a 

postura imóvel e a mobilidade externa porque o sujeito permanece sentado e, portanto, não 
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precisa entrar em relação com a gravidade. “A cadeira também é uma opção para pesquisar 

esse prolongamento do movimento interno (porque ainda mantém o relaxamento uma vez 

que não exige o tônus de sustentação para um movimento que traga as pernas, por 

exemplo). Pode-se explorar o movimento para frente, trás e inclinações para baixo, e para o 

alto”60.  

Ao finalizar a introspecção ativa o processo de abertura dos olhos também se faz na 

percepção de estabelecer a ponte ou de entrar em relação com o meio exterior, ou seja, a 

uma maneira de estabelecer relação com o meio exterior sem perder a qualidade de 

conexão e percepção com a interioridade e o movimento interno.  

 

O MOVIMENTO SENSORIAL  

A quinta ferramenta dos cinco instrumentos da pedagogia perceptiva é o Movimento 

Sensorial.  

 

O Movimento Sensorial estabelece a ponte entre o movimento 
interno e a sua expressão gestual. Até então, a pessoa confiava a sua 
linguagem interior na confidencialidade tissular, uma linguagem silenciosa, 
mas também invisível para aquele que observa do exterior. Neste sentido, a 
pedagogia do movimento sensorial vem permitir a expressão dessa 
linguagem silenciosa. É a partir de movimentos lentos e orgânicos, 
realizados primeiramente em posição sentada, e depois em pé, que a 
pessoa é convidada a efectuar encadeamentos de movimentos, que 
restauram a coerência natural dos diferentes segmentos do corpo no seio 
de uma globalidade gestual.61  
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O movimento externo, visível, é um desdobramento do movimento interno, invisível. 

Deste modo, quanto mais encarnado o movimento interno, ou seja, quanto mais sentido no 

corpo, mais potente é a ponte que se estabelece entre a subjetividade e a objetividade ou 

entre o movimento interno e o gesto.  

  Há assim mecanismos de ativação do tônus que abrem as “portas” (o fluxo do tônus 

pelas fáscias) para que o movimento interno circule na sua potência. “É na tonicidade que o 

movimento interno mistura-se à carne... Como água batendo na rocha que, aos poucos, 

amolece a pedra, até que a pedra torna-se esponja... (assim é o corpo- a matéria, e o 

movimento interno- a substância que flui)... Até que ambos fluam no encontro das águas”62.  

Assim, ativar o tônus nesta via de percepção é entranhar o movimento interno, no 

sentido de deixa-lo disseminar-se na carne, na profundidade corporificada, e contribuir para 

o movimento integrar-se e expandir-se na globalidade do corpo. É como se “a rocha” 

pudesse ser gentil, acolhedora e abrisse fendas e dilatasse poros, tornando-se maleável à 

agua.  

Portanto, existem práticas, ainda como formas de meditação ativa, através das quais 

podemos ativar o tônus no próprio corpo pelo auto toque manual em dialogo com 

movimentos sutis de rotação, transferência de peso e deslocamento de eixos.  

O próximo passo da Pedagogia Perceptiva consiste então em abordar a mecânica do 

gesto sensível, ou seja, a mecânica do gesto que tem a sua origem no Sensível.  

    

BIOMECÂNICA SENSORIAL 

A biomecânica sensorial é um estudo do movimento, realizado por Danis Bois, 

precisamente com o intuito de desenvolver o gesto em sintonia com o Sensível. Ou seja, 
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encontrar os princípios de desenvolvimento do corpo no espaço conectados ao movimento 

interno.  

De acordo com cada abordagem do movimento, o gesto se desenvolve por uma 

correlação entre a estrutura interna e a forma visível. Ou seja, a forma e a estrutura do gesto 

traduzem uma abordagem de princípios de movimento.  

Portanto, estudar o gesto sensível não é um fato da imaginação, mas uma 

concretude de ação. Em outras palavras, estudar o gesto sensível não trata somente de 

realizar um gesto com a atenção na interioridade, mas antes de tudo, de estudar as formas 

visíveis próprias do gesto sensível.  

Assim, a questão não incide somente em colocar a atenção no movimento interno ao 

agir, mas também em encontrar as formas genuínas de manifestação visível do movimento 

interno no espaço; trata-se, portanto, em um primeiro momento, de deixar aparecerem as 

estruturas e formas próprias do gesto sensível.  

Deste modo, a biomecânica sensorial é um estudo da estrutura (da mecânica) 

adequada do gesto sensível que traduz o movimento interno em ação. E, neste aspecto, ao 

“escutar” e “deixar” o gesto orientar-se pelo sensível, a biomecânica sensorial emerge com 

estruturas características:  

 
A Biomecânica Sensorial surgiu da necessidade de:  
 
•tornar objectivável o movimento subjectivo  

•realizar a passagem para a acção  

•ponte entre a vida interna e a expressão gestual  

•relação entre a subjectividade do movimento interno e o movimento 
visível, objectivo  

•dar forma à linguagem silenciosa do movimento interno63  
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Nesta abordagem, Danis Bois estudou a relação entre os “deslocamentos objetivos 

das estruturas anatômicas e os movimentos subjetivos internos da matéria”64 e, assim, 

percebeu que o gesto tem duas funções, uma motora e outra sensível. 

A função “Motora - responsável pela ação, é regida por um conjunto complexo de 

comandos provenientes do sistema nervoso central e que se dirigem aos músculos (via 

descendente)”65. A função motora é objetiva:  

•visível  

•mensurável  

•com velocidades variáveis  

 

A função “Sensorial é responsável pela sensação do gesto. Apoia-se em informações 

provenientes dos músculos e que vão para o cérebro (via ascendente); é a propriocepção”66. 

A função sensorial é subjetiva:  

•invisível  

•sensação no gesto  

•lentidão constante  

Desta maneira o gesto tem a dimensão objetiva que se desenvolve na função motora, 

e a dimensão subjetiva que ocorre pela função sensorial. As duas funções inter agem pelo 

gesto. 
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A função motora, objetiva, que se realiza em via descendente atua, 

preponderantemente, através dos movimentos circulares que são movimentos realizados 

em torno das articulações. 

Já a função sensorial, subjetiva, que se realiza em via ascendente atua, 

fundamentalmente, pelos movimentos lineares que são movimentos de eixo: 

 

Movimentos circulares são movimentos habituais do corpo, 
movimentos articulares, realizados em torno de eixos articulares... 
Movimentos lineares são movimentos de base (componentes originais do 
movimento sensorial), são eixos em movimento: os trilhos a partir dos 
quais deslizam os movimentos circulares67 

 

Os movimentos circulares e lineares são associados no gesto. Portanto, Bois 

constatou que o gesto o qual implica a passagem do movimento interno à ação externa é 

movido por duas funções associadas. A função motora pela qual, em via descendente, 

realizam-se os movimentos circulares e a função sensorial, em via ascendente, através da 

qual emergem os movimentos lineares. 

Nota-se que há uma interação entre o movimento ascendente (de escuta e recepção 

do movimento interno) e o descendente (em que atuam os comandos do sistema nervoso 

central). Ou seja, em um mesmo gesto associa-se o “deixar-se guiar” pela “escuta” do 

movimento interno (função sensorial) e o mover-se no espaço, implicando a musculatura (na 

função motora).  

Existe, desta maneira, no gesto sensível, não uma intenção racional que pre 

determina o movimento no espaço, mas uma presença da consciência, uma 

“atencionalidade”, que associa as funções sensorial e motora em via ascendente e 

descendente. Há, assim, não a intencionalidade do gesto, mas a atencionalidade nas funções 
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motora e sensorial, no movimento visível e invisível, na mobilidade objetiva e subjetiva, 

associadamente.  

A atencionalidade, como forma de abertura à consciência da mecânica do gesto 

sensível, permite que o gesto e a ação se desenvolvam em relação com o movimento 

interno, e possibilita, a partir desta percepção, que a ação se desenvolva na condição de 

estar em relação, em (inter) ação.  

“Percebo a atencionalidade como uma forma de consciência através da qual a 

realização da ação é feita, por princípio, em (inter)ação, em relação... Traduz no 

mecanismo corporal uma compreensão: a de que não agimos sozinhos em via de mão 

única, mas que atuamos sempre em relação: com o espaço, com o meio, com o outro e 

conosco mesmos- com o movimento interno. De qualquer maneira há no mínimo o 

“um” e “outro”, na condição da existência, e a relação que se estabelece com “a outra 

parte” pertence ao campo das escolhas. Estar atento a é um princípio de interação 

diferente de agir a partir de uma intenção”. (Diário de Bordo).   

A atencionalidade e não a intencionalidade traduz a atitude de estar em relação, de 

agir, na vida, em inter(ação).  

Danis Bois constatou que o movimento interno é de essência linear e que os 

movimentos motores são de uma competência mais circular. Ele denominou esta associação 

dos movimentos lineares e circulares como coordenação fundamental de base.  

Os movimentos lineares são os movimentos de base, mais profundos, são os 

componentes do movimento interno. São movimentos de eixo, da estrutura mais funda do 

corpo. E, como emergência do movimento interno são lentos, formam eixos de movimento e 

são fortes, como trilhos de base, de sustentação. Envolvem a musculatura mais profunda, a 

nível tissular mais íntimo, afastados da superfície do corpo.  

Já os movimentos circulares se fazem a partir dos movimentos lineares, como 

movimentos que envolvem uma musculatura mais superficial e as articulações que giram em 

torno do eixo.  
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O movimento linear á a base, e, nesta base, desenvolve-se o movimento circular. O 

movimento circular tem diferentes velocidades. A atencionalidade atua assim nessa 

associação entre o movimento linear e o circular na chamada coordenação fundamental de 

base: 

 
Coordenação Fundamental de Base:  
 
•Tenta instaurar a não predominância entre o movimento circular 
(representante da motricidade - a parte motora/visível) e o movimento 
linear (mais postural, mais interiorizado – que se ocupa mais da impressão 
gestual)  

•Princípio de coerência espacial  

•Garante a globalidade da arquitectura do corpo: a postura é um elemento 
de globalização do gesto, enquanto que o movimento articular pode ser 
segmentar 

•O movimento de base garante um movimento não voluntário, onde a 
relação com o impulso tónico não vem da motricidade voluntária.68  

 

Nesta estrutura, o movimento interno flui nos movimentos lineares de eixo que 

atuam como trilhos para os movimentos circulares. Portanto a base (ou os trilhos) do gesto 

são os movimentos lineares, aos quais os circulares se associam.  

A percepção do movimento linear no interior do gesto desenvolve também a 

percepção do contra movimento nesta coordenação fundamental de base. Todo gesto tem 

um movimento linear que se associa a um movimento circular, através de um contra 

movimento de equilíbrio.  
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O contra movimento atua quando a linearidade pura provoca o desequilíbrio.  

De acordo com a imagem acima, por exemplo, quando o movimento linear do centro 

do tronco à esquerda começa a desequilibrar a postura sentada, o contra movimento da 

parte superior com a cabeça, traça uma circularidade que tomba lentamente para o lado 

direito como equilíbrio. 

 
Princípio de Equilíbrio:  
•todo o equilíbrio resulta da combinação entre um movimento circular e 
um movimento linear no sentido oposto – Contra-Movimento  

•coloca em evidência a existência de um Movimento Linear/Base parte 
constitutiva do gesto, mas raramente consciente e percepcionada.69  
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E quando dois opostos atuam simultaneamente eles se potencializam e criam um 

“quiasma”: uma encruzilhada que se dá pelos opostos ou pelos contrários. O quiasma “cria 

um portal de acesso a outra dimensão”70 que se dá pelos movimentos contrários.  

“O quiasma ocorre por uma suspensão do controle mental em função da criação 

de um espaço “vazio”, de abertura interna, ou de dilatação que se desenvolve por dois 

movimentos contrários. Os movimentos opostos abrem um novo espaço dentro do corpo 

de consciência e percepção”. (Diário de Bordo).  

Porém não se trata das oposições musculares ou direções espaciais opostas, o 

parâmetro não está nem na musculatura, nem no espaço; mas no contra movimento circular 

que se faz em relação ao movimento linear de base. O paradigma do quiasma, neste caso, é 

o contra movimento que oferece o espaço de suspensão e abertura entre o movimento 

linear e o circular.    

O movimento de base tem seis orientações fundamentais: cima, baixo, direita, 

esquerda, frente e trás. “Os movimentos lineares orientam o corpo segundo três direcções 

fundamentais do espaço:   
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Movimento Antero/Posterior  

 

 

 

 

Movimento Transversal  
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Movimento Vertical 

 

 

 

Essas seis direções lineares se associam nos três planos, frontal, sagital e horizontal: 
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É importante também praticar as linearidades puras com o intuito de fortalecer a 

percepção da matriz do movimento que tende a ser menos percebida. 

O comando do sistema nervoso central não se dirige para objetivos ou metas 

específicas, mas acompanha e “dá espaço” para o sentido da linearidade do movimento. 

Esta intenção de direção é ao mesmo tempo um acolhimento de escuta do movimento 

linear, sensorial e um dar vazão onde o comando mental atua em comunhão com o sentido 

de direção. 

Desta maneira o movimento interno, linear, sentido a nível tissular é um pré 

movimento que se estende pelo movimento motor. O movimento sensorial, linear, como 

matriz, é um movimento antecipatório, o bojo do gesto: 

 
Todos os tecidos do corpo são informados do movimento que vão realizar:  

•O movimento sensorial é um pré-movimento: prepara os “trilhos” na 
matéria, a partir dos quais o corpo pode deslizar para se expressar, é uma 
antecipação do comportamento tissular: o tecido traz em si o movimento 
que vai emergir e antecipa.71  

Deste modo, os movimentos circulares são desdobramentos ou consequências de 

equilíbrio a partir das linearidades que se desenvolvem nos planos. Ou seja, os movimentos 

circulares se associam aos movimentos de eixo lineares que servem como trilhos por onde 

se possa deslizar. 

Os movimentos circulares, inclusive por estarem relacionados às articulações, são 

mais comunicativos e contém as sutilezas da expressão e das relações que se estabelecem.  

Assim, nessa íntima associação de estrutura e coordenação de base faz-se a ponte 

entre o movimento interno e a ação. A biomecânica sensorial cria a extensão do movimento 

interno no plano espacial visível onde a atividade externa correlaciona-se a atividade 
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interna, onde a percepção da subjetividade está traduzida em ação, e onde a ação também 

nutri a escuta interna ao torna-la visível.  

Os movimentos podem ser praticados em esquemas associativos que desenvolvem a 

biomecânica sensorial, como por exemplo: um movimento linear anterior + uma 

circularidade posterior da coluna vertebral (extensão) + uma verticalidade alta da coluna 

vertebral + uma rotação externa do membros + uma supinação dos antebraços + inspiração. 

Os esquemas associativos sugerem orientações que requerem o contra movimento, 

dando espaço para os quiasmas. 

 

 

 

Desta maneira a biomecânica sensorial, através dos movimentos lineares que se 

desdobram em eixos nos planos associando-se aos movimentos circulares, elucida estruturas 

de movimento que traduzem o movimento interno no movimento externo e fazem a 

passagem da percepção sensível ao gesto no espaço.  

 

 

BIORRITMO  

O biorritmo é chamado como o movimento de respiração do corpo. São movimentos 

de convergência e divergência realizados em uma constante rítmica. 
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“Respiração fundamental do corpo que parte de um ponto central situado a 
uma equidistância do alto e do baixo, do frente e do trás, da direita e da 
esquerda.  
É um sistema rítmico muito estável que anima todas as estruturas 
anatómicas do corpo numa harmonia perfeita.”72  

 

Este sistema rítmico, em um corpo saudável e harmônico, assemelha-se a uma 

pulsação vital do movimento, assim, a energia circula pelo corpo em movimentos constantes 

de retração e expansão; esta ritmicidade é a organização desta circulação do movimento do 

corpo. Trata-se de uma circulação involuntária e que acontece mesmo na imobilidade 

externa. 

Ou seja, se compreendemos que há um movimento interno da energia vital que 

circula pelo corpo, podemos perceber também a ritmicidade desta circulação que se faz 

ciclicamente em idas e vindas de expansão e recolhimento. Assim como a respiração, o 

movimento interno se manifesta sob o mesmo princípio: expansão, pausa, convergência, 

pausa e assim por diante (são os movimentos de idas e voltas constantes que estabelecem o 

princípio de circulação).  

Através destes movimentos de convergência e divergência do corpo (como a 

respiração que recolhe ao expirar e expande ao inspirar) o movimento interno torna-se 

visível pelo movimento externo.  

O biorritmo segue a orientação interna tal qual ela é e, assim, revela-se visivelmente 

como a pulsação do movimento interno no corpo visível. Deste modo o movimento do 

biorritmo tem a “forma de organização do movimento interno- ritimicidade contante em 

uma organização cinética interna autônoma, involuntária e simétrica”73.  
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O movimento interno tem uma lentidão que pode ser medida, em um corpo 

equilibrado, sob uma organização constante e assim, o biorritmo segue o movimento nas 

mesmas características: 

 

•Velocidade lenta e invariável  

•Cadência regular (ritmo) de 2 vezes por minuto  

•Orientações organizadas segundo os esquemas de divergência e de 
convergência74.  
 

O movimento do biorritmo oferece, desse modo, uma ida e uma volta. Como a base 

da estrutura que orienta o movimento sensorial nesta relação com o movimento interno.  

Esta estrutura de acompanhamento, percepção e potencialização do movimento 

interno que se faz em idas e voltas, como na terapia manual, na introspecção ativa e no 

movimento codificado, é também a forma e a manifestação da circulação do movimento no 

corpo. Esta estrutura serve como uma base de orientação, ou protocolo, para perceber e 

entrar em relação com o movimento interno. Também é uma guia para sentir o movimento 

encarnado, através do tônus.  

A partir desta estrutura, o movimento codificado e o movimento livre, bem como a 

própria terapia manual e a introspecção desenvolvem diferentes eixos do movimento, e o 

percebem em variantes. Mas esta estrutura fundamental a qual discorro a seguir é uma 

orientação de base para perceber o movimento interno no corpo e agir em relação com ele. 

As variantes são decorrências.  

Assim, o movimento do biorritmo acompanha esta estrutura detalhada abaixo: 

A ida do movimento parte de um “starter” (um ponto de partida no corpo) onde 

manifesta-se um tônus de antecipação que é o pré- movimento; então o movimento realiza 

um percurso no corpo em uma direção, lentamente, conectando internamente as partes do 
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corpo por um fluxo comum até um ponto de chegada onde faz uma pausa, entra em 

sintonia com o meio e, depois, o movimento volta, pelo mesmo percurso (ás vezes com 

ajustes) e faz novamente uma pausa no ponto de onde partiu. Esta estrutura é a base de 

percepção, fluxo e vigorosidade do movimento interno no corpo. Ou seja: pré movimento, 

ida, pausa, volta, pausa.  

Na prática do biorritmo, geralmente, são realizados três movimentos, pois, a cada vez 

o movimento interno tende a expandir-se e ampliar-se no espaço. São necessárias 3 idas e 

vindas para que a informação rítmica seja integrada pelos tecidos como pela esfera 

cognitiva. 

O biorritmo regulariza a circulação do movimento interno no corpo de modo a 

equilibrar o fluxo do psico tônus, ajusta as assimetrias posturais pela movimentação interna 

e desenvolve a percepção do encadeamento do movimento pelo corpo. 

 

 
Funções do Biorritmo  
 
•Alimenta a vitalidade do organismo (base do equilíbrio da saúde)  

•Assegura a drenagem e o bombear dos líquidos  

•Starter de orientação do gesto (reajustamento da postura e do equilíbrio)  

•Starter do ritmo do gesto (assegura a cadência, o impulso).75  

 

Os movimentos de divergência e convergência procuram, gradativamente, pela 

amplitude do movimento interno, integrar a globalidade do corpo no gesto. É importante 

perceber que é o movimento interno que vai encadeando as partes do corpo e orientando a 
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amplitude e as direções do gesto, e não comandos mentais que organizam o corpo de fora 

para dentro.  

Assim, a partir de um “starter” o movimento interno vai conectando, pelo seu 

percurso, o encadeamento do corpo.  

“É como se o movimento interno fosse acendendo luzes ao passar por cada parte 

do corpo de modo que, ao final, todo um encadeamento de tecidos e estruturas internas 

estivesse iluminado, ou melhor, acordado- em movimento, permeado pelo movimento 

interno em circulação ativa”. (Diário de Bordo).  

Acordar o corpo é ativar a circulação do movimento interno pelos tecidos das fáscias 

em constantes rítmicas. 

Deste modo, conectar a integridade do corpo é um exercício muito concreto de 

trabalhar o biorritmo de maneira que esta respiração corporal seja ativada, posta em 

dinâmica. Ou seja, onde o movimento interno esteja indo e vindo, em circulação. É esta 

circulação que integra as partes em um todo. 

Portanto, este princípio de circulação significa também a integração não somente das 

partes do corpo à globalidade da pessoa, como também sintoniza o corpo em relação com o 

meio, com o movimento que circula no espaço para que se estabeleça uma pulsação 

comum.  

A pausa é o momento de absorção do movimento e também de sintonia com a 

verticalidade, ou seja, da percepção de uma circulação que não se dá somente dentro do 

corpo, mas também fora, em relação com o universo circundante.  

 

“Quanto mais a pausa é feita no bom lugar, no bom momento, na 
boa pressão e na boa duração, maior a globalidade anatômica implicada e 
maior a presença do praticante- melhor é a resposta- mais força interna 
mobilizada e mais efeitos desencadeados”76 

 

Além disso, a volta do movimento é também uma resposta efetiva à pausa realizada. 

Após permanecer em pausa (ponto de apoio), portanto em imobilidade sob determinada 

postura, há uma reação tônica de resposta em que o movimento interno reclama o próximo 
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movimento. “On a vu que l´on pose um point d´appui au bout d´um suivi dynamique 

spontané ou provoqué, tout em sollicitant la résistance des tissus. La modulation tonique 

que si manifest em response au point d´appui se fait em plusiurs temps” (COURRAUD- 

BOURHIS, 2002 p. 92)77. 

O ponto de apoio é o momento em que, após realizar um movimento, o corpo se 

sustenta em imobilidade externa, em profunda escuta, aguardando a resposta que será dada 

pela circulação interna do movimento. Esta resposta se traduz pela reação tônica. É um 

retorno chamado também “efeito rebond”. “L´effet rebond est la forme de response au 

point d´appui, qui offre um voyage tissulaire dans le sens strictement inverse au Voyage 

aller” (COURRAUD- BOURHIS, 2002 p. 93)78. 

Nota-se que há um princípio de circulação efetiva de movimento que reclama 

reações a nível tissular. O encadeamento do movimento se faz resultante da percepção e 

reação ao ponto de apoio. “Le point d´appui est um arrêt circonstancié de la dynamique 

interne du corps, dans une zone donnée, à um moment donné et pendant une durée 

suffisante pour solliciter le mouvement sensoriel et permettre as réorganisation 

physiologique” (COURRAUD- BOURHIS, 2002 p. 92)79. 

Uma orientação importante ao realizar os exercícios do biorritmo é trabalhar com o 

contra movimento em dois sentidos: 

- quando se percebe o pré movimento através do tônus de antecipação, a pessoa ao 

invés de imediatamente acompanhar o movimento interno na realização do gesto, pode 

segurar alguns instantes o impulso em imobilidade para aumentar a sua intensidade e, 

então, segundos depois, lentamente, realizar o percurso de ida com o corpo inteiro. 
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“Observamos que temos que fazer um ponto de apoio a partir de uma dinâmica espontânea ou 

provocada, solicitando a resistência dos tecidos. A modulação tônica que se manifesta em resposta ao ponto 

de apoio se faz em vários tempos”. Tradução própria.   
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 “O efeito ‘rebond’ é o tipo de resposta ao ponto de apoio que oferece uma viagem tissular em uma 

direção contrária à da primeira viagem”. Tradução própria. 

79
 “O ponto de apoio é uma pausa, em consequência da dinâmica interna do corpo, em um lugar 

específico, em um momento específico e durante um tempo específico para solicitar o movimento sensorial e 

permitir a reorganização fisiológica”. Tradução própria.  



 

 

252 

 

-outra possibilidade é realizar o contra movimento, por exemplo, em uma situação 

em que o gesto para expandir-se necessita a complementação de um movimento em 

direção oposta que alcance o equilíbrio.  Neste caso o contra movimento, através das 

direções opostas, abre um quiasma na prática do biorritmo, ampliando o espaço interno e o 

desenvolvimento da consciência perceptiva. 

O movimento de divergência trabalha: 

 

•Anterioridade  

•Verticalidade alta  

•Circularidade posterior  

•Rotação externa dos membros  

•Inspiração  
 
O movimento de convergência atua com: 

 
 

•Posterioridade  

•Verticalidade baixa  

•Circularidade anterior  

•Rotação interna dos membros  

•Expiração.80  
 

 
Há também os movimentos de extensão e flexão que se associam a divergência e a 

convergência respectivamente, e trabalham a coluna vertebral no biorritmo: 

  
•Extensão (verticalidade alta e movimento anterior):  

•Rotação externa bilateral simétrica  

•Supinação 
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•Flexão (verticalidade baixa e movimento posterior)  
 
•Rotação interna bilateral simétrica  

•Pronação 
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               81                
 

Os exercícios de biorritmo são variados, acima está exposto somente um exemplo, 

uma vez que o objetivo, nesta tese, é apresentar os princípios gerais.  
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MOVIMENTO CODIFICADO  

   O movimento codificado refere-se a uma série detalhada composta por mais de 400 

sequências que consistem em uma etapa pedagógica do estudo do gesto pelo sensível. O 

trabalho consiste em praticar o gesto em sintonia e em relação com o movimento interno. É 

uma prática de escuta e percepção, como também de despertar e ampliar o fluxo do 

movimento interno no próprio corpo através do gesto e das dinâmicas de postura.    

Deste modo, se, por um lado, o movimento visível é feito em escuta com o 

movimento interno, por outro a dinâmica dos movimentos codificados, como uma espécie 

de auto terapia manual, também estimula, pelo movimento visível do corpo, através da ação 

e das posturas, o movimento interno.  

“Ao realizar os movimentos codificados, é como se eu estivesse me auto 

massageando; estes movimentos fazem uma massagem dentro dos meus órgãos e 

tecidos ... Além de equilibrar o tônus nessa ação de ser tocante –tocada, e perceber o 

fluxo dos movimentos internos, também habito o mundo em ressonância do Sensível... 

O meu próprio corpo nestes movimentos estimula, como um toque manual, a tonicidade 

interna”. (Diário de Bordo).   

Assim, o movimento codificado procura mobilizar a circulação integral do movimento 

interno pelo corpo, desenvolver a propriocepção e ampliar a consciência, no sentido de 

integrar a mente ao corpo. 

Portanto, o movimento codificado, também chamado pelo nome de Ginástica 

Sensorial, oferece trilhos para o desenvolvimento do corpo no tempo e no espaço de acordo 

com a ampliação e estimulação das características potenciais do movimento interno.  

A diferença entre o Movimento Codificado, a Biomecânica Sensorial e o Biorritmo é 

que a Biomecânica estuda a mecânica do gesto sensível, o Biorritmo focaliza os movimentos 

de divergência e convergência em ritimicidade, e o Movimento Codificado é uma prática 

pedagógica do Movimento pelo Sensível em toda a sua plenitude de detalhes e 

possibilidades. 
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  A Ginástica Sensorial é composta por uma série de movimentos criados por Danis 

Bois que servem como orientação para o treinamento da percepção do movimento interno 

em relação com o movimento no tempo e no espaço. Trata-se de um instrumento de 

aprendizagem, o movimento codificado é um viés que cria condições para aprender a 

aprender.  

Ou seja, o movimento codificado não serve para apontar uma maneira padronizada e 

correta de realizar o gesto. Não são metas, ou exemplos de “como fazer” o movimento- o 

enfoque não recai sobre as formas ou maneiras de fazer (qualidades e estruturas de 

preenchimento físico do movimento).  

Os movimentos codificados são instrumentos para acordar e treinar a percepção- a 

Ginástica Sensorial cria condições e mecanismos que dão suporte à Educação Perceptiva do 

movimento pelo Sensível. “O Movimento codificado está para o Ocidente assim como o ioga 

e o tai chi o estão para o Oriente”82. 

A Ginástica Sensorial é uma transação entre o dentro e o fora, entre o universo 

sensível interior e o universo exterior. Deste modo, o movimento codificado é a ação pelo 

sensível. “É necessário sentir o que vem do interior e assumir isso no visível”83.  

É sobre a experiência do sujeito que recai o enfoque da Ginástica Sensorial e não 

sobre os resultados ou formas. As formas e as orientações são um trampolim para a 

experiência- o objetivo é a vivência e a percepção do movimento integral que reúne sob um 

mesmo princípio o movimento interno invisível ao movimento “externo”, ou melhor, visível. 

As sequências da Ginástica Sensorial foram criadas em sintonia e ressonância 

orgânica com os movimentos internos, portanto são suportes que auxiliam o sujeito a entrar 

em relação consigo mesmo em movimento no tempo e no espaço.  
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Em 1994, Danis Bois isolou-se durante dois meses na Grécia, com os seus 
principais colaboradores com um propósito muito claro: explorar os 
princípios organizadores de um movimento total que restituiria 

integralmente a vida íntima e organizada do movimento interno numa 

ação estruturada...”84 

 

Então, o movimento codificado é um instrumento pedagógico da ação engajada do 

Sensível e não um fim em si mesmo- é um exercício de “articular a nossa relação com o 

mundo”85. Como pontuou Agnes Noel, a prática do Sensível não visa o ensimesmamento do 

sujeito, mas a sua interação com os outros pelo Sensível: “O objetivo não é estar fechado no 

seu mundo interior, mas estar presente consigo, no mundo”86.  

O movimento codificado é também um exercício de atitude, é a atitude que se 

apreende. Assim, a Ginástica Sensorial:  

•Respeita as leis do movimento invisível, impulsões orgânicas, restituindo-
as numa acção gestual visível  

•Vai ao encontro de todos os ângulos mortos  

•Trabalha um encadeamento codificado que solicita movimentos 
totalmente inabituais, orientações inexploradas, regiões imóveis do 
corpo... Permite à pessoa explorar o gesto de uma forma específica que de 
outra forma não o faria conscientemente87.   
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 Portanto as formas do movimento codificado são suportes para o processo de 

experiência e educação perceptiva do sujeito, não consistem em um modelo de ação. “Isso 

não é uma técnica, é a relação consigo mesmo, é para você no mundo; manter a relação 

consigo mesmo e com o mundo passa pelo movimento, pela presença perceptiva do 

movimento”88.  

Por este motivo não há correção do movimento, nem exatamente o erro. “Nós 

trabalhamos com o ser humano, não com o que ele não é, mas com o seu devir potência... 

Aprender a não perder a relação consigo mesmo.... Agente não corrige o gesto, a pessoa 

explora e aprende uma relação”89. 

Posto este princípio, a Ginástica Sensorial apresenta uma série de movimentos a 

serem continuamente praticados porque não se trata de alcançar uma meta de como fazer, 

ou de chegar a um fim. O movimento codificado é uma contínua prática de articulação da 

relação do si mesmo com o mundo pelo Sensível; fidedignamente não há o que aprender no 

sentido de “algo fixo, ou de um saber coisificado, estanque”, há o entrar em relação consigo, 

com o outro e com o mundo pelo sensível, e estar em relação é um contínuo presente 

sempre.  

A ginástica sensorial é um princípio vital de experiência de relação e percepção pelo 

Sensível- de si, no mundo e com os outros, pelo movimento.  

 
O grande propósito do movimento codificado é a reeducação 

sensorial do corpo... Todos os exercícios são realizados segundo uma lógica 
sensorial... A coerência sensorial reinstala uma acção profunda nos tecidos, 
na pessoa e oferece ao corpo uma fibra sensível que modifica a relação a si 
e ao mundo.90 
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Nesta tese, tenho grande enfoque sobre essa experiência de interação entre o si 

mesmo, o outro e o mundo, pelo Sensível, ativada pela Ginástica Sensorial. Essa experiência 

que não visa um resultado ou uma solidificação-, mas que, ao contrário, potencializa a 

continua circulação do movimento e permite o aprofundamento presencial da percepção, 

abrindo as possibilidades de criação e interação do movimento em relação com o Sensível, é 

de extrema valia para o agente na ação relacional. 

A Ginástica Sensorial é extremamente aprofundada e está detalhadamente exposta 

no livro “La Gymnastique Sensorielle” escrito por Agnès Noel, dentre outros livros e 

materiais de vídeo que também se atêm especificamente sobre o Movimento Codificado. 

Há, nestes materiais publicados, a descrição dos movimentos, bem como as orientações que 

embasam e orientam cada prática. 

A Ginástica é composta pela chamada “Acordagem”, pelos denominados “Quatro 

Graus do Movimento” e, por último, pelo “Movimento Universal”: 

 Acordagem 

 Primeiro Grau 

 Segundo Grau 

 Terceiro Grau 

 Quarto Grau 

 Movimento Universal 

 

Os princípios e dimensões basilares das sequencias são comuns na estrutura de 

orientação de base que parte de um pré movimento, que acontece no corpo sob uma 

manifestação tônica, há um movimento de ida que se realiza sob a orientação de um 

percurso no espaço, faz-se uma pausa e o retorno, em um movimento de volta a partir do 

efeito gerado no corpo.     

No entanto, cada sequencia da Ginástica Sensorial desenvolve, mais especificamente, 

determinados aspectos do movimento e do corpo, requerem diferentes estações e 
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abrangem distintos enfoques. A cada etapa há objetivos específicos, abarcamentos e 

estímulos corporais diversificados que se descrevem por diferentes conceitos, bastante 

detalhados. Pode-se trabalhar movimentos simétricos, assimétricos, convergentes, 

divergentes, contínuos, sequenciais, em esquemas associativos, dentre outras dimensões.  

A “Acordagem”, por exemplo, trabalha com os movimentos de transversalidade e 

verticalidade; enfatiza também os movimentos lineares de base de modo que a associação 

com os movimentos circulares pode ser claramente percebida. São sequências de 

movimentos que enfatizam os princípios da Biomecânica Sensorial de modo que o corpo 

sintoniza um eixo de movimentos pelo Sensível. “A acordagem é para que possam vir novas 

informações”91. Cada etapa apresenta diferentes desdobramentos de acordo com as suas 

sequencias.  

Escolhi destacar algumas dimensões do Movimento Codificado que são, a princípio, 

comuns a todas as etapas, para discorrer com maior atenção. Desta maneira, ressalto a 

seguir alguns, dos diversos aspectos da Ginástica Sensorial, os quais foram escolhidos pelo 

critério de enfoque desta tese: são aspectos que servem diretamente ao desenvolvimento 

do agente e da ação relacional.  

Portanto descrevo a seguir algumas dimensões pontuais da Ginástica Sensorial, mas 

que permitem também um olhar de compreensão do instrumento pedagógico. Estas 

dimensões selecionadas por mim referem-se às questões da prática da Ginástica Sensorial, 

mas não são apontamentos de direções ou formas, ou seja, não pretendem, neste contexto, 

orientar o movimento codificado, mas ressaltar aspectos no sentido do desenvolvimento do 

agente implicado pelo Sensível. 
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O Deslizar e a lentidão 

O movimento interno é um movimento lento, autônomo e contínuo que oferece um 

trilho com o qual podemos nos sintonizar para deixar fluir o gesto no espaço. É como se 

pudéssemos “pegar uma carona” neste movimento de dentro do corpo ao estendê-lo afora 

do corpo. Há essa sensação de deslizar no sentido de acompanhar um movimento em sua 

fluidez- um movimento que já existe independentemente da vontade.  

Estes trilhos do movimento interno organizam-se, fundamentalmente, através dos 

movimentos lineares de base que se desdobram pelos planos (vertical, horizontal e frontal); 

o deslizamento acontece pelos planos, em movimentos que envolvem a musculatura 

profunda. Assim, os movimentos circulares acontecem sobre os trilhos lineares de 

deslizamento do movimento.    

Ás vezes há uma ou mais partes do corpo que estão “congeladas”- há lugares por 

onde o movimento vital parece não fluir ou fluir diferentemente de outras regiões do corpo. 

Há também as resistências de origens físicas ou mentais que bloqueiam as passagens, 

criando espécies de nódulos que retém o movimento interno.  

Deste modo, na prática da Ginástica Sensorial é possível reconhecer quando o 

movimento desliza e quando ele treme, ou seja, quando ele não percorre livremente, mas 

vai aos trancos encontrando nódulos de resistência e tensão. Também é possível perceber 

quando o movimento está curto em um mínimo percurso interno.  

“Como me situo nos planos, sentir em si os planos que te habitam... Deslizo nos 

planos e os planos deslizam em mim”92. Neste deslizar é possível perceber os planos, e 

perceber a fricção entre si e os planos, perceber a existência de si nessa relação. 

A lentidão é uma condição necessária para a percepção. Por um lado orienta a 

percepção no sentido de entrar em relação com a lentidão do movimento interno que já 
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acontece. Por outro lado, também oferece tempo para o desenvolvimento da faculdade de 

perceber, tempo para o exercício da reeducação sensorial.  

Deste modo, “A lentidão permite que não nos abandonemos durante o gesto”93, que 

possamos realizar o gesto com a atenção em nós mesmos simultaneamente dentro e fora. 

 

Atencionalidade X Intencionalidade    

O movimento codificado reeduca a percepção sensorial e, neste sentido, um ponto 

de compreensão basilar é entender que perceber é diferente de imaginar. O exercício é de 

percepção do que já acontece e não de imaginação. Ou seja, não imagino um movimento 

interno no corpo e começo a me movimentar por esta criação psicofísica, mas percebo o que 

existe e entro em relação com o movimento a partir desta percepção. 

Assim o exercício não é de intencionalidade, ou seja, não crio uma imagem à qual o 

corpo vai corresponder ou dialogar, o ponto de partida não é pré- ver, nem lançar uma ideia 

à frente com a qual o corpo estabelece relação. O treinamento é da atencionalidade onde o 

exercício, inicialmente, não é criar, mas acompanhar o que se percebe.  

Portanto não há comando mental, mas um estado de consciência em relação. 

Perceber é também deixar o movimento acontecer, não é um mecanismo de esforço.  

“Quando comecei a praticar a Ginástica Sensorial me perguntava ‘quem realiza 

o gesto?’... Assim como Herriguel se perguntava na prática do tiro com o arco ‘Quem 

atira a flecha?’.... Se não ajo pela intenção, como ‘algo acontece’?, qual é a minha 

participação? Como o acontecimento se dá sem intenção?... Hoje, um ano após o início 

desta prática na minha vida, começo a perceber que há uma modalidade da consciência 

que não se restringe ao plano racionalizado que comanda as ações unilateralmente; 

refiro-me a uma modalidade da consciência que atua em relação, em interação. E é 
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nesta inter ação que se dão os acontecimentos. Portanto, não sou eu (uma mente 

isolada) que comanda o gesto- sou eu (uma consciência em relação) que realiza o gesto 

em interação”. (Diário de Bordo).     

Deste modo, realizar o Movimento Codificado não é uma atitude de esforço, mas de 

entrar em relação com o movimento interno. O esforço se traduz pela excessiva contração 

física, pelo excesso de tônus muscular para que o corpo realize uma meta pré visualizada. 

Esse esforço também se manifesta pelo controle do movimento onde a mente está à frente 

do acontecimento, comandando a maneira de fazer. 

“Quando estava praticando uma sequencia da Ginástica Sensorial, escutei Agnes 

Noel se aproximar de mim e dizer ‘você pode fazer sem a intenção muscular porque 

essa tensão é condicionante. Primeiramente não forje nada, perceba. Em um segundo 

momento você pode tonificar, entrar com intenção, mas sem perder a percepção e a 

conexão do Sensível. Aí estará habitando o seu gesto´.... Então percebi que eu estava 

controlando os movimentos- eu queria sentir meus braços deslizando levemente, mas eu 

estava agindo sob um controle mental, eram artifícios de leveza... Ela tocou os meus 

braços e disse, ‘estão tonificados. Se conecte, se puder, com a leveza, não queira ser 

leve... Você controla o movimento, não há lentidão real... entre na lentidão para que 

possa se encontrar´... Percebi ao realizar a próxima sequencia uma mudança interna a 

partir dessa orientação e desse toque nos meus braços, nesse instante ela disse ´Deixe. 

Agora vai sozinha’”. “Me senti o homem de lata do mágico de Oz, como se a vida para 

fluir encontrasse a lataria do meu corpo. Que range, chora, treme, (e ainda reclama!), 

para deixar a vida acontecer”. (Diário de Bordo). 

Novamente lembrei também de Herriguel e de uma arte “sem intenção e sem 

artifício”. A experiência de interação não acontece sob o controle- interagir é diferente de 

controlar. Portanto, não adianta forjar “características” do movimento tais como a leveza, a 

lentidão, a fluidez, a pausa e etc. Os artifícios de resultados não interessam, o importante é o 

acontecimento, como pontuou Noel, “o entrar em relação com a lentidão, se puder, e não 

agir lentamente”.   
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Porém “entrar em relação e deixar acontecer” é um princípio diferente de “fazer algo 

acontecer”.  

“O princípio é o engajamento e não o controle. A atitude está em seguir o 

desenrolar do gesto conectada com o movimento interno- atenta a relação entre eu e o 

mundo. Diferente de controlar o movimento, de agir na materialidade do resultado do 

corpo no espaço... A presença é um exercício de consciência”. (Diário de Bordo). 

O tônus reage a representação ou à necessidade de alcançar um resultado muito 

rapidamente. A intenção tonifica automaticamente o corpo. Este aspecto da atencionalidade 

é, de fato, uma reeducação para a estrutura mental que exige radicalidade na prática e 

abandono, desde as estruturas mais profundas de reação tissular, da escravidão do 

movimento (e da vida) em função dos resultados premeditados, das intenções e dos 

artifícios.   

 

A Globalidade, o toque de partida e o toque de chegada e a não predominância.  

O movimento codificado procura trabalhar a percepção da globalidade do corpo. No 

entanto a percepção da globalidade não é uma visualização mental ou imagem do corpo 

interligado. Também não se trata de um saber transmitido ou de uma informação.   

A percepção da globalidade é uma experiência- se dá pelo movimento interno, é ele 

que interliga as partes do corpo. Ou seja, quando o movimento interno está percorrendo o 

corpo todo pelas fáscias, todas as partes estão dinamicamente integradas, objetivamente 

conectadas pelo movimento em circulação e, assim, há globalidade. A globalidade acontece 

pela ativação da circulação, são pulsações integradas, como sinapses que estabelecem 

correntes pelos tecidos.  

As sequencias do movimento codificado podem trabalhar a partir de um “starter”, ou 

seja, de uma parte do corpo onde o movimento está desperto, e, a partir deste “starter” 

deixar o movimento ir interligando as outras partes do corpo, como circuitos de correntes 
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elétricas que vão estabelecendo uma rede. Desta maneira, quando há globalidade ao 

movimentar qualquer parte do corpo, há ressonância integral em todas as outras partes.  

A globalidade é a inter atuação e interligação das partes no todo corporal, 

conectadas pela circulação do mesmo movimento interno. Deste modo, as sequencias do 

movimento codificado tem um “toque de partida” em que tudo começa a se movimentar ao 

mesmo tempo. Ainda que algumas partes não tenham movimento visível, todas estão 

integradas na sequencia. E há um “toque de chegada” onde todo o movimento pausa, 

também no mesmo momento. As sequencias apresentam situações que estimulam a 

ativação da globalidade.  

Portanto, entre o “toque de partida” e o “toque de chegada” o corpo se movimenta 

em globalidade de um ponto ao outro realizando dado percurso. Como consequência, há 

diferentes velocidades de evolução no espaço entre as partes do corpo, bem como 

diferentes percursos e deslizamentos em planos e circularidades.  

Os toques de partida e chegada são simples sinais sonoros dados pelo animateur 

como “e...” ou “up” que pontuam o tempo de início e chegada do movimento. Esta 

coordenação integrada das partes atua sob a lógica da não predominância.          

Sob a não predominância entre as partes do corpo, o movimento parte e termina 

integrado, não há um membro comandando os outros. Não há mais enfoque na cabeça e no 

olhar que no tronco, por exemplo, a atenção está distribuída simultaneamente.  

Entrar na experiência da globalidade, sob a não predominância, é encontrar um eixo 

de atenção descentralizada, que percepciona as informações do pé à mesma medida que 

recebe as informações pelos ombros. Não há necessidade de calar a percepção das mãos 

para sentir o que acontece com o tronco, por exemplo.  

Esta atenção integral é um treinamento que também situa a pessoa para si mesma e 

no mundo como sujeito desperto. “Assumir quem eu sou e ser sujeito na não predominância 
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entre tronco, braços e cabeça”94... Nesta multiplicidade de atenção, a vida é percebida como 

uma verdadeira “festa biológica” (LEÃO, p. ) absolutamente simples e rica.  

 

O efeito rebond, a evolutividade e o ponto de apoio.  

O efeito rebond é a ressonância que se estabelece entre o movimento realizado e a 

sua contrapartida.    

“Assim como quando lançamos o brinquedo boomerang- ele parte de um 

impulso e movimento do corpo que faz um percurso e em dado momento sai de nossas 

mãos e é lançado no espaço, por instantes ficamos em suspensão observando o 

brinquedo no espaço e aguardando seu retorno, então ele ricocheteia e retorna, e, 

quando ele chega até nós o recebemos com um movimento de recuo que o acolhe... O 

jogo de boomerang é semelhante às sequencias da Ginástica Sensorial- realizamos um 

movimento de ida que parte de um pré movimento, através do qual o movimento interno 

realiza um percurso no corpo e, em dado momento, expande-se pelo espaço, instante em 

que fazemos uma pausa e permanecemos em ponto de apoio, então há uma continuidade 

que ressoa em interação com o movimento fora e, nesta relação, repercute, com um 

efeito de retorno novamente no corpo, em intensidade tônica, e, assim, esse ricochete 

em movimento é absorvido pelo corpo.  Deste modo o movimento de ida e retorno é 

também um movimento de circulação entre o dentro e o fora do corpo. É uma interação 

com o meio”. (Diário de Bordo).  

A postura em que o corpo faz o ponto de apoio gera uma reação tônica que verte à 

matéria em uma resposta de intensidade e movimento, de acumulação do tônus. Esse tônus 

em resposta ao estímulo da pausa é o efeito rebond. 
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L´effet rebond “designe la réaction du mouvement sensoriel au 
point d´appui. Il se perçoit sous la forme d´un élan dans la matiére, 
concrétisé par um gain de mouvement sensoriel dans une direction 
déterminée. Chaque effet rebond alimente la loi d´évolutivité: le 
mouvement sensoriel gagne em amplitude, em étendue, em puissance, em 
qualité et em niveau de profundeur concerne par le travail (NOEL, 2010, p. 
29). 95 

 

Assim, o efeito rebond é a resposta ao ponto de apoio que se manifesta em 

movimento de retorno. E, deste modo, esta resposta desenvolve a evolutividade do 

movimento: amplitude, pulsação e profundidade. Em outras palavras a evolutividade do 

movimento é uma resposta presencial ao efeito rebond e, assim, as sequencias de 

movimento se realizam a partir das constantes respostas aos pontos de apoio. A 

evolutividade é uma construção presencial.    

Portanto, o ponto de apoio na Ginástica Sensorial é uma barragem artificial, realizada 

pela imobilidade em determinada postura, que gera o efeito rebond em resposta que se 

traduz na evolutividade do movimento.  

 

“Le point d´appui est um arrêt circonstancié du suivi manuel réalisé 
par le praticien. Cet arrêt constitue pour le mouvement sensoriel une sorte 
de barrage artificiel, qui l ´incite à trouver une puissance supplémentaire 
pour s´em dégager. Ainsi est déclenchée une réaction dynamique du 
mouvement sensoriel au sein de la matière” (NOEL, 2010, p. 28).96 
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 “O efeito rebond designa a reação do movimento sensorial ao ponto de apoio, ele é percebido na 

forma de um impulso na matéria concretizada por um ganho no movimento sensorial em uma direção 

determinada. Cada efeito rebond alimenta a lei da evolutividade. O movimento sensorial ganha em amplitude, 
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 “Um ponto de apoio é uma pausa em consequência manual realizada pelo terapeuta. Essa pausa é 

para o movimento sensorial um tipo de barragem artificial que o leva a buscar uma força suplementar para 

conseguir se libertar. Desse jeito, nasce uma reação dinâmica do movimento sensorial na matéria.” Tradução 

própria.  
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Elasticidade, o extracorporal, intracorporal, pericorporal e o sabor 

Ao que se chama como elasticidade é a manifestação de uma potência de expansão e 

recolhimento do movimento no corpo. Portanto trata-se da elasticidade do movimento 

interno que implica também o gesto, os tecidos e a pele.    

O movimento interno pode expandir-se e dilatar-se em direção ao universo e 

recolher-se e adensar-se dentro do corpo. O movimento percorre em tonicidade e, deste 

modo, a expansão implica a elasticidade deste movimento e o recolhimento na sua 

potencialidade de concentrar-se. Assim, o mesmo movimento, “elástico”, pode adquirir 

dimensões extracorporais, como pode também concentrar-se em uma dimensão 

intracorporal.  

Esta elasticidade traduz também a possibilidade de conexão e integração pelo 

Sensível do si mesmo, com os outros e com o mundo. Através da expansão e do 

recolhimento as partes se ligam ao todo porque não há quebra entre o um e o outro, há um 

amálgama comum. Trata-se, de fato, de desenvolver uma faculdade de expansão e 

recolhimento, pelo movimento interno que, na plenitude da circulação, desfaz o dentro e o 

fora no “nem dentro/nem fora”.  

As sequencias do Movimento Codificado podem ser realizadas com a atenção sobre a 

interioridade, na relação consigo mesmo e, assim, trata-se de um exercício em nível 

intracorporal.  Pode-se também praticar as sequencias com atenção na globalidade do corpo 

e no espaço que o corpo ocupa ao redor de si através de seus movimentos; assim, a 

elasticidade do movimento interno amplia-se e chega até os limites da pele e do espaço de 

si, em um exercício em nível pericorporal. E quando as sequencias são realizadas na 

interação plena entre o si mesmo, o espaço circundante e o espaço maior ao qual o corpo 

não acende fisicamente ou visivelmente, a elasticidade amplia-se e recolhe-se amplamente 

em um exercício extracorporal.   
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Neste sentido, inclusive das dimensões intra, peri e extra corporais, a Ginástica 

Sensorial é também a continuidade da meditação, ou uma forma de meditação e consciência 

em movimento. 

A elasticidade traduz também a percepção concreta de expansão e recolhimento do 

movimento através do tônus que percorre o corpo sensivelmente. Há o tônus que se dilata e 

ricocheteia em intensidade, um contínuo movimento ascendente e descendente, de idas e 

voltas. Assim, a tonicidade interna vai implicando o si mesmo, o gesto e a forma de dentro à 

fora. 

O Movimento Codificado é uma construção que vai implicando o tônus, pelo 

despertar e pulsar da matéria, “como amassar o barro e ir deixando criar a vida”, neste ir e 

vir, neste deixar entrar e ir em direção com o movimento. A Ginástica Sensorial vai 

implicando o tônus e, a cada vez, amplia mais o movimento pelo Sensível.  

“A percepção da relação com o corpo é diferente de perceber a materialidade do 

corpo- matéria e energia. A Ginástica Sensorial é a relação de si com o corpo, das 

interações e não das propriedades físicas do corpo”. (Diário de Bordo).       

Em relação ao tônus, “o codificado não é um trabalho de energia e matéria, mas 

encarnação e movimento... Não é imprimir energia na matéria, como quando se corre. É 

diferente da energia mecânica produzida pelo corpo em movimento”97. No entanto, ao 

mesmo tempo, o movimento interno percorre o corpo pelo tônus. Deste modo, o 

desenvolvimento da percepção também se dá pelo sabor do movimento- pelo saborear 

sensivelmente o movimento no corpo.  

“Percebo o quanto há de resistência para o fluxo do movimento interno. 

Também percebo quando ele se faz, desliza e flui. É interessante perceber a si mesmo 

pelo movimento interno, ou seja, do sensível, da maneira como ele flui ou não; quando 

os movimentos internos vão percorrendo seu corpo e te apresentando o próprio corpo, 
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às vezes acordando um lugar que você ainda não tinha percepcionado, há uma sensação 

de reconhecimento. Quando você acompanha o próprio movimento interno é como se 

ele fosse seus olhos e tato internos- você vai percepcionando e saboreando recônditos de 

si não percebidos. É uma interação de si consigo próprio no plano perceptivo”. (Diário 

de Bordo). 

O “sabor” da energia da matéria é diferente do “sabor” da tonicidade do movimento 

interno, e o desenvolvimento desta percepção faz parte da reeducação sensorial do 

movimento.  

Compreendo que, em termos de abordagem de trabalho corporal, há aqui uma 

nuance que diferencia trabalhos mais voltados para a materialidade que exploram as 

potencialidades físicas do corpo como, por exemplo, a Biomecânica de Meyerhold, de 

trabalhos que abordam a presença corporal como formas de consciência e interação ou 

ainda que compreendem a ligação não somente entre a mente e o corpo, mas entre a 

mente, o corpo e a alma. 

Na abordagem da ação como experiência de interação sob a perspectiva do agente 

implicado pelo Sensível tenho a atenção voltada para a abordagem que compreende o corpo 

em relação e não somente sobre as capacidades expressivas que se concentram nas 

potencialidades físicas. A meu ver há uma complementariedade desta abordagem de 

Educação Somática que pode ajustar e rever as formas de abordagem e desenvolvimento do 

trabalho físico.     

O Movimento Codificado é também um exercício de consciência maior, desenvolve 

uma forma de potência mental que não é a do raciocínio abstrato, intervencionista, 

dominador e controlador da natureza, mas a presença da consciência no movimento da 

experiência presente, do engajamento no que já acontece, pela interação.  

“O movimento interno é a força da vida... Não é energia gerada, nem movimento 

fisiológico...É como se eu reconhecesse a natureza que sou e interagisse com ela para 

fluir em consciência maior, expandir integrada, criar com ela. O contrário disso é agir 
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pelos parâmetros externos do mundo, desligada da minha força vital, inconsciente dela 

em mim”.     

 

 

 

MOVIMENTO LIVRE 

O movimento livre é o movimento de criação e realização autônoma, pelo Sensível. 

Ou seja, é a livre expressão e movimentação do Sensível. Assim a diferença entre o 

Movimento Codificado e o Movimento livre se apresenta da seguinte maneira: 

 
O Movimento Codificado – Estrutura de encadeamentos:  
•é um acto de aprendizagem  

•não é uma finalidade em si  

•todos os gestos são concebidos para que a pessoa possa desenvolver 
competências perceptivas e cognitivas  

•etapa de aprendizagem para chegar à expressão livre 

  

Expressão Livre:  

•movimento que está livre de automatismos perceptivos e motores  

•vontade de controle não se interpõe entre a pessoa e o desejo de mover  

•é um terreno de experiência que permite à pessoa aprender da imediatez  

•desenvolver a competência de aprender no interior da imediatez.98  

 

Resumidamente o movimento livre é a prática do movimento e criação pelo Sensível. 

O movimento livre tem o embasamento da Ginástica Sensorial, mas não tem o codificado. 

Portanto é a movimentação livre de cada pessoa sob a implicação do Sensível.  
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 MATERIAL DIGITAL “Movimento Codificado”, REFERENTE AO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA PERCEPTIVA- MÓDULO I, LISBOA, 
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Uma vez que a movimentação pelo Sensível foi despertada e liberada, assim que as 

faculdades do movimento encontraram eixos flexíveis de acontecer pelo Sensível, o 

movimento livre flui e se cria, a partir deste novo paradigma.  

A cada prática dos instrumentos da Pedagogia Perceptiva pode-se, ao final, realizar 

os movimentos livres; outra possibilidade é praticar os movimentos livres com música e, 

ainda, de acordo com cada momento e objetivo, se pode associá-lo a uma proposta.  

A partir do movimento livre as propostas de ação e movimento podem se fazer 

correspondentes a cada especificidade ou direcionamento de abordagem. 

 

Eu habito 

A percepção de “habitar o movimento” se faz tanto no codificado quanto no livre, no 

entanto, a meu ver, é no movimento livre que se exercita com maior clareza a noção de 

habitar o próprio movimento.  

“Ao me mover, acompanho o movimento interno que me habita, e que, ao 

mesmo tempo sou eu. Simultaneamente, para que eu habite o mundo, entro em relação 

com esse movimento interno... Escuto onde o movimento vai e encontro a relação entre 

ele e os planos, eixos, estruturas do corpo... Esse é o movimento habitado, presente e 

encarnado.... Se perco o contato com o movimento interno- com a interação com o 

Sensível-começo a realizar movimentos pensados ou recaio na virtuose ou nas 

materialidades corporais”. (Diário de Bordo). 

Deste modo o movimento interno existe no corpo e o sujeito habita este movimento 

no sentido de entrar em relação com ele. Habitar o movimento interno é entrar nele, em 

relação de presença com ele. É a partir desta habitação, desta sintonia, que nascem os 

movimentos livres em criação. Ou seja, o movimento interno orienta e o sujeito o habita, 

esta interação contínua resulta em uma dança que são os movimentos livres, essa profunda 

sintonia na relação consigo próprio no mundo.   
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“É uma habilidade para permanecer viva na minha vida com o mundo- sinto a 

minha vida em mim- me sintonizo. Este habitar é ser no mundo, relacionar-se. Ou seja é 

o princípio da experiência de interação”. (Diário de Bordo).  

“Ousar se deixar ir pela vida que te habita e depois se engajar nesse movimento para 

habitar o mundo e a sua própria vida”.99  

“A percepção da existência está na interação com o ambiente: ´Como me situo 

nos planos e ambientes? Sinto em mim os planos que me habitam. Não sou somente eu 

que me desloco no ambiente, mas o ambiente também se desloca em mim. Há 

permeabilidade. Eu percebo que vem uma força nesse sentido, assumo esse pré 

movimento e entro em relação com ele, faço, voluntariamente, o movimento 

acompanhando essa sintonia; aí sou eu habitando o movimento que deixa de ser amorfo, 

que deixa de ser somente uma escuta do que existe internamente e assume planos, eixos, 

direções, porque me assumo no tempo e no espaço. Quando habito entro em relação 

voluntária com o Sensível e crio o movimento nesta sintonia nas dimensões de 

existência no mundo: crio as formas, eixos e planos.”. (Diário de Bordo).  

Deste modo no movimento livre a pessoa vai criando as formas da imediatez, da 

escuta, e da relação que ela estabelece com o Sensível.  

No movimento livre, pode acontecer, por exemplo, de a pessoa estar consigo própria, 

se deixando levar pelo movimento interno, como se fosse o próprio movimento interno no 

espaço. No entanto, neste caso, ela não habita o movimento, mas somente o acompanha, há 

um grau de ensimesmamento.  

Acontece também de a pessoa acompanhar o movimento o seguindo com um certo 

“delay” da mente pensante que apresenta interstícios no movimento. Neste caso, a pessoa 

segue o movimento, mas não é o movimento. Enfim, há diferentes maneiras, manifestações 
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 TRANSCRIÇÃO DA TRADUÇÃO ORAL DE FALA PRONUNCIADA POR AGNÈS NOEL, EM CIRCUNTÂNCIA ONDE ELA MINISTROU 

UM ESTÁGIO EM “GINÁSTICA SENSORIAL, PEDAGOGIA E ANIMAÇÃO DE GRUPO”, EM 2014, NA CIDADE DO O RIO DE JANEIRO. 
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e possibilidades que acontecem no movimento livre e que traduzem diferentes atitudes, 

dificuldades ou questões momentâneas de cada pessoa. 

Porém o que me interessa, nesta tese, é o habitar o movimento: relação em que não 

se trata de “ser o movimento no espaço”, mas de criar, agir e se mover “em sintonia” com o 

Sensível, com o movimento interno. Nesta habitação, também se habita o mundo, ou seja, 

se religa o movimento externo ao movimento interno, se reconecta o ser a um “princípio 

vital de força e transformação” que se desenvolve na criação de si próprio e da vida comum 

pelas interações nesta chave do Sensível.  

Na prática dos movimentos livres vão surgindo desafios onde o importante é cada 

vez mais aprofundar os trilhos do movimento pelo Sensível. Quando surgem movimentos 

que exigem transferências de peso ou gradações de força, por exemplo, a matéria do corpo 

tende a tencionar e bloquear o élan.  

“Uma dificuldade é permanecer com os movimentos internos em ressonância 

quando entram movimentos que exigem sustentação de peso e, portanto, mais tônus. É 

mais difícil manter a ressonância entre os movimentos internos e o gesto quando entram 

desafios de equilíbrio e força". (Diário de Bordo). 

Pode ser um desafio também manter a conexão com o Sensível em movimentos 

rápidos e em variações rítmicas. Porém a prática vai se ramificando de acordo com cada 

proposta e necessidade.  

“Lembro-me de realizar uma corrida de olhos fechados acompanhada por Vera 

Melo, em um parque em Lisboa, através da qual, em velocidade rápida, e com 

envolvimento potencial da musculatura, permaneci em atitude de lentidão interna, 

percepcionando a globalidade de mim e do parque, sem esforço- parecia estar em uma 

prancha, surfando em um trilho de movimento- um nível de presença e consciência 

inusitadas para mim. E eu corria, corria rápido”. (Diário de Bordo).  

Os princípios da Biomecânica Sensorial permitem a criação dos movimentos livres 

pelo Sensível sem restrição de forma. Por exemplo: “A não predominância permite que eu 
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esteja comigo mesma em ações muito rápidas”. Nesta conexão, como disse Danis Bois, 

também não há regra quanto a velocidade: “Não sou eu quem dita o ritmo”100.  

Estando em sintonia pelo Sensível (e este é o único princípio), as formas virão e serão 

tantas quantas forem as manifestações vitais em interação de criação com o mundo. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DO AGENTE IMPLICADO PELO SENSÍVEL 

Tanto na vida, quanto na arte, as sequencias dos movimentos e das ações são uma 

contínua interação entre espécies de estruturas codificadas (movimentos em que as 

estruturas estão encadeadas ou em que as orientações estão dadas) e movimentos abertos 

(movimentos a serem criados).  

Deste modo, levantamos pela manhã e temos que escovar os dentes, uma orientação 

dada, e também podemos ter um momento livre entre o café da manhã e a primeira 

atividade do dia no qual podemos criar um movimento não estipulado. Também na arte 

podemos ter ações dadas como realizar uma sequencia de dança com passos coreografados 

ou deixar fluir os movimentos de acordo com uma escuta presencial. Mas, o mais comum é a 

interface em que os movimentos são uma miscigenação de “codificados e livres”.  

O importante, a meu ver, é a capacidade de habitar os movimentos sejam “livres” ou 

“codificados”, pelo Sensível. Esta interação pelo Sensível também irá criar as formas na vida 

e na arte, mesmo quando há que se trabalhar com gestos voluntários. Assim, o gesto 

voluntário pode estar em ressonância com o movimento interno.  

É deste lugar, implicado pelo Sensível, que o agente da cena entra em relação com o 

outro, propondo uma ação relacional, investindo na reciprocidade atuante. 
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 TRANSCRIÇÃO ORAL DA FALA DE DANIS BOIS EM ESTÁGIO SOBRE “FASCIATERAPIA- O TOQUE À SERVIÇO DA SAÚDE”, RIO DE JANEIRO, 
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 Acentuemos por fim que chegar ao lugar do Sensível permite ficar 
num intenso estado de ressonância com relação a si mesmo... Esse estado 
intenso de ressonância é parte do paradigma do Sensível, sendo uma 
condição prévia ao despertar desse mesmo estado nos outros, sejam 
nossos alunos, pacientes ou quem estiver em nossa presença. Bois e Austry 

(2007) falam então de comunidade de presença (NOEL, 2008, p. 295). 

 

A ação relacional é praticamente um espaço pedagógico de experimentação em 

grupo, no sentido de propor experiências que explorem os mecanismos de percepção de si e 

do outro e, nesse sentido, a arte não se difere de um espaço da vida- é um espaço próprio- 

mas pertencente à vida.  

Portanto a formação do agente da ação relacional não é uma formação técnica no 

sentido de adquirir habilidades ou artifícios. A formação do agente é uma formação 

contínua, processual, da sua própria vida e da sua própria capacidade de se perceber e 

perceber ao outro, de entrar em ressonância pelo Sensível.  

Ou seja, a formação do agente é o seu próprio compromisso com a vida, é o seu 

engajamento em abrir possibilidades de ser e interagir diferentes das estruturas de 

funcionamento relacionadas ao interacionismo simbólico e aos mecanismos mentais da 

compreensão do mundo e do outro pela reificação.  

A formação do agente não é uma meta, ou alguma coisa que ele adquire (uma 

maneira de fazer), mas é a sua própria realidade, a sua própria implicação na contínua 

criação da vida pelo Sensível. Não existe um fim na formação do agente, existe a contínua 

sintonia pelo Sensível no processo da vida que é sempre o instante presente. E, assim, não 

se difere, eticamente, a sua prática artística da sua ação na vida cotidiana.   

O espaço da arte é específico, propício e privilegiado. Como um momento de 

excelência para a experiência. Mas é também um momento pedagógico de experimentação 

de si e do outro para a vida, para a ação cotidiana.  
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Desta maneira a formação do agente da ação relacional, na função de “animateur”, 

de quem convida a todos para uma co-implicação em uma experiência comum, é, 

igualmente, a implicação de si.  

O Sensível, como trilho que possibilita a percepção de si e do outro pela experiência 

da potência interna, da natureza da essência da vida em movimento contínuo de 

transformação, é a chave que oferece, pela Pedagogia Perceptiva, os “calços” para a criação 

da vida referenciada na potência humana e não nas metas dos sistemas reificados.  

Referenciar as possibilidades da ação como empreendimento humano, alimentadas 

pelo Sensível e não por padrões preescritos acima dos homens, é também descolar a 

percepção de tudo o que está fora da experiência humana, superior e grandiloquente e 

atrela-la ao que acontece no aqui agora, entre nós, no plano horizontal, pelo Sensível. 

Desta maneira encontro na Pedagogia Perceptiva trilhos práticos que desenvolvem e 

aprofundam, no desenvolvimento e formação do agente, os propósitos éticos e políticos da 

ação relacional: 

 

En un contexto pragmático, pasamos a lo real de um acto 
determinado por la presencia de un cuerpo frente a outro. De este modo, la 
pregunta inicial, que teatros para que sociedad?, podría transformar-se en 
que cuerpos para que sociedades?, unos cuerpos no sólo determinados, 
sino definidos por su necesidad de llevar a cabo ese encuentro- escénico- 
que está en la base del hecho social, lo que define el ser- político de estos 
cuerpos. (CORNAGO, 2008, p. 20)101  

 

  Este espaço político do encontro se propõe como um lugar de experimentação “de 

si, do outro e do mundo como possibilidades”, na instância da experiência, baseada no 
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 “Em um contexto pragmático, passamos à realidade de um ato determinado pela presença de um 

corpo frente ao outro. Deste modo, a pergunta inicial, ‘que teatro para que sociedade?’, Poderia transformar-

se em ‘que corpos para quais sociedades?’ Organismos não somente determinados, mas definidos por sua 

necessidade de realizar esse encontro cênico que está na base do fato social, o que define o ser- político desses 

corpos”. Tradução própria. 
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movimento de ser, ou seja: “a postura ética, social e política que liberta de tal modelo 

(poder e dominação) é a da criação e emancipação de sujeitos em vir-a ser” (BOIS, 2008, p. 

278). 

 

“.... É ser um processo funcionalmente semelhante a uma mudança 
de cultura. Trata-se de um processo em que as mudanças nos 
conhecimentos e crenças, de valores e padrões, de vínculos emocionais e 
necessidades, e as mudanças de comportamento diário não ocorrem 
independentemente umas das outras, mas o âmbito da vida total do 
indivíduo no grupo” (NOEL, 2008,  p. 273). 

 

Esta relação que se experimenta pela prática do Sensível vai, aos poucos, 

transformando a dinâmica perceptiva da vida cotidiana. E, assim, também, gradativamente, 

modificando as formas de ser e agir na vida comum e na arte como extensão entre a 

experiência estética e a experiência da vida.  

Neste lugar em que os mecanismos das relações sociais estão entrelaçados aos 

mecanismos das relações de percepção de si e do outro, há uma confluência entre o 

biológico e o social, onde pesquisar possibilidades de interação com o outro não se 

diferencia de pesquisar possibilidades de estar em relação consigo próprio.   

Deste modo através de trilhos efetivos na prática corporal- o toque manual, a escrita 

e a verbalização, a biomecânica sensorial, a introspecção, o biorritmo, os movimentos 

codificados e o livres, torna-se efetiva a prática processual da criação a partir da interação 

com a força vital da natureza que existe em nós e no universo, sob a percepção de que 

somos todos partes integradas de uma mesma experiência de existência.  

“Através da Pedagogia Perceptiva me compreendi, desde as estruturas mais 

íntimas do meu esqueleto físico e mental, em relação. É deste lugar que quero interagir 

com a vida e com as pessoas. É desta escuta que nascem as orientações sob uma 

consciência maior da nossa existência em grupo”. (Diário de Bordo).     
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 Assim, a terceira e última questão desta tese, voltada para as dimensões da criação e 

realização da ação relacional, foi reestruturada com esta verticalização: “De que maneira o 

Sensível implica a tessitura das dimensões de criação e realização da ação relacional sob a 

perspectiva do agente?”.  
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V AÇÃO RELACIONAL 

DIMENSÕES DA AÇÃO COMO EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO SOB A 

PERSPECTIVA DO AGENTE IMPLICADO PELO SENSÍVEL 
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OS FUNDAMENTOS DE ORIENTAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA TESSITURA DA AÇÃO 

RELACIONAL 

 

Através do estudo teórico desta tese, das experiências realizadas e da prática pela 

Pedagogia Perceptiva até o presente momento, desenvolvi uma organização de enfeixe que 

destaca orientações de referências práticas para a criação e realização da ação relacional sob 

a perspectiva do agente.         

Desta maneira, o presente capítulo consiste no desenvolvimento de uma organização 

dos fundamentos e das orientações da ação relacional, ou seja, constitui uma tessitura de 

instrumentos da ação. Em essência, trata-se de exercitar a prática de “nomear” (escrita e 

verbalização) com o objetivo de perceber o percurso e os movimentos de experiências desta 

tese em um movimento de consumação.   

Esta organização de enfeixe das orientações práticas da ação relacional foi elaborada, 

sob a implicação da minha experiência com o Sensível, descrita no quarto capítulo, a partir 

dos conceitos de interação, experiência e do construcionismo social desenvolvidos no 

primeiro capítulo, bem como sob as três experiências- o “Às vezes sim, Às vezes não”, as 

ações culturais com a comunidade do bairro da Jabaquara e o projeto “Travessia”-, narradas 

entre o segundo e o terceiro capítulos.  

Portanto a preparação deste quinto capítulo foi feita nesta escuta em que teci uma 

organização da experiência prática e da pesquisa teórica desta tese, a partir do encontro 

com o Sensível. Assim, a organização a seguir catalisa, em dimensões práticas, eixos de 

criação e realização da ação relacional, com o objetivo de responder à questão: “De que 

maneira as dimensões da ação relacional se traduzem na prática de criação e realização da 

ação, sob a perspectiva do agente implicado pelo Sensível?”.  
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AÇÃO RELACIONAL: A AÇÃO COMO EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO PELO SENSÍVEL 

A ação relacional é uma ação que tem o objetivo de criar espaços de interação 

criativos. Em outras palavras, o propósito da ação relacional é explorar possibilidades de 

interação entre as pessoas. Trata-se de uma ação artística que dialoga com a criação da vida, 

ou ainda, a encontros que deem espaço para o exercício da arte de criação da própria vida, 

em coletividade. E, como o enfoque da ação relacional é o coletivo, o propósito afunila-se, 

em termos práticos, em como a ação germina a interação implicando o Sensível de cada um.   

 

NATUREZA PROCESSUAL 

A ação relacional é uma ação de natureza processual. Desta maneira, 

fidedignamente, não se pode antever seus resultados anteriormente à sua realização. Assim, 

trata-se de uma ação centrada no que acontece e não nas interpretações sobre o que 

acontece; é compreendida na horizontalidade.  

O intuito não é trazer uma ação finalizada criada pelo artista à presença coletiva, mas 

é despertar uma ação potencial para germinar a criação coletiva no instante presente.   

 Por este motivo a característica basilar desta ação é, objetivamente, ser processual. 

E, também por isso, implica o compromisso genuíno com o processo e não com o resultado, 

com a presença e não com a produção de algo. É uma ação que se dá, única e 

exclusivamente, na implicação dos seres humanos envolvidos em uma experiência comum- 

no que acontece entre as pessoas pelo Sensível.  

Deste modo, como ação processual, a ação relacional é um processo o qual podemos 

dividir em três instâncias de uma mesma ação.  

A primeira instância é a ação inicial criada pelo agente. Trata-se de um trabalho de 

criação individual em ação. Ou seja, é a ação criada pelo agente que servirá como mote da 

experiência coletiva. 
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A segunda instância é a ação do encontro. No momento do encontro com o público/ 

com o outro, o agente provoca o “start” da experiência pela ação inicial e, então, será 

desenvolvida a ação do encontro. Portanto, a ação do encontro é a ação de interação. 

A terceira instância é a ação de integração. Esta ação é decorrente da ação do 

encontro: refere-se a um espaço de absorção e integração coletiva da experiência. Ou seja, 

um espaço para a emergência da consciência- para o compartilhamento comum da 

experiência coletiva onde a vivência não estacione no plano da subjetividade, mas também 

cresça como percepção individual e coletiva. 

As três instâncias da ação relacional- ação inicial, ação do encontro e ação de 

integração- são extensões de uma única ação processual. 

 

AÇÃO INICIAL  

A ação inicial é uma criação individual do agente. Esta ação é a preparação do 

acontecimento, é o “starter” do encontro com o público; trata-se de uma ação de impulsão 

para que a “viagem da experiência aconteça” entre o artista e o outro.  

A ação inicial é como um presente que se oferece ao público e, a partir do momento 

em que ele aceite “abrir” o presente, começa a brincadeira de todos com aquela oferta. 

Então a ação inicial é um convite em ação. E à medida e à maneira que o outro queira 

integrar-se à oferta oferecida pelo artista, inicia-se o movimento de interação.  

Assim, a partir do momento em que a ação inicial é realizada com o público, ela já se 

torna a ação do encontro e delineamentos próprios se farão no curso do acontecimento. 

Portanto a ação inicial é propriamente uma etapa anterior ao encontro com o 

público- o momento de criação e preparação da ação fomentadora do encontro.  
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Esta ação inicial tem parâmetros que atuam no sentido de preparar o bojo de uma 

experiência a se realizar com o público, ou seja, dimensões que contribuem em termos de 

tornar os objetivos da ação relacional possíveis. 

Descrevo a seguir as orientações desta ação inicial.    

 

ORIENTAÇÕES 

 A Pausa 

Então, em primeiro lugar, abrindo um movimento contrário, a criação da ação inicial 

não é exatamente uma ação.  

O ponto de partida da criação é um contra movimento: é o “zerar” a si próprio, ou 

seja, “o abrir-se e o disponibilizar-se para a experiência”. Não é o “criar, inventar, fazer algo 

acontecer”, mas é o “parar, perceber e o deixar algo acontecer”, não pelo esforço individual, 

mas pela sintonia do artista com o movimento da vida existente.  

O ponto inicial da criação relaciona-se também às diversas maneiras de 

“descontextualizar-se”, “desestabilizar-se” e “desfazer” o papel do artista ou do exercício de 

poder socialmente adquirido, conjecturado. São maneiras de desestabilizar a estrutura 

socialmente construída pela qual nos reconhecemos a nós próprios. Ou, ainda, formas de 

“tirar a máscara de si mesmo”, ou, ao menos, flexibiliza-la.   

O contra movimento da pausa é uma espécie de descolamento de si próprio e das 

estruturas às quais nos agarramos para acreditar que existimos e possuímos rumos na vida. 

É uma ferramenta de desarticulação de mecanismos prontos e automatizados de ação.  

No corpo, a pausa é um ponto de apoio através do qual podemos criar um espaço 

que descola o movimento interno de uma crispação e liberta a circulação autônoma deste 

movimento em sintonia com uma consciência maior.  
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Na ação, a pausa é um ponto de apoio que descola o ser de um mecanismo pronto de 

ação e reação automatizado; a pausa, como um contra movimento externo, liberta o 

movimento interno e, assim, liberta a percepção de que somos potencialmente moventes, 

multidirecionais e variáveis, ou seja, descola a percepção de si de um único mecanismo 

estruturado, enrijecido e fixado de pensamento e emoção.  

A pausa cria espaço para que a pessoa escute a si própria como movimento. Em 

outras palavras, ela é um instrumento que acessa o “ser em movimento” o que significa 

acessar o ser na sua potência de devir, na sua essência de contínua transformação; é o ponto 

de apoio que oferece espaço para que emerjam outros eixos de ação e percepção.  

Desta maneira, sem pausa não há criação, não há possibilidade de transformação.  

O excesso de ação, de “fazer as coisas acontecerem”, enfim, a imensa quantidade de 

atividades e de atitude pró ativa, sem pausa, enlaça-nos em uma contínua repetição de 

mecanismos de ação fixados. O excesso de atividade externa, bem como o exagero de 

pensamentos e raciocínios, realizados com os objetivos de cumprir tarefas ou demandas 

socialmente construídas, estranhamente, apequena a potencialidade de transformação. 

Para abrir a pesquisa sobre as “possibilidades de ser”, há que, literalmente, parar. 

“Apertar o stop de si”.  

Portanto, o ponto de partida de criação da ação inicial não é fazer, mas parar. Parar 

para se mover e criar pelo Sensível.  

Curiosamente a pausa radical nos põe em movimento. Movimento pela escuta da 

nossa existência interna.  

 A criação parte justamente desta pausa. Um silêncio. Um silêncio que possa dar 

possibilidade para a escuta. É um estado menos hiperativo, dominador e genial e mais 

humilde, receptivo e sensível.  É uma atitude menos “fáustica” de dominação e intervenção 

na natureza e mais contemplativa.  
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Objetivamente a introspecção sensorial, com as suas diversas possibilidades 

variantes, é um instrumento potente para a sintonia com a pausa física e mental.   

A criação da ação inicial refere-se, aquietadas as agitações mentais e abstratas, à 

percepção dos movimentos que já existem, que já acontecem no artista em intersecção com 

o meio. 

A pausa, justamente pelo seu contraste de potencialização do movimento sensível, 

abre o quiasma da criação, através do qual a ação se faz.  

A pausa é o ponto de apoio que apresenta as soluções ao desejo de criação do 

artista.  

O enfoque recai sobre o ser como uma criatura viva que se percebe como devir, com 

vitalidade e organicidade no momento presente. Trata-se de uma reconexão com aquela 

potencialidade interna múltipla e variável de contínua abertura ao mundo, às possibilidades 

de ser e interagir em coletividades.  

  

Do mesmo modo que as palavras do mestre só ao se converterem 
em silêncio deixam um vazio no qual o discípulo possa criar um lugar para 
si, assim a escrita de Licario, somente ao ficar em branco pode fecundar. 
(LARROSA, 2013, p. 92). 

 

A pausa estabelece o silêncio que fecunda a criação.  

Assim a introspecção sensorial é uma prática de contra movimento e abertura para 

que se possa “fecundar um processo”.  

E, no processo específico de criação da ação inicial, a pausa pode ser feita pela 

introspecção sensorial e também pode ser adotada como uma atitude no sentido de inserir a 

pausa na ação de criação.  

A pausa como atitude na ação pode se fazer de diversas maneiras. 
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Por exemplo, a experiência da ação “Travessia” somente encontrou o eixo de criação 

fecundo quando parei e reconheci que não sabia como continuar. Porém esta pausa se deu 

no encontro com a Nayara. Aquele encontro foi uma pausa em termos de atitude, no curso 

do projeto. Tudo começou no dia em que eu não tinha soluções. Ficamos ali em sintonia e 

em suspensão presentes, nós duas em contato, mas sem saber para onde ir, abrindo 

claramente o espaço do vazio. Houve permissão para que o silêncio e o desconhecido se 

apoderassem da sala. Para que houvesse a presença na imobilidade, no não saber o que 

fazer. E permanecemos ali uma como ponto de apoio da outra. Aos poucos o diálogo foi se 

construindo e, dali, emergiu um movimento que orientou o desenvolvimento e a criação de 

todo o processo até a sua consumação. A solução e o movimento vieram da pausa e não da 

ação. Esse movimento não foi inventado, ele se fez entre nós como solução para um impasse 

e foi acolhido por mim e pela Nayara. Assim, a continuidade da ação do projeto seguiu 

imbuída pelo movimento originado naquela atitude de pausa.  

A pausa está relacionada ao desconhecido e, por este motivo, ela é o ponto de apoio 

da criação. É um componente estrutural do movimento de criação que contempla aquilo que 

não alcançamos racionalmente. 

Assim há, paralelamente a ancoragem da prática da introspecção sensorial, também 

que se atentar aos momentos necessários e às formas em que se pode fazer a pausa no 

curso de criação da ação inicial como atitude.  

Faz parte do trabalho do agente perceber a necessidade da pausa e deixa-la se fazer 

da maneira como for correspondente a cada criação. 

 

 Co- criação 

A criação da ação inicial é o escutar o que já acontece em nós mesmos e no meio em 

que estamos: é a percepção do ser como potência e movimento ativo que se cria dia a dia, 

conectado com o movimento vital coletivo.  
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Antes de “sair produzindo” ideias, opiniões e reflexões sobre fatos ou 

acontecimentos unilateralmente, talvez possamos acalmar e perceber  o que está ocorrendo 

em torno de nós.  

Quiçá perceber o microcosmo que nos rodeia, que nos envolve, que inter age 

diretamente conosco; e, talvez, topar com o que acontece, sem tanta necessidade de 

interceder, mas com mais desejo de interagir como parte de um movimento próximo que já 

está em curso. 

Então é uma maneira de entrar em relação pelo Sensível com o meio em que 

estamos, com o que nos implica e enlaça não em termos das representações sociais, mas em 

termos do que existe sensivelmente nas relações ao entorno, na pulsação da vida onde 

estamos implicados.  

Assim a criação da ação inicial não é uma invenção virtuosística da mente ou do 

corpo, nem mesmo uma ideia elaborada racionalmente no sentido de se fazer em um plano 

fechado que começa e termina dentro do próprio pensamento.  

A ação inicial brota da escuta, do desenvolvimento de uma percepção em que o 

sujeito se engaja em um processo de co- criação com a vida.  

Antes de qualquer coisa ela requer uma presença sensível na vida, de percepção das 

implicações de si, do outro e do meio no plano do que se pode sentir, mas não se pode ver.  

É fundamental a noção de que a criação não é nunca em via de mão única, mesmo 

em um trabalho individual como este- da criação da ação inicial. A criação, mesmo a 

individual, é, em essência, uma co- criação. 

A co- criação entre o sujeito e a escuta de seu movimento interno e a co- criação 

entre o sujeito e o meio natural e social, em que está implicado direta ou indiretamente.  

Em outras palavras, a criação da ação inicial não é o exercício massivo de inventar 

coisas, mas é uma escuta de si próprio em relação com o meio, em interação com a vida.   
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A criação, neste caso, não é uma intervenção, mas é uma interação, um topar com o 

mundo a volta: 

 

Esse topar é um encontrar-se com um mundo. E encontrar-se 
significa topar com aquilo que não se busca. O olhar dadivoso... não busca 
porque não sabe o que quer, porque não está determinado pela vontade; 
por isso, encontra. E o que encontra é um mundo ‘pleno e pronto’, ou seja, 
não fragmentado pela divisão e não humilhado pela carência.... O mundo 
interpretado e administrado, pelo contrário, é um mundo dividido, 
analisado, despedaçado, repartido pela nossa mania apropriadora e 
delimitado pela nossa mania classificadora... Mas os olhos dadivosos não 
dividem nem projetam a vontade de dominação e, por isso, encontram um 
mundo que revela sua plenitude e sua verdadeira realidade, seu ser como 
é, sua independência de nós, sua inacessibilidade e seu mistério. (LARROSA, 
2013, p. 111).  

 

Essa abertura ao mundo, ou essa sintonia pelo Sensível, é o ponto de partida da ação 

inicial. Porque a criação da ação que se propõe à interação exige a atitude de sintonia, no 

mais íntimo recôndito do ser, e não a imposição ou a vontade de dominação do outro ou de 

si frente ao outro.  

Esta ação é um desejo de criação da própria vida pelas interações.  

Em primeira e última instância a ação relacional é o desejo de criar a vida entre nós, 

pela experiência; o desejo de sentir e experimentar possibilidades de ser no microcosmo das 

interações sociais, das relações de agrupamentos da vida cotidiana. A arte é, na ação 

relacional, este espaço, com esta “desculpa permissiva”, de que estamos fazendo arte, 

quando estamos, também, procurando criar a nós mesmos no aqui e no agora. Portanto a 

criação tem este pilar de atitude do artista: a consciência da co- criação.  

Esta atitude de co criação que emerge pela prática da introspecção, do biorritmo e da 

biomecânica sensorial possibilita ao artista estar em contínuo fluxo consigo e com o meio 

pelo Sensível, para a criação do seu projeto em ação. 

A criação se dá, desta maneira, a partir do que já existe e está disponível. 
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Assim, existem algumas direções precisas que sintonizam a ação inicial. Essas 

direções são o material vivo de sintonia da criação. 

 

DIREÇÕES 

 Direção de comunidade  

A direção de comunidade estabelece qual é a comunidade envolvida na ação. Ou 

seja, estabelece entre quem, ou entre quais grupos ocorre a ação presencial. 

Deste modo, parto, como artista da identificação sensível de algum fenômeno com o 

qual me relaciono e crio uma ação de interação a partir desta percepção ou deste desejo de 

interação. E, assim, o porque da criação não é refletir sobre ideias, pontos de vista ou 

situações generalizadas, mas gerar movimento entre os “sensíveis” de um grupo, ou uma 

comunidade, ou um coletivo, a partir de um desejo ou uma percepção do agente.  

Mas, para que a criação tenha substância para a experiência, a ação necessita ser 

elaborada sob implicação do artista e do grupo para o qual ele prepara o encontro. Inclusive 

a partir daquilo que o artista pressente e daquilo que ele desconhece completamente do 

grupo com o qual irá vivenciar uma experiência.  

Uma mesma ação inicial pode ser proposta para diferentes comunidades. Entretanto, 

a clareza do “entre quem” no sentido das partes envolvidas na ação é fundamental. O “entre 

quem” orienta a dinâmica da ação, favorece a circulação do movimento e o 

desenvolvimento da ação. 

As formas, como sempre, são infinitamente variáveis, entretanto, para que a fricção 

da interação ganhe fôlego, a questão da ação inicial é estabelecer entre quem ocorre a ação: 

quais são as partes envolvidas neste todo. É como ter a consciência das moléculas da água 

para que se possa movê-las, e agitar as suas potências, em uma experiência.  
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Por exemplo, no projeto Travessia havia a “comunidade” de adolescentes e a 

interação acontecia entre o agente e os adolescentes, e entre os grupos de adolescentes. 

Dentro de cada grupo também havia o “entre cada participante”.     

O projeto se desenvolveu em uma escola da área rural e em duas escolas da área 

urbana de Parati, assim como poderia se desenvolver em diversas comunidades de 

adolescentes com diferenças socioculturais.  Também poderia existir o “entre” os grupos de 

adolescentes e um público aberto, desconhecido. E, a cada comunidade e a cada “entres” 

dessa comunidade a ação desenharia suas próprias características. 

Do ponto de vista da criação, a direção de comunidade e do “entre” quais partes 

ocorre a interação é uma orientação de base para potencializar a fricção entre as partes, 

para pulsar o movimento entre os as pessoas e germinar a ação inicial.  

 

 Direção de Contexto  

A direção de contexto é a orientação sobre qual é o sentido da ação relacional na 

vida, no contexto do cotidiano da comunidade para a qual se elabora a criação.  

Por exemplo, na ação “À procura do Tio Barnabé” havia a “comunidade” do bairro da 

Jabaquara, na interação entre o grupo de crianças, o artista e os adultos do bairro. E o 

“contexto” que envolveu a todos foi a preparação de uma comemoração festiva.  

Na ação do “Ás vezes sim, Às vezes não” o contexto que envolvia as pessoas era “co- 

dirigir o espetáculo”- o convite de virem à casa do artista engajados na colaboração com o 

processo de criação de um espetáculo. Ou ainda, de receberem o ensaio na própria casa.  

O contexto do Travessia era o desejo de encontrar com o desconhecido, mais 

especificamente o meu desejo de interagir com os adolescentes e o desejo deles de 

mergulhar nas possibilidades de interações entre eles. Também criamos o contexto de 

preparação para um Encontrão entre os grupos. 
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Assim, a direção de contexto relaciona-se a faculdade de compreender o sentido da 

experiência estética como continuidade da experiência da vida. 

Trata-se de uma direção mais sutil uma vez que ela pode envolver um contexto tanto 

objetivo como uma comemoração, uma homenagem ou uma reinvindicação, por exemplo, 

como pode também relacionar-se a um contexto subjetivo, que implique somente a 

interação presencial entre uma comunidade, sem finalidade objetiva. O contexto objetivo 

pode ser o desejo de interagir com o desconhecido, por exemplo (trata-se de uma 

circunstância real implicada na arte). 

Contudo, dadas as diferenças e as nuances correspondentes a cada criação, a direção 

de contexto está relacionada aos processos normais da vida- às interações e ao nível de 

diálogo que a ação relacional estabelece no curso da vida cotidiana, e em como esta ação se 

prolonga no dia a dia.  

A direção de contexto estabelece a conexão entre a vida e a arte, em onde está o 

acesso da arte na vida- o que vai depender das características de cada ação e de cada 

comunidade.  

 

 Direção de objetivos 

O objetivo amplo da ação relacional é “explorar possibilidades de ser e agir em 

coletividade”. Assim, dado o direcionamento de comunidade e o contexto de realização da 

ação, a partir do posicionamento da ação inicial na “vida e no entrono”, cada projeto tem 

um objetivo específico de acordo com os grupos de interação também específicos.  

Por exemplo, na ação “À procura do Tio Barnabé” o objetivo específico foi integrar a 

comunidade em uma criação comum, desenvolvendo as interações sob a revelação e 

valorização das potencialidades criativas de cada criança e morador do bairro. Na ação 

“Travessia” o objetivo específico foi explorar diferentes possibilidades de relação e afeto 

entre os adolescentes, dentro das temáticas da vida cotidiana.   
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Os objetivos específicos fazem parte da ação inicial e direcionam-se diretamente à 

interação proposta pela ação. 

Ainda assim, como as formas são variáveis, os objetivos podem também dirigir-se 

somente à dinâmica da interação proposta e não à comunidade. Se a interação é proposta 

para acontecer entre o agente e um público “em geral”, desconhecido e sem delimitações 

específicas, o objetivo específico estará somente na dinâmica da ação.   

O objetivo é sempre uma especificação da proposta de interação.  

 

ALICERSES  

 Condição 

A condição é a situação estabelecida para o desenvolvimento da ação.  

A ação inicial tem a incumbência de criar a condição para que a experiência aconteça. 

Deste modo, a partir das orientações de comunidade, contexto e objetivos, o artista 

elabora a dinâmica da ação: a proposta criativa em si.  

A condição é uma criação do artista, é a situação que ele cria, implicando a realidade 

do espaço de realização da ação, para envolver o público na experiência. É uma proposição 

de envolvimento, um convite para que todos se coloquem em determinada “condição” 

própria à experiência coletiva.  

Esta condição é sempre proposta pela ação, em ação, ainda que possa também ser 

exposta verbalmente como uma espécie de combinação geral. 

Ela cria um leito, uma espécie de “berço” comum para o desenvolvimento da 

experiência. 



 

 

294 

 

             A condição proposta pelo artista através da ação inicial pode ser física ou psíquica. As 

condições também podem se misturar e, certamente, sofrer interferências e adaptações de 

acordo com o ambiente real e o espaço de desenvolvimento da ação.   

Assim, a condição criada pelo artista é o bojo acolhedor: trata-se do estabelecimento 

de circunstâncias propícias para o desenvolvimento da experiência.  

Cito exemplos de diferentes características de condição: 

 Condição física: o artista pode propor como condição física que o público 

sente ao redor de uma mesa para uma refeição coletiva, pedir ao público que 

feche os olhos ou mantenha-se deitado, envolvê-lo em um movimento ou 

uma ação, requisitar a imobilidade, propor um passeio em uma trilha, alocar a 

todos em um ônibus, implicar a permissão do toque e etc...  

 Condição psíquica: o artista pode implicar uma proposta subjetiva, como 

requisitar uma memória, uma fala, um depoimento, propor uma combinação 

subjetiva, determinado trato coletivo, direcionar um estado perceptivo e etc. 

 A condição é uma situação acolhida por todos envolvidos na ação relacional. Ela está 

na proposição inicial e requer um aceite voluntário e consciente por parte do artista e do 

público. 

Portanto, a condição já implica o outro na ação relacional ativamente e 

conscientemente, uma vez que não se trata de uma imposição, mas um convite que 

necessita de um aceite. É também um princípio para a reciprocidade atuante.   

O dado da condição é fundamental para a autonomia e responsabilização uma vez 

que a experiência é realizada por cada um. 

Assim como o palco italiano e a apresentação do espetáculo já são uma condição 

comum acordada culturalmente entre o artista e o público, a cada ação relacional há que se 

ter clareza da condição criada para que ela seja propícia e favorável aos propósitos em 

questão.  
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 Dinâmica 

A dinâmica é a proposta da interação em termos de movimento e ação.  

A ação inicial é como uma ação semente, ou seja, uma ação que contém em si as 

possibilidades do acontecimento inteiro, mas que, como toda semente, se desenvolve na 

interação com o meio. E é nesta interação que ela sofre as transformações e, através da 

adaptação das condições e relações com o meio, ganha contornos e existência.  

Portanto, é na qualidade de ação semente que a ação inicial é preparada como um 

presente a ser ofertado ao outro. Ou seja, ela contém em si o seu próprio desenvolvimento, 

mas o processo de crescimento se faz em relação com o meio, em inter ação.  

A dinâmica de interação pode ganhar contornos, nuances e mudar de direção no 

decorrer da experiência.  

Mas, assim como, antes do big bang, uma concentração pequenina de massa 

continha o universo inteiro em potência, a nossa pequenina ação inicial também deve conter 

todo o processo da ação relacional, ainda que enquanto potência, não enquanto resultado.  

Deste modo, a meu ver, o maior mistério é a criação desta dinâmica da ação inicial 

que não prepara um espetáculo acabado, mas que prepara a potência do acontecimento 

com toda a sua abertura para advir no processo do encontro com o público.  

A experiência não se basta somente em elaborar um jogo imediato que rapidamente 

se esvai, e, por este motivo, não é suficiente preparar somente o início do movimento. Há 

uma sapiência na criação desta dinâmica para que seja lançado o suporte para uma 

experiência de interação e não o estímulo para um entretenimento superficial.  

Cada um é responsável pela sua experiência, obviamente, mas o artista é responsável 

pela qualidade potencial desta semente. Desta maneira, a criação da dinâmica da ação 

requer profundidade e potencialidade de desenvolvimento até a consumação final da 

experiência de interação; e, ao mesmo tempo, a ação inicial deve ser, essencialmente, 

aberta e repleta de espaços vazios.  
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A dinâmica da ação inicial tem assim um quiasma: uma vertente de desenvolvimento 

e ação e outra, em direção oposta, de recolhimento e suspensão. Precisamente destas duas 

vertentes opostas nasce o espaço misterioso da criação, do movimento e do acontecimento 

coletivo instantâneo.     

A dinâmica da ação é o trilho e o moinho dos movimentos, são as orientações diretas 

de ação- o que se faz, qual é a dinâmica proposta e implicada.  

  

 Etapa Narrativa 

A estrutura narrativa é o outro pilar da dinâmica da ação que serve como um eixo de 

acesso ao Sensível.  

O assunto abordado pode ser desenvolvido sob diferentes formas narrativas, 

contudo, o ponto central é que ele constitua uma camada da experiência de interação.  

O importante é que a narrativa seja uma parte da ação, como uma etapa pela qual se 

atravessa até chegar à outra etapa na qual outros conteúdos serão elaborados a partir 

daquele, inicialmente apresentado.  

Portanto a narrativa tem duas etapas: a narrativa inicial (elaborada pela ação inicial, 

pelo artista) e a narrativa do encontro (elaborada na ação de interação como fato de 

consumação da experiência elaborada coletivamente).  

Como exemplo de etapa narrativa, na ação do Travessia, havia, como narrativa inicial, 

a história de um primeiro dia de aula; mas esse tema era uma etapa propositiva para a 

interação e, após a experiência, emergiram, dentro dos próprios grupos, conteúdos sobre as 

dinâmicas de relação entre eles, e, a partir dos assuntos desvelados, emergiu o 

desenvolvimento de uma narrativa como consumação da experiência de encontro com o si 

mesmo. A digestão do Encontrão constituiu a segunda etapa narrativa.       
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Então, a narrativa, ou o eixo temático, independentemente da maneira ou da forma 

que se possa construir, na ação relacional, é uma etapa que tem a função de detonar um 

processo e, depois, acolher seus resultados.  

No entanto, quanto mais potente for a etapa inicial da narrativa, maior será a 

profundidade potencial de seu desenvolvimento. E, neste sentido, novamente se abrem 

movimentos opostos: aprofundar a etapa narrativa inicial e mantê-la permeável como mola 

propulsora de um acontecimento, simultaneamente, para que a segunda etapa narrativa se 

desenvolva.  

Ou seja, a narrativa é uma etapa de base que faz desenrolar a interação e depois 

absorve a emergência do pensamento. Portanto, a estrutura narrativa contém a abertura 

para implicar a interação e dar espaço para que conteúdos próprios possam ser elaborados 

durante o processo, de acordo com cada experiência. Assim a narrativa é como um 

trampolim no curso da ação.  

Deste modo há um entrelaçamento entre a etapa narrativa e a dinâmica de interação 

proposta pela ação inicial, de acordo com cada projeto, que faz com que a narrativa estimule 

o processo, acompanhe o seu desenvolvimento e acolha os seus frutos.  

A narrativa é fundamental porque se trata do desenvolvimento de uma percepção 

em grupo e não de experimentações sensoriais subjetivas e individuais. A narrativa é 

componente fundamental na noção de coletividade.  

Além disso, a narrativa integra, dentro do processo da experiência, a mente à ação. 

Ela tem a função de direcionar a mente para a proposição da experiência em questão. A 

narrativa direciona a atenção e a qualidade de atenção do público. 

A questão é encontrar as suas formas entrelaçando contexto, comunidade, objetivos, 

condições e a dinâmica de interação.  
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AÇÃO INICIAL COMO CHAVE DE ABERTURA PROCESSUAL  

A ação inicial é, portanto, uma criação individual do artista que tem a função de 

desencadeamento do processo da experiência de interação no encontro com o público. É 

uma ação com eixos de orientação precisos que alicerçam e condensam potencialmente o 

acontecimento não no plano das ideias, mas em dinâmicas e eixos de ação.  

A responsabilidade do agente da cena, na sua função de “animateur”, depende da 

ação inicial. Quanto mais clarividente for a criação da ação semente, maior a propriedade do 

artista e mais profunda a sua potência de gerir a experiência. Em outras palavras é na 

criação da ação inicial, e, principalmente, no mecanismo desta ação semente que residem as 

possibilidades fecundas ou não da ação relacional.  

Identifico que um dos problemas das experiências relatadas nesta tese foi, 

justamente, partir diretamente para a ação do encontro, sem a preparação consistente de 

uma ação inicial. Havia a dificuldade, de minha parte, em saber como preparar uma ação 

inicial para a experiência e não para a representação e assim, as três experiências narradas 

praticamente não contaram com a ação inicial. Havia somente um projeto pensado, mas não 

uma ação semeadora criada.  

Deste modo não houve ação inicial nas três experiências narradas. Porém a criação 

da ação inicial é uma etapa fundamental que alicerça a experiência em um lançamento 

preciso porque ela consiste em um estopim em ação direcionado ao encontro com o 

público.  

Enquanto ação é ela também que catalisa a função do “animateur” como quem 

vivencia, em primeira pessoa a experiência e não somente coordenada a experiência alheia. 

A dificuldade de integrar as funções de “atriz, professora e diretora” nas experiências de 

pesquisa narradas também estava ligada à falta desta ação inicial. Isto porque a partir do 

momento em que o convite ao público e a “animação do grupo” já são partes integradas de 

uma ação, elas não referenciam o agente para uma posição segregada de quem dirige ou 

orienta em uma espécie de dupla função.  
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Desta maneira a ação inicial é o “start” da ação relacional na sua competência, em 

que o agente está na potência da sua função em ação. Por esta razão esta criação 

“individual” em ação, sob os parâmetros da ação relacional, é fundamental.    

 

AÇÃO DO ENCONTRO 

A ação do encontro é o período presencial de interação com o público. É o momento 

em que um botão desabrocha em flor. Ou ainda o momento do “big bang” em que a ação 

inicial, como um universo concentrado, explode delicadamente o seu processo de expansão 

e criação.  

O encontro nasce da presença de pessoas reunidas em torno de algo comum: como a 

reunião das partes de um botão que por um desvelamento vai fazendo o movimento do 

desabrochar, e, ao fim, poder saborear e perceber a flor que se formou, até o dado 

momento.  

Assim é o encontro com o público, com o outro grupo, enfim o encontro do agente 

da ação com “o outro”, com “a outra parte”. 

A ação inicial é o estopim que vai desabrochar, de acordo com a interação, em 

diferentes tipos de flores.  A ação do encontro é o momento em que a ação inicial vem ao 

mundo da interação.  
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DIMENSÕES DA AÇÃO DO ENCONTRO 

SINTONIA 

 

 Preparação  

A preparação para a ação do encontro se faz um momento antes da reunião com o 

público. É o momento em que o agente sintoniza-se em relação abrindo espaço para o 

acontecimento por vir. 

 Portanto a preparação não é uma pré determinação do que vai acontecer, não se 

trata da preparação no sentido de controlar a disposição do acontecimento.  

Preparar-se aqui significa disponibilizar-se para vivência do desconhecido com a 

plena presença do Sensível.  

Então a preparação significa acionar a presença radical. A presença como forma de 

consciência e percepção. A preparação é, assim, a afinação dos instrumentos internos na 

profunda sintonia com o movimento interno em circulação com o movimento do corpo no 

espaço.  

Em outras palavras a preparação do agente é a irrigação do fluxo do movimento 

interno em trânsito pelo movimento externo. É a ativação da presença do agente como 

criatura viva, proprioceptiva, pulsante e em sintonia consigo e com o entorno.  

Esta preparação, na verdade, não se diferencia da vida comum, faz parte de um 

contínuo processo de criação da vida cotidiana pelo Sensível. Não há nada de extraordinário 

nesta preparação. Não se trata da criação de um estado, ou de uma determinada qualidade 

própria da arte da atuação ou do campo da estética. Trata-se da mesma prática de presença 

na vida; da mesma presença que se tem nos momentos mais ínfimos do cotidiano.  
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Portanto, a preparação para a ação do encontro está, na verdade, na prática da 

Pedagogia Perceptiva- de uma formação cotidiana do artista como pessoa, desde os 

aspectos mais “insignificantes” da sua vida.  

A questão é que, quanto mais sintonizado estiver o agente, mais presente e 

consciente será a sua atividade. Então a preparação serve como uma “ancoragem” no 

Sensível. E, é claro, uma ancoragem conectada à ação relacional, ao movimento e à criação.  

No entanto, a função do agente é despertar a experiência em si e animar a do outro o 

que quer dizer que esta ação, por si só, requer uma potencialização da presença. Deste 

modo a preparação do agente na arte não forja estados diferentes da implicação de si na 

vida comum, mas expande-se no sentido do objetivo da ação proposta; das explorações, das 

proposições, enfim, da experiência, no caso, contemplada.  

Assim, pode-se escolher, a cada momento, uma prática pedagógica desta sintonia 

interna que desperte o movimento livre. De acordo com a formação pelo Sensível, descrita 

no capítulo IV, há diversas possibilidades como, por exemplo, a prática de uma sequencia do 

movimento codificado, a introspecção, a biomecânica sensorial e o biorritmo.  

Pode-se praticar sequencias inteiras ou somente partes destacadas. Pode-se praticar, 

ainda, sob diferentes intuitos, como por exemplo, experimentando somente os movimentos 

intracorporais, ou somente os pericorporais e depois, somente os extra corporais. É possível 

realizar uma sequencia do biorritmo com enfoque na coluna ou ainda na planta dos pés. 

Há infinitas possibilidades de combinação e enfoques entre a biomecânica sensorial, 

o biorritmo, a introspecção, o movimento codificado e o livre.  

O importante é, a partir da escolha do movimento, atentar para a passagem da 

prática pedagógica para o movimento livre como acesso de sintonia de si, e de si com o 

meio, na preparação para habitar a ação do encontro.  
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O fundamental, na preparação, é construir a ponte entre o movimento codificado e o 

livre, ou seja, ter a consciência da neutralidade ativa- a capacidade de escutar o movimento 

interno e simultaneamente habitá-lo.  

A preparação é, portanto, o momento em que o agente se expande como campo de 

fecundação pelo Sensível. É a disponibilização de si pela presença e atencionalidade onde os 

exercícios servem como uma ancoragem que fortalece a faculdade de agir consigo e com o 

outro simultaneamente. 

 

 Antecipação 

Em seguida à sintonia de si é importante conectar-se internamente à sua função e à 

ação inicial elaborada anteriormente àquele encontro.   

A antecipação é a conecção com a função específica do agente na ação em jogo e 

com a estrutura elaborada pela ação inicial.  

Esta antecipação pode ser feita pela visualização, pela prática, pela verbalização 

consigo, dentre outras formas de restaurar a sintonia com a função do agente e as 

dimensões da ação inicial.  

Neste procedimento há uma ativação do tônus de antecipação que tem também a 

função de conectar o agente à percepção do pré movimento, ou seja, à capacidade de 

perceber o surgimento da ação no corpo, em nível tissular.  

A percepção do pré movimento da ação implica a conexão do movimento interno do 

agente ao movimento criado da ação inicial. Trata-se da mesma antecipação que se faz ao 

iniciar um movimento codificado, como na ginástica sensorial, porém ao invés de antecipar o 

movimento codificado, o agente antecipa a ação inicial por ele elaborada.  

Desta maneira, a antecipação é a percepção da emergência da ação em si mesmo. É 

um processo fundamental que conecta o agente à ação inicial não pela atitude mecânica da 
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execução, mas pela capacidade de “se colocar internamente em movimento” e perceber, em 

via ascendente, quando e onde nasce a ação inicial.  

“À luz dos dados que nos foram facilitados pelas neurociências, nós defendemos a 

hipótese de, o grau de organicidade do acto do performer ser função do grau de percepção 

consciente dos processos fisiológicos, a operar no pré- movimento” (LEÃO, 2002, p. 95). 

A antecipação é também uma forma de disponibilizar a atenção à serviço desta 

escuta tissular, onde, ao mesmo tempo em que as dimensões da ação podem ser 

visualizadas, a mente se disponibiliza para a percepção do que acontece no corpo e não se 

atém às dimensões como formas finais de fazer algo, mas as têm como remos que 

possibilitam o barco navegar em mares desconhecidos.   

Portanto, a antecipação é o momento em que o agente ativa, a nível tissular, a ação 

inicial em si mesmo, ou, ainda, trata-se do momento em que o artista entra em relação 

sensível com as dimensões da ação inicial por ele elaboradas. E, a partir de então, o agente 

da pode iniciar a experiência com o público habitando a ação inicial, acompanhado de si 

mesmo, na sua função como animateur.   

 

 Movimento e consciência 

Outra orientação importante, no curso da ação do encontro, é a compreensão de que 

o movimento pelo Sensível é uma forma de consciência. 

Desta maneira, a partir do momento em que o agente conecta a ação inicial em si ele 

começa a realiza-la em sintonia com o movimento interno. Por mais que haja delineamentos 

ou mesmo codificações precisas desta ação, ou seja, por menos “livre” que ela seja, quando 

o agente entra na ação inicial em relação consigo, ele está imbuído de uma escuta que se faz 

em movimento. O agente “surfa” na ação que vai se fazendo em processo, em permanente 

escuta e interação com o movimento interno do próprio corpo.  
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Acontece que o movimento interno é uma forma de consciência e, enquanto tal, 

manifesta encaminhamentos, soluções, nuances, mudanças de direção, enfim, apresenta 

formas e criações. Então, no processo de realização da ação, existe uma entrega do controle 

mental e a atitude de “se deixar orientar, dar espaço ao acontecer e jogar junto com as 

percepções sensíveis” com as informações que veem do movimento interno.  

Há que se ter o estado de neutralidade ativa de acompanhar o desenvolvimento do 

movimento, o que pode implicar a sensação da “falta de controle”. Mas sem esse lugar da 

“falta de controle” o movimento não encontra espaço para se manifestar como forma de 

consciência.  

O quiasma da ação do encontro se abre justamente entre a entrega da “falta de 

controle” e a manutenção de uma atividade de escuta e acompanhamento que “aguarda” a 

emergência da orientação do movimento. É na abertura destes quiasmas que o movimento 

encontra portas de entrada que o manifestam como forma de consciência.  

 

 Estar “em relação” 

A ação do encontro é uma ação processual em relação. O agente está em relação 

consigo, com seus movimentos internos, e também em relação com meio e com os outros. 

São estas três relações que orientam a ação do encontro: o si mesmo, o meio e o grupo.  

Portanto, em meio a estas três relações há um exercício presencial de percepção e 

consciência que se vai se fazendo no decorrer do encontro.  Trata-se de agir e perceber o 

que acontece nos espaços do “entre” o si mesmo, o outro e o meio, durante o curso da ação. 

É esta consciência imediata que acontece em relação que vai orientando a ação.  

Esta atitude de “estar em relação”, com clareza sobre as três interações implicadas 

no processo, também aciona o dispositivo da presença em que o movimento é também a 

consciência emergente destas interações baseadas na lógica da não predominância e em 

estado de atencionalidade.  
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REALIZAÇÃO 

 

 Estrutura de base 

A primeira etapa de trabalho do agente na ação do encontro é a preparação e a 

antecipação da ação sob a prerrogativa do movimento como forma de consciência. A partir 

desta sintonização o agente está em relação consigo, com o meio e com o outro. 

Assim, ao iniciar a ação o agente estabelece o contato com o público e nesta 

integração do agente com o público em que há, a partir da condição, o estabelecimento de 

uma relação consciente e voluntária de ambas as partes, a percepção do coletivo se instaura 

na sua potencialidade de empreendimento humano e construção presencial sob a 

responsabilidade de todos implicados.  

A estrutura de base da ação do encontro segue a mesma estrutura de base de 

acompanhamento do movimento interno descrita no item sobre biorritmo. Nota-se que esta 

estrutura de base é uma orientação fundamental de manifestação do movimento interno e 

também de organização da ação de acordo a escuta do sensível, porém não se trata de uma 

regra, nem de uma forma fixa. A estrutura de base é uma orientação de ancoragem do 

movimento em sintonia com o Sensível e, neste caso, de fundamentação da ação, as 

variações, modificações, adaptações e as criações são componentes da experiência e devem 

ser feitas correspondes à escuta de cada processo.  

Deste modo, assim como a percepção e potencialização do movimento interno se faz 

sob uma estrutura de pré movimento, ida, pausa e retorno, a ação do encontro também se 

faz sobre a constante repetição dessa mesma estrutura ampliada para a ação. 

O agente percebe o pré- movimento da ação inicial na escuta e sintonia de si. Então 

há o movimento de ida da ação (que será variável de acordo com cada proposta: pode ser 

uma ação do agente, de todos, de um grupo determinado e etc), ou seja, há o 

desenvolvimento de uma ação enquanto movimento, enquanto um acontecimento. Esta 



 

 

306 

 

ação segue o impulso ou o propósito inicial e em dado momento pausa. Pode ser uma micro 

pausa ou uma pausa maior. O importante é que a pausa crie um momento de ponto de 

apoio, como componente da ação relacional, para que o grupo possa se perceber, escutar-se 

e sintonizar-se mais profundamente com a experiência, e, também, onde o agente da cena, 

como animateur, possa integrar as percepções. 

A pausa é o instante do deixar acontecer, é o espaço criado para uma sintonia e 

consciência maiores, espaço através do qual o movimento e a organicidade possam se 

manifestar. Por este motivo a pausa é componente da ação relacional, porque é através dela 

que as interações acontecem e que a consciência se expande como forma de percepção.  

Desta sintonia com a pausa como ponto de apoio para a escuta, vem o movimento de 

volta em que a ação pode se recolher, fazer um movimento contrário ou ainda expandir-se 

continuamente em outra direção. E, assim, novamente se faz uma pausa de escuta do 

próximo movimento. 

A ação relacional nesta estrutura atua como uma massagem na subjetividade de cada 

pessoa- trata-se de um movimento coletivo que procura criar espaços e maleabilizar 

mecanismos prontos de ação e reação. A plasticidade da ação com movimentos de ida, 

pausa e retorno sintonizados com a exploração de possibilidades na flexibilização da 

percepção presencial, procura potencializar a força de construção e criação coletiva pela 

experiência de interação.   

Em termos de ação é justo adaptar a estrutura de base da ação para os seguintes 

termos: pré- movimento, ação, pausa, ação. Isto porque o movimento de volta, referente 

ao movimento interno, na estrutura da ação relacional não necessariamente abriga o 

recolhimento ou o retorno, esta absorção de balanceamento da ação pode apontar uma 

mudança de direção ou somente sintonizar a continuidade da próxima direção.  

Entretanto fundamentalmente este binômio ação- pausa é uma estrutura de base 

que orienta não somente o agente, quanto alicerça a experiência do público pelo sensível.  
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Portanto, o agente primeiramente sintoniza-se consigo, com o ambiente e com o 

público, objetivamente estabelece contato e entra em relação através da sua ação. Então ele 

percebe o pré movimento em si, nesta sintonia coletiva, e age em uma “ida” de movimento 

em ação, de acordo com a elaboração da ação inicial, então ele para, faz uma pequena 

pausa e escuta a reverberação desta ação em si e no público e sob esta influência volta e 

reelabora ou continua a orientação da ação. Contudo esta ação pode ser feita por ele, por 

ele e pelo público ou ainda somente pelo público, o que vai depender não somente de cada 

proposta como dos diferentes movimentos dentro de uma mesma proposta. 

A ação do encontro tem a ação inicial como trilho de orientação, lembrando que a 

ação inicial é uma ação semente que “contém” as possibilidades germinais de começo, meio 

e fim da experiência. Deste modo, o fluxo da ação do encontro se dá neste contínuo 

movimento de percepção do ambiente, ação, escuta, pausa para a integração, percepção do 

pré movimento, relação com o meio e ação, escuta, pausa.... 

Esta estrutura básica, obviamente, pode ser alterada, afinal, as variações e criações 

de estruturas da ação estão para serem feitas de acordo com cada criação, mas a referência 

primária é uma ancoragem importante no sentido da sintonia da ação pelo Sensível. 

A contínua percepção do pré movimento é fundamental para que a ação siga de 

maneira que o “agente não se abandone”, mas permaneça em relação consigo no processo 

inteiro da ação do encontro. A ação é assim uma viagem, onde o tônus de adaptabilidade vai 

ajustando desde os micro aos macro movimentos, a ação de acordo com a interação.  

A pausa merece um item a parte a seguir, porque a continuidade da ação se faz a 

partir dela. A pausa é o momento da escuta e percepção mais profundas e integradas. É dali 

que surge a próxima ação ou ainda que a ação esteja “delineada”, é dela que surge a 

adaptabilidade do movimento da ação. Por este motivo após a pausa a próxima ação pode 

ser um retorno para o próprio agente, um recolhimento, ou uma expansão em continuidade 

da ação anterior, ou ainda, uma mudança de orientação para uma ação em um novo 

sentido.  
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Este movimento da ação do encontro é contínuo como pulsos constantes de uma 

circulação que se faz em permanente escuta e criação de si própria. Esta circulação é a 

pulsação entre o público e o agente.   

 

 A pausa, por todos.  

A pausa é um ponto de apoio no curso da ação do encontro para que a experiência 

seja integrada pelo agente da cena e também pelo público.  

Pode ser uma pausa, como uma forma de apneia de raciocínio proposta pelo agente 

da cena, como também pode haver formas coletivas de suspensão, algumas maneiras de 

parada em que o coletivo possa se perceber em sintonia. 

A pausa no decorrer da ação do encontro é um espaço, ou vários espaços que podem 

ser criados, de diversas maneiras pelo agente para si mesmo e também para todos, com o 

intuito de oferecer apoio para a organização da experiência no seio do acontecimento.  

Para que a ação, de fato, se faça pela interação Sensível é necessária a criação de 

pontos de apoio no curso da ação que deem espaço para a escuta, a integração e a 

consciência da adaptabilidade da ação, pela interação. Sem esta percepção ativa, não há 

orientação para a ação no instante presente.  

Para o agente a integração pode levar mais ou menos tempo, bem como encontrar as 

suas formas e espaços dentro do curso da ação. Pode haver mais ou menos pausas. Ou ainda 

não haver pausas exatamente. 

Entretanto a atitude da pausa, ou dos momentos de integração, assim como a 

atitude da lentidão, são estruturas de ancoragem que precisam estar claras e estabelecidas 

na ação. 

Em outras palavras assim como a propriocepção pode ser desenvolvida na ação 

rápida, em variados ritmos, como se a atitude de lentidão fosse mantida internamente em 
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termos de qualidade perceptiva; também a pausa pode ser uma atitude que encontre seu 

lugar em movimento- conquanto haja espaço e consciência do processo de escuta e 

integração da experiência no curso da ação relacional.  

Assim, no processo específico de criação da ação inicial pode-se gerir a pausa em 

diversas sintonias de extensão entre o corpo e a ação. A pausa no corpo, pode associar-se à 

pausa como imobilidade na ação. Um momento de sintonia e conexão, de espaço para a 

entrada e circulação do movimento.   

Mas a pausa na ação também pode ser a suspensão de uma frequência. Espécies de 

“turning points” em que a ação vem fluindo de uma maneira, há uma suspensão, a escuta de 

uma nova orientação e a mudança de frequência e fluxo da ação em outro rumo e de outra 

maneira.  

Ou seja, a pausa é o processador da mudança. Sem pausa não há transformação nem 

expansão da consciência. A pausa é tão importante quanto a ação na ação relacional.  

 

 Ação invisível 

A interação, genuinamente, será uma constante circulação que transpassa o artista e 

o público. Deste modo, a ação como experiência, que se realiza nesta interação, somente 

acontece no momento presente pela percepção deste processo de movimento espiralar 

entre as pessoas. 

A percepção decorre também através da escuta que faz o agente da cena ressoar 

através deste movimento espiralar e não por cima ou por fora dele. Assim, “algo acontece” 

que de certa forma independe da vontade individual, mas que também é permeado por 

cada um, nesta vibração entre as pessoas envolvidas em uma experiência; e, é precisamente 

nesta escuta e percepção que a experiência flui.  



 

 

310 

 

Ou seja, nesta sintonia perceptiva a ação relacional cresce e adquire potência e 

realização, onde o agente se coloca como um ponto de referência do movimento que circula 

entre as pessoas presentes no encontro.  

A ação do encontro é uma ação de re ligação das partes em um todo. A consciência 

do religare, como descrita por Herriguel, se faz objetivamente na percepção efetiva desta 

circulação entre as pessoas e na maneira como nos adaptamos e nos influenciamos nesta 

inter atuação recíproca.  

O agente deve estar atento ao que acontece nos espaços do “entre” o si mesmo e o 

outro, consciente desta conversa silenciosa, extremamente rica e repleta de nuances. “Este 

universo fundado sobre um “invisível contagioso” leva-nos a tocar os modos de relação que, 

com base nas trocas empáticas, se convertem em experiências” (LEÃO, 2005, p. 77). 

 

O teatro investiga-se e torna-se um lugar de fluxo e reflexo entre 
espectadores e actores, um lugar onde as “correntes passam”, por vias 
invisíveis e contudo gestantes... O estudo da dinâmica das interações foi 
delicadamente estudado por certos investigadores que tentaram aí captar a 
quinta essência... A presença efectiva e simultânea de indivíduos em 
interação voluntária é suficiente para constituir uma organização complexa 
de estimulações biológicas endo e exógenas- situadas em diferentes níveis 
de organização. (LEÃO, 2002, p. 79) 

 

 O acesso ao outro 

A implicação do outro na ação relacional, em termos das formas, é variável e relativa 

às especificidades de cada criação.  

O princípio fundamental na ação do encontro é acessar o outro pelo Sensível. 

Portanto o foco está no eixo do coração, do olhar, das manifestações corporais e das 

qualidades da fala. A relação com o outro se dá a partir das manifestações presenciais sutis.   

No que diz respeito às orientações de base da ação relacional existem dois pontos 

acerca do “acesso do outro” a serem destacados: o primeiro é acessá-lo pelo Sensível e não 



 

 

311 

 

exigir dele uma atitude de representação, o segundo é estabelecer um vínculo entre o artista 

e o público que é também um vínculo vital e ético, naquele encontro.  

O artista tem a sua formação e responsabilidade específicas. Trazer o público de 

forma ativa para a ação teatral não significa nivelar a função do agente com o público e nem 

exigir que o público atue como artista.   

Essa clareza é importante porque, muitas vezes, quando o artista insere o público na 

ação teatral, de alguma maneira, exige que ele atue “como artista” e, de modo geral, o 

público procura maneiras de “corresponder a uma ideia de atuação”.  

Portanto, a questão não é lançar o público na arena da atuação. A chave é convidar o 

público para uma experiência de interação. Desta maneira há que se perceber, a cada 

comunidade e a cada contexto, as potencialidades de cada um, ou ainda, a chave de acesso 

ao que cada um é (ao como se chega a ser o que é). Em outras palavras, a cada criação a 

questão é encontrar a dinâmica, a proposta, o convite, a maneira de acessar ao Sensível de 

cada pessoa, e não incentiva-lo a representar. 

O ponto de partida da ação como experiência de interação não pode estar fora e nem 

afora do alcance do outro. Sem esse contato, sem esse acesso inicial ao outro, a partir do 

que ele é, a experiência não se faz pelo Sensível implicado.  

Então a questão é sempre a criação dessa ponte entre o agente e o outro. Não se 

trata de uma imposição e nem de uma combinação formal, acordada em palavras ou ideias. 

A implicação do outro depende da sapiência do convite e do aceite, à medida que ele queira 

e à medida que a experiência de interação seja bem vinda e faça sentido.  

A interação pode se dar em silêncio, na pausa, em olhar, através do toque, por um 

micro ação, por um grande movimento, através de uma pergunta. Ou ainda pela atuação do 

público, quando esta proposta estiver de acordo. São infinitas as formas de manifestação e 

interação.  
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Esta via de acesso e relação é elaborada estruturalmente pela dinâmica da ação 

inicial.  

Portanto mais do que querer que o público atue, a ação relacional procura 

estabelecer um vínculo entre o agente e o outro no sentido de uma experiência de 

interação.  

Quando realizei a ação “O Sonho de Natanael”, no bairro da Jabaquara, por exemplo, 

não me preocupei em ensinar absolutamente nada, abandonei qualquer resquício de 

professora ou diretora. Não sobrou um restolho de fala como “no teatro se deve fazer 

assim”. Simplesmente acessei a minha sensibilidade e a potência humana dos outros.  

Sem rodeios, compreendi que a força daquela ação estava no acesso e na valorização 

humana. Na prática de responsabilização e igualdade. No habilitar o outro para a ação 

acessando a sua potência existente. Havia menos contenção e delimitação e mais 

experiência.  

 

O homem treina-se ele próprio a viver a ausência primordial da 
percepção sensível e lúcida da organicidade... Mas o corpo, este não abafou 
num recanto qualquer as suas fibras sensíveis. O que é recolhido não é 
somente a linguagem, no seu aspecto verbal mas, como exprime Deleuze, 
uma outra coisa também “todo um mundo de micro percepções que leva 
ao imperceptível. A sua famosa fórmula “experimente jamais interprete” é, 
mais do que nunca adaptada a este universo misterioso da empatia. (LEÃO, 
2002, p. 82) 

 

Portanto o enfoque da interação está no acesso ao outro, no acesso sensível ao 

outro, antes de tudo, à potência que ele é. E, neste sentido, a base da interação não está na 

movimentação externa (as suas formas são decorrências), mas na reciprocidade atuante 

entre o agente e o outro.  
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 Reciprocidade atuante  

A reciprocidade atuante é a interação entre duas pessoas que se estabelece através 

do toque relacional; trata-se de um diálogo relacional silencioso pelo Sensível- uma inter 

atuação de onde emerge uma experiência ou uma vivência comum em sintonia horizontal 

(sob a implicação sensível das duas pessoas) e/ou vertical (em interação com a força 

universal). 

O conceito de reciprocidade atuante de Danis Bois dialoga com a interação proposta 

por Herriguel abordada nesta tese, no sentido de que ela acontece quando as “partes 

integram-se entre si e ao Todo”, ou seja, quando não existe mais o um e o outro, mas um e 

outro, em um movimento em fluxo comum com uma força universal. Esta interação 

manifesta-se como uma comunidade de presença e consciência.  

Assim o princípio de implicação do público na ação relacional é ativo sob esta 

abordagem da reciprocidade atuante, ou seja, na medida em que a interação é um ato 

consciente, uma partilha ativa, dinâmica e evolutiva em tempo real que procura estabelecer 

o acesso do movimento comum.  

Na terapia manual, por exemplo, existe o momento do “ping, pong”, onde o 

terapeuta, através do toque relacional, estimula o paciente, aguarda a sua resposta, e este 

responde, então novamente o terapeuta age a partir da resposta do paciente, como em um 

diálogo entre duas partes (ping –pong)102.  

No entanto, a partir de dado momento ambos, terapeuta e paciente integram-se em 

um movimento desperto e estabelece-se uma sintonia de maneira que o movimento de um 

desenvolve-se em sintonia simultânea com o do outro (reciprocidade de horizontalidade), e 

pode emergir também uma consciência de presença maior, sintonizada com uma energia 

universal, presente no meio (reciprocidade de verticalidade). Nesse momento deixa de 

existir o “ping- pong”, ou o “ação- reação” entre o um e o outro, e passa a fluir uma dança 

simultânea comum em simetria horizontal e vertical.  

                                                           
102

 IMAGEM OFERECIDA POR VERA MELO EM “ESTÁGIO DE GINÁSTICA SENSORIAL”, LISBOA, 2015. 
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Portanto em uma experiência de interação com o público estas possibilidades 

também se apresentam adaptadas à relação entre o agente e o público. O diálogo não se dá 

pelo toque relacional, mas pela ação relacional.  

Há momentos de “ping pong” em que o agente estimula e escuta a reação do 

público, uma espécie de diálogo silencioso entre as duas partes; mas há também momentos 

de integração em que todos fluem juntos em uma sintonia ainda mais profunda como partes 

de um mesmo movimento- momentos em que o ping pong deixa de existir e o movimento 

passa a ser simultâneo, como em uma dança em que as pessoas estão integradas entre si e 

com a música. É o momento em que o “ping-pong” transforma-se em reciprocidade atuante 

de verticalidade e horizontalidade simultaneamente, em fluxo contínuo. 

Deste modo, o princípio da interação na ação relacional é o da reciprocidade atuante, 

pautado pela neutralidade ativa e pelos mecanismos e nuances descritos sobre este diálogo 

sensível, silencioso.  

 

 

 Adaptabilidade de função 

No decorrer da ação do encontro a função do agente precisa estar afinada com a 

percepção da adaptabilidade. Como “animateur” o agente pode transitar as ênfases da sua 

função na ação de acordo com a escuta de cada experiência. Há uma maleabilidade entre as 

ênfases de uma mesma função que podem desenhar-se entre o que seriam as ramificações 

do “ator, diretor e professor”. 

Há momentos em que o fluxo da experiência pode ser canalizado com maior eficácia 

pela ação do agente como “ator”, por exemplo. Pode ser que a vivência em primeira pessoa 

sirva, em dado momento, com maior pujança para animar a experiência do público. Assim, 

como animateur a gente pode, em dado momento, escolher enfatizar a sua ação como 

“ator”, no sentido de quem compartilha a ação em primeira pessoa, como um “carro chefe”.  

Também pode ocorrer a percepção da necessidade de integrar as experiências 

particulares na ação, o que pode levar o agente a enfatizar a sua função como pedagogo em 
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dado momento. Ele pode integrar as experiências individuais ou ainda integrar diferentes 

grupos envolvidos na ação, no sentido de encaminhar a ação de acordo com os movimentos 

necessários de desenvolvimento e implicação das pessoas envolvidas. 

E ainda o agente pode perceber a necessidade de certa orquestração geral que 

organize, como uma força de referência comum, a ação em curso, e, assim, pode haver uma 

ênfase na função de direção, “de dar as direções, orientações e referências” ao fluxo da 

ação.  

Enfim, como agente, na sua função de animateur, sempre implicado em primeira 

pessoa, o artista, de acordo com a escuta percebe, no processo da ação, possibilidades de 

ajuste e adaptabilidade, no sentido das ênfases, da sua função. É como se ele fosse um 

pintor com diferentes pincéis e, a cada momento, percebesse qual é o melhor pincel, para 

cada instante da criação.  

Assim é o agente  quem escuta os movimentos da “ânima” coletiva e percebe, a cada 

instante, as suas necessidades; e, desta maneira, com as suas ferramentas, sempre através 

da ação, enfatiza mais uma ou outra linha de força, em constante fluxo de adaptabilidade.  

Dentro de uma mesma ação, ou, às vezes a cada ação, esta adaptabilidade das 

ênfases da função do agente da cena serve como uma ferramenta maleável às necessidades 

de cada proposta, aos objetivos, ao contexto e á comunidade.  

   

 

 As formas e o tempo 

A ação relacional tem seus desdobramentos na questão temporal em função de se 

caracterizar como processo. 

Assim, em relação ao tempo, a ação relacional pode decorrer em um único encontro, 

ou estender-se em várias reuniões. Ela pode ser elaborada como uma experiência que tem 

início, meio e fim em determinada quantidade de horas e minutos em um único dia.  
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Como pode também propor-se de maneira estendida no tempo através de diversos 

encontros que dilatam processualmente o início, meio e fim da experiência de interação.  

Da mesma maneira a ação relacional pode se apresentar no formato de grupos 

abertos ou grupos fechados. O grupo aberto é um público em geral onde o convite e a 

divulgação estende-se a todos, podendo contemplar uma ação em um único encontro ou em 

vários. Com um grupo fechado, da mesma maneira, podem ser realizados diversos encontros 

ou um único.  

Os encontros, dentro da natureza processual, podem também variar em diferentes 

ênfases da interação com o público.  A ação relacional pode colocar a ênfase na ação do 

público, no movimento de criação do público, seja em um único dia ou em um processo 

estendido. Como pode também enfatizar a ação do agente, ou ainda miscigenar, enfim, as 

gradações são tantas quantas forem as propostas e as experiências.  

A ação relacional não é uma apresentação que o agente faz sozinho e também não é 

um curso de teatro em que ele ensina ao outro a atuar. A partir desta clareza a ação 

relacional pode transitar entre os ambientes da educação e da arte, de maneira híbrida, com 

a sua natureza definida. “Si la realidad son los otros, lo real es la relación misma. Lo real es 

inmaterial, sólo representable como proceso”. (SANCHEZ, 2008, p. 318).103 

A ação relacional é uma proposta híbrida que miscigena a apresentação ao workshop, 

ou a um espaço de exploração pedagógica comum, assim como o agente miscigena em uma 

única função dimensões do ator/performer do diretor e do professor ou pedagogo.  

A criação do projeto de ação e da elaboração prática do agente, bem como o próprio 

desenvolvimento da ação no ato do encontro, terão formas momentâneas que serão 

gestadas de acordo com cada processo.   

                                                           
103

 “Se a realidade são os outros, o real é a própria relação. O real é imaterial, se manifesta como 

processo”. Tradução própria.  
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Mas o ponto é encontrar meios que fortaleçam, cada vez mais, esta criação própria 

da ação como experiência de interação dando fluxo as suas possibilidades, ao invés de barra-

las ou enquadra-las em formatos que não canalizem seus movimentos.  

Os enquadramentos podem ser removidos para que possamos receber as impulsões 

criativas da própria experiência pulsante da vida. Como pontuou Marvin Carlson em 

colóquio na UDESC sobre Arte Contemporânea em 2013: “Remove the frame, and do not 

only mimesis disappears, but so does theatre itself, and what remain is life”104.105 

 

AÇÃO DE INTEGRAÇÃO 

A ação de integração é o momento da absorção coletiva da experiência. Ela faz parte 

da ação do encontro e pode acontecer como procedimento final da ação relacional ou ainda 

se fazer em outro encontro propriamente reservado para este fim. A ação de integração 

também pode ir sendo feita durante o percurso da experiência, como momentos de 

consumação em meio ao processo.  

Na ação Travessia, por exemplo, a ação de integração foi feita após a ação do 

encontro no momento da “digestão do encontrão”, seguida pelas ações da “trégua”. Já em 

“À procura do Tio Barnabé” a ação de integração foi feita no decorrer do processo, através 

dos constantes encontros que ocorriam paralelamente aos ensaios do teatro.  

Trata-se da ação de consumação da experiência de interação, momento dado á 

emergência do pensamento e compartilhamento comum do acontecimento.  É uma ação 

que fortalece o desenvolvimento da consciência e do conhecimento gestados na ação 

relacional.  

 

                                                           
104

 REGISTRO DE TRANSCRIÇÃO ORAL. 

“Remova os enquadramentos, e não somente a mimeses desaparece, com o teatro também, e o que 

permanece é a vida”. Tradução própria.  
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 O comum 

A partir do “start” acessado pelo agente da cena através da ação do encontro se dá a 

experiência em comum, a “co- (i) mplicação cúmplice no aprender daqueles que se 

encontram no comum... uma comunidade que não se dá no consenso, mas, sim, na 

amizade... A amizade consiste em haver sido mordidos e feridos pelo mesmo, haver sido 

inquietados pelo mesmo” (LARROSA, 2013, p. 145). 

O princípio da comunidade e do “fazer junto”, neste sentido, não está na produção 

de coisas ou na elaboração reificada de um conhecimento comum, como um produto final 

que concretize externamente uma ação coletiva. Esta produção existe, é claro. Mas o 

enfoque aqui recai no processo de interação que se faz pela experiência, no acesso deste 

movimento de abertura ao mundo e na consumação desta percepção em trânsito.  

O comum desta comunidade não é a nivelação, mas a interação. Viver em 

comunidade é viver em interação com a escuta e percepção das experiências humanas. Viver 

em comunidade é estar interagindo, criativamente, na ressonância da experiência, em 

contínuo movimento que circula entre as pessoas. “Comunidade dos que não têm em 

comum senão o espaço que faz possível as suas diferenças. Comunidade cujos membros não 

se conjugam nunca em comum, ainda que não deixem de ressoar juntos” (LARROSA, 2013, 

p. 144). 

O exercício da interação não é chegar a algo comum, as produções podem e devem 

ser variadas. A questão não incide nas coisas, nos objetos finais. O comum está na 

ressonância, na interação, onde as consumações da experiência podem ser infinitamente 

variáveis.   

 

A primeira coisa que gostaria de dizer sobre a experiência é que é 
necessário separá-la da informação. E o que gostaria de dizer sobre o saber 
pela experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas, tal qual se 
sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando se está informado 
(LARROSA, 2002, p. 22). 
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O exercício da interação é o processo de interagir em si, é o “ressoar juntos” na 

percepção sensível de si e do outro. Agir, sob a perspectiva da ação como experiência, é 

promover a interação e a percepção da inter atuação constante entre as “partes” de um 

“todo” que “não se conjugam, necessariamente, e não deixam de ressoar juntas” na vida e 

na arte.  

 

 Consciência 

A emergência do saber pelo sensível compreende que a experiência está atrelada 

à percepção e, neste ponto, a ação de integração não mobiliza somente o corpo, mas a 

consciência. “À revelação do sentido dessa nova experiência dei o nome ‘fato de 

conhecimento’” (BOIS, 2008, p. 156).  

A ação relacional requer que haja, no curso do seu movimento, um espaço para a 

"digestão" perceptiva. A emergência da percepção, talvez de uma forma de pensamento, 

é parte do movimento da ação relacional. Em outras palavras, a consciência deve estar 

contemplada na ação como movimento integrante da parábola: 

 

Uma segunda definição da palavra ‘vivenciar’ traz uma informação 
interessante: ‘por à prova, verificar a qualidade ou o valor de; sentir a 
resistência de uma material; sentir a boa fé de alguém’... Esta segunda 
definição desvela a parte ativa contida no ato de vivenciar: tomar 
consciência do que é sentido de forma clara e distinta, mais aprofundada; 
extrair as suas características, os componentes, por exemplo, para cercar os 
contornos ou compreender o significado... O que é importante não é só 
estar em relação com a experiência (o que poderia ser o sentir), mas 
também perceber-se no seio da experiência (o que daí se vivencia)... 
Vivenciar uma experiência e não se contentar apenas em senti-la é, do 
nosso ponto de vista, uma condição indispensável para que a experiência 
seja realmente formadora (BOIS, 2008, p. 144). 
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A questão é deixar emergir o pensamento da experiência o que significa exercitar o 

“saber pela experiência”- um exercício de percepção como forma de consciência. Esse 

exercício constrói saber, mas a partir de outras bases de existência, portanto outros 

conteúdos, outros saberes.  

 

Aprendi a não confundir essa “capacidade da consciência de ser 
consciente dela mesma”. A proposta era exercitar a consciência em si, as 
possibilidades de ser consciente, antes das conclusões de conteúdo que a 
consciência articula. “A única metáfora que utilizo para a tomada de 
consciência da natureza da consciência é a seguinte: é como se 
confundíssemos o que vemos com a capacidade de ver (BOIS, 2008, p 16).    

 

Deste modo, neste exercício de exploração das possibilidades de “ser consciente”, o 

segundo aspecto que se apresenta na ação de integração é a maneira como o agente anima 

a articulação de conteúdos a partir da etapa narrativa.  

Então há uma atitude do artista propositor da ação de integração que não o 

apresenta como detentor de “algo a ser transmitido ou compartilhado” com o publico. As 

formas variáveis enriquecem as possibilidades de exercício da consciência e emergência do 

pensamento, o importante é não encerrar a ação como experiência sem dar espaço, de 

alguma maneira, à percepção da vivência, como parte da consumação da experiência.  

O agente, na ação de integração, pode  acessar o silêncio de si mesmo, a dúvida, ou a 

condição de quem propõe uma ação como uma pesquisa e não como uma demonstração de 

resultados.  

Para que haja um verdadeiro encontro é fundamental que o agente esteja realmente 

“aberto” e “ansioso” por esta interação, desvencilhado da atitude de emanar 

unilateralmente conhecimentos, e interessado em receber, em também escutar.  
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 O agente pode também investigar o lugar de uma fala ou de uma ação que sirva 

como ponte de acesso à experiência coletiva, que fecunde um movimento que desperte a 

experiência: 

 

Essa palavra não exige um assentimento racional, não intimida, não 
pede para vencer nem sequer convencer, não pretende se apoderar 
daquele que escuta, não suporta o modo imperativo. Mas, na vibração de 
seu tremor, põe a caminho na direção de algo cujo resultado não se pode 
definir antecipadamente... Não se sabe para onde vai conduzir, nem sequer 
se vai conduzir a alguma parte. Mas, justamente por isso, pode ter uma 
influência não transitiva, hipertélica, uma influência que pode ir além de 
seu telos, de sua finalidade explícita (LARROSA, 2013, p. 91).   

 

Esta é uma encruzilhada onde a experiência estética interpela e é interpelada pela 

experiência formativa.  

 

Experiência (Erfahrung) é, justamente, o que se passa numa viagem 
(Fahren), o que acontece numa viagem. E a experiência formativa seria, 
então, o que acontece numa viagem e que tem a suficiente força como para 
que alguém se volte para si mesmo... A formação é uma viagem aberta, 
uma viagem que não pode estar antecipada.... Por isso, a experiência 
formativa, da mesma maneira que a experiência estética, é uma chamada 
que não é transitiva (LARROSA, 2013, p. 53). 

 

Neste sentido as construções sociais e de conhecimento têm primazia na experiência. 

O conhecimento não existe sem o lastro do que cada um é. E a experiência se faz no 

desenvolvimento desta percepção circunscrita na interação vital, pulsante e “aberta ao 

mundo” consigo, com o outro e com o meio.  

 

O professor domina a arte de uma atividade que não dá nada. Por 
isso, não pretende amarrar os homens a si mesmos, mas procura eleva-los 
a sua altura, ou melhor, eleva-los mais altos do que a si mesmos, ao que 
existe em cada um deles que é mais alto do que eles mesmos. O professor 
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puxa e eleva, faz com que cada um se volte para si mesmo e vá além de si 
mesmo, que cada um chegue a ser aquilo que é (LARROSA, 2013, p.11). 

 

O professor e o artista, neste sentido, partilham um mesmo princípio de atitude de 

interação consigo próprio e com outro.  

Sob a perspectiva de quem compreende que a experiência de um acontece em 

ressonância com a do outro, mas não sob a imposição ou a imitação, há um profundo 

diálogo entre a arte e a educação, neste aspecto onde “a experiência formativa, em suma, 

está pensada a partir das formas da sensibilidade e construída como uma experiência 

estética” (LARROSA, 2013, p. 53).  

A ação de integração submete o artista e o público sob um mesmo princípio: “A 

questão não é que, a princípio, não saibamos algo e, no final, já o saibamos. Não se trata de 

uma relação exterior com aquilo que se aprende, na qual o saber deixa o sujeito 

imodificado” (LARROSA, 2013, p.52). A questão é justamente se deixar ser atravessado pela 

experiência percebendo-se no seio desse atravessamento.  

A percepção da emergência da experiência como consciência procura iluminar a 

potência de criação da vida e da arte pela experiência de interação. Portanto a ação de 

integração é fundamental na emancipação da percepção como forma de pensamento, bem 

como na consciência da força do empreendimento humano na construção social, coletiva, 

que se dá pela experiência de interação entre os homens.  

 

“A inteligência não consiste em produzir qualquer coisa de original. 

A inteligência consiste em escutar a vida e tornar-se seu confidente... 

A vida é apenas tecido de uma meditação que desfaz dia após dia suas 
dobras para descobrir o traçado de seus fios...” (BOIS, 2008, p.17) 

 

O que serve ao público, serve também ao artista- a ação é um processo contínuo de 

construção ressonante com a experiência, e não um padrão autônomo coisificado, alcançado 
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ao final, através do espetáculo. A ação de integração ressalta que a ação relacional é um 

processo de criação pela experiência comum que depende da implicação de cada um.  

“... Que a história não seja unicamente uma sucessão de males ante os quais os que 

são como eu só podem responder por zombaria impotente, senão também, e desde sempre, 

com uma forma instauradora de paz, uma forma em que todo mundo (inclusive eu) pode 

continuar” (LARROSA, 2013, p.59).  
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A TESSITURA CONCEITUAL 

A ação relacional define-se pelo acontecimento que atravessa o agente e o outro 

(que pode se denominar como público, no sentido de um único encontro, ou como um 

grupo processual, no caso de diversas reuniões) no encontro teatral. É o suceder de algo que 

acontece precisamente na plenitude da co implicação entre as pessoas presentes no 

encontro artístico.  Ou seja, a ação relacional é uma experiência de interação e, enquanto tal 

se desenvolve na profunda abertura e disponibilidade Sensível do ser para a contínua 

viagem de interação com o meio em que vive. 

A experiência é um movimento processual de interação.  Neste movimento o sujeito 

emana energia sob diferentes formas de manifestação (fala, olhar, movimento, pensamento, 

linguagens, pulsações, in tensões...) e se deixa interpelar também pelas diferentes maneiras 

de manifestação do meio em si mesmo. Trata-se de um fluxo contínuo entre o “dentro” e o 

“fora”, entre o “ser” e o “meio”, entre o “um” e o “outro”. Trata-se claramente de uma 

contínua circulação, de um ininterrupto movimento transpassando os seres e o meio. E, por 

este motivo a experiência é, essencialmente, a interação: o que acontece “entre”, “nem 

dentro, nem fora”, mas na circulação, no momento do re-ligare das partes. A ação relacional 

é uma transação que se consuma na percepção do sucessivo cruzamento entre as pessoas e 

o meio. 

A experiência de interação é também uma modalidade da consciência porque ela 

integra o acontecimento de interação vital à percepção que se tem sobre ele. Perceber é 

uma forma rica e plena de pensar, de estar desenvolvendo as potencialidades da consciência 

ligadas à ação e ao presente.  

Portanto a ação como experiência de interação é sempre um movimento de algo que 

acontece em relação e que é percebido, em um processo próprio amplo e integral da 

consciência. Deste modo, para o agente neste trabalho, a ação se consuma na integração da 

percepção da experiência e do acontecimento.  
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Neste propósito, a ação relacional se faz na co implicação do Sensível entre o artista e 

o público, em uma experiência de acontecimento entre uns e outros, no desenvolvimento 

das potencialidades da percepção de si, do outro e das possibilidades variáveis de interações 

sociais. Ou seja, trata-se de uma ação que procura fecundar as interações como experiências 

onde a percepção se desenvolve ativamente, com os seres implicados, no seio da transação, 

no momento presente.   

A interação na ação relacional não se desenvolve, como princípio de orientação 

basilar, através das trocas de opiniões, informações, imagens simbólicas ou ainda pela 

ativação das potencialidades físicas corporais ou das sensações- estes meios podem fazer 

parte das dinâmicas da ação relacional- podem consistir em estratégias- mas não constituem 

o enfoque da interação.  

O enfoque da interação na ação relacional é a implicação pelo Sensível. E implicar 

pelo Sensível significa implicar a relação que as pessoas estabelecem consigo próprias. Do 

ponto de vista do agente significa mobilizar a escuta e a atenção no sentido de habitar o 

movimento interno, estabelecer relação com a sua interioridade e se perceber como 

potência de natureza auto consciente. Nesta relação de ressonância consigo o agente pode 

estabelecer a ressonância com o outro; ao habitar-se o artista pode acessar a potência 

interna do outro, conectar-se à existência de si e a alheia (e não às aparências ou à vontade 

de se impor).  

Ao ressoar pelo Sensível o agente pode estabelecer relação com a interioridade dos 

outros- ao criar uma tessitura de ação propícia à implicação do Sensível- e- ao estabelecer 

uma relação ética do eu desnudo frente ao tu que o permite acessar ao outro e a si no que 

há de melhor no sentido da criação da vida.   

As formas e estratégias da ação relacional serão diversas, mas a atitude do artista 

tem uma partida ética: a de quem não se apresenta construído e elaborado com início, meio 

e fim para o outro (a de quem procura não reforçar a representação dos papéis, apoiar-se 

em interações simbólicas ou reafirmar a construção social da realidade), mas a atitude de 

quem se coloca desnudo e em processo na relação do “eu” frente ao “tu” como um possível 



 

 

327 

 

status nascendi, sempre. Em termos absolutamente práticos, a atitude ética do agente na 

ação relacional é a de quem está implicado pelo Sensível, em relação com a sua natureza 

vital, e com uma consciência maior de manifestação da vida que não se resume à 

institucionalização do saber.   

Quando Berger, ao tratar do construcionismo social, desenvolve a reflexão sobre o 

“caos interior” como um movimento de abertura ao mundo potencialmente variável e 

pontua que no processo de institucionalização haveria uma cisão ou uma ruptura com esta 

potência interna- uma espécie de fechamento do homem à sua potência interior para que a 

realidade objetivada seja construída como verdade autônoma da experiência-, compreendo 

a necessidade de desenvolver outra percepção desta potência interna que se movimenta em 

direção constante para a abertura ao mundo. Compreendo que é na retomada desta 

potência interna que existe a possibilidade de um “status nascendi” a ser revigorado.  

Berger descreveu o “caos interior” como potência de criação e movimento constante 

de abertura ao mundo. Segundo ele esse movimento interior poderia assumir tantas formas 

e possibilidades quantas são e possam vir a ser as diversidades de formação sócio culturais. 

Ou seja, Berger compreendeu o “caos interior” como um movimento constante e potente de 

criação e, por esse motivo, o processo de institucionalização, para se impor na realidade 

objetiva e subjetiva, se organiza desde a formação do hábito, dos padrões e das tipificações, 

em uma via crescente de fechamento desta escuta interior.  

O homem, segundo o processo de institucionalização, deve se distanciar deste “caos 

interior” movente, para que as ordens possam se estabelecer reificadas, asseguradas como 

uma força externa, independentemente do movimento da experiência e das possibilidades 

de transformações em uma possível sintonia constante com o “caos interior”. Esta forma de 

organização do “caos” procura estabelecer a ordem fora do movimento e da experiência, ou 

seja, procura organizar a vida ao tentar fixar hábitos, padrões e tipificações estáveis.  

Assim a ideia de organização, de formação social e estruturação do conhecimento se 

faz, precisamente, na ruptura com o “caos interior”. Desta forma, a percepção, no processo 

de institucionalização, se pauta sobre as coisas que foram determinadas e organizadas como 
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se estivessem fora e acima da experiência humana (movente e “caótica”). Neste processo a 

consciência se desenvolve a partir de tudo o que está, aparentemente, definido fora e acima 

da existência humana. Os parâmetros de ser e interagir que pautam as percepções são 

aqueles que foram, de alguma forma fixados, tipificados, padronizados e reificados.  

Neste sentido a percepção da representação de si mesmo como um sujeito que 

assume papéis na vida cotidiana se faz no crescente distanciamento entre a 

institucionalização e a experiência. Quanto mais reificada a realidade, maior é o 

distanciamento da experiência e, portanto, mais forte a sensação de representação, ou seja, 

a percepção de que a potência interior real existente no homem não tem fluxo em meio a 

um sistema enrijecido e fechado à manifestação do “si mesmo”. Quanto mais a 

institucionalização se distancia da experiência, mais o homem pode perceber o 

descolamento do “si mesmo” da “realidade reificada”.   

A experiência, essencialmente, compreende, por princípio, o movimento. A 

institucionalização se faz, fundamentalmente, pela tentativa de manutenção, pelo 

enrijecimento e pela “coisificação”. Contudo, o princípio da vida é o movimento e se faz 

necessário explorar outras formas de organização e interação humanas que tenham o 

movimento Sensível e a abertura ao mundo como paradigmas.  

Em termo microscópico a física quântica apresenta a teoria das cordas mostrando 

que toda a natureza é constituída por movimento: “Tudo o que existe, toda a matéria e 

todas as forças, está unificado sob o mesmo princípio das oscilações microscópicas das 

cordas – as ‘notas’ que as cordas tocam” (GREENE, 1999, p.30). Assim, tudo o que se 

manifesta visivelmente são resultantes de vibrações, são padrões ressonantes de vibração. E 

a regência desta vibração vem de uma força da natureza desconhecida. Ou seja, o princípio 

da existência é um movimento desconhecido (não abrangido pela razão). 

Os princípios da institucionalização contrastam os princípios da experiência também 

porque na experiência há espaço para o risco e para o mistério, para o que não é sabido.  



 

 

329 

 

Na verdade a institucionalização, como o capitalismo, são altamente moventes e 

mutantes, mas mantém o princípio do fechamento e da reificação, fundamentalmente no 

mecanismo da consciência. O movimento realizado pela institucionalização é um 

malabarismo de manutenção de poder, não de transformação de paradigma. 

             

 

 

 

 

 

Porém nada existe sem a ação humana e contraditoriamente continua sendo a 

experiência humana que sustenta “as coisas tal qual elas são”. Assim há uma constante 

tensão e uma espécie de distúrbio da consciência na percepção da criação da vida que se faz 

dia a dia.    

A investida da percepção que se desenvolve pela experiência de interação faz frente 

à modalidade da consciência que impera pela reificação, substantivação ou coisificação dos 

fenômenos sociais, humanos e do conhecimento. A experiência se contrapõe à percepção 

reificada da realidade dos fenômenos humanos e sociais e procura desenvolver a percepção 

da interdependência, do contínuo empreendimento humano na construção social da 

realidade no cotidiano, e do quanto mobilizamos e direcionamos a nossa força ativa 

diariamente na criação da vida.   

No entanto, perceber os fenômenos humanos e os acontecimentos vinculados às 

experiências requer uma reeducação da maneira como se aborda a consciência ou uma 

reeducação da percepção. Precisamente, é necessária a “Educação Perceptiva do 

INSTITUCIONALIZAÇÃO EXPERIÊNCIA 

Princípio de estabilidade Princípio do movimento 

Determinação Indeterminação 

Representação Experimentação 

Fechamento ao mundo Abertura ao mundo 

Interações simbólicas Interações sensíveis 
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Movimento” que é também reeducar a percepção sob o princípio do movimento 

(consciência vital) e não sobre a modalidade da coisificação (institucionalização).   

A experiência demanda a necessidade de flexibilização desta atitude mental 

preponderante que define a realidade desvinculada da experiência. A construção do 

conhecimento através das tipificações, padrões e institucionalizações colabora para que a 

percepção não se desenvolva diretamente ligada à experiência, mas mediatizada pela 

interpretação e pelo conhecimento socialmente construído.  

Desta forma a atitude de tornar conhecido tende a padronizar, institucionalizar, ou, 

de alguma maneira, elaborar algo fixo, desvinculado da experiência e, portanto, da 

indeterminação. Conhecer, nesta abordagem, de alguma maneira, é cessar o movimento, 

fixar, terminar, de- terminar: onde algo estaria pronto, estável e assegurado. Neste lugar o 

conhecimento estaria pronto para ser transmitido como verdade e realidade reificada.  

O conhecimento se associa assim a certa atitude de dominação onde algo é 

assegurado, como se fosse um objeto de valor.  

Mas o conhecimento é fruto da interação, são frutos das contínuas e intermináveis 

interações na vida da humanidade que se movimenta sempre. E, como frutos, também se 

desenvolvem, apodrecem e se transformam. O conhecimento e os fenômenos humanos sob 

a abordagem da experiência são movimentos e processos de interação e percepção entre os 

homens e entre o meio.   

Neste sentido a ação relacional procura menos elaborar uma realidade artística a ser 

compartilhada, ou criar artifícios que procurem expressar “pontos de vista conhecidos”, 

formas ou conteúdos “prontos”- a ação artística não se propõe como uma obra de arte 

determinada ou reificada, não se almeja como um objeto de valor pronto a ser transmitido 

ou compartilhado. O artista, nesta proposição, não é alguém que detém algo a ser expresso 

unilateralmente, mas alguém que procura encontrar-se com o outro e germinar uma 

interação fecunda, criativa entre ele e o outro. “Por isso, a liberdade de tomar a palavra não 
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deve ser entendida como poder ou como propriedade, mas como uma abertura para o novo 

e para o desconhecido” (LARROSA, 201, p. 146).  

A manifestação da vida no meio social pode conceber maneiras de organização 

dinâmicas que mantenham a relação entre a abertura para o mundo em profunda conexão 

com as formações sócio culturais. E, assim, o equilíbrio entre ser e ter um corpo pode se 

movimentar em um fluxo retro alimentativo e não dialético com a organização social.  

A ação relacional se posiciona como um dispositivo de eixo de circulação entre: o 

dentro, o fora, a consciência, a ação, o um, o outro, o meio, a coletividade. No micro cosmos 

da ação artística a ação relacional procura criar espaços de interação onde possamos 

minimamente nos pesquisar como possibilidade de criação de nós mesmos e da vida em 

comunidade, explorando outros paradigmas de ser, perceber e conviver.   

O grande interesse da ação relacional é o coletivo, e, por esse motivo, a interação 

valoriza o movimento que perpassa as pessoas e o meio; o empenho e a atenção encontram-

se em relação com esse “movimento desconhecido de vibração comum a todas as coisas”; 

ou seja, no princípio de ligação das partes pelo movimento da experiência.  

A interação é essa inter atuação, inter transação entre as pessoas e o meio, ou ainda, 

essa conexão integral, uma sintonia maior que compreende o visível e o invisível. Trata-se de 

uma interação de entrar em relação com “algo mais... material ou imaterial”, assim como se 

estabelece a interação entre os corpos na física quântica: 

 

É inconcebível que a matéria bruta inanimada possa, sem a 
mediação de algo mais, que não seja material, afetar outra matéria e agir 
sobre ela sem contato mútuo. Que a gravidade seja algo inato, inerente e 
essencial á matéria, de tal maneira que um corpo possa agir sobre o outro à 
distância através do vácuo e sem mediação de qualquer outra coisa que 
pudesse transmitir a sua força, é, para mim, um absurdo tão grande que 
não creio que possa existir um homem capaz de pensar com competência 
em matérias filosóficas e nele incorrer. A gravidade tem de ser causada por 
um agente, que opera constantemente, de acordo com certas leis; mas se 
tal agente é material ou imaterial é algo que deixo à consideração de meus 
leitores (GREENE, 1999, p. 75). 
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Portanto, a interação na ação relacional está, como a física quântica, em relação a um 

princípio movente de integração que transpassa os seres e o meio. Perceber o movimento 

interno no próprio corpo é também entrar em relação com o movimento “nem dentro/nem 

fora”, sob um mesmo princípio de existência universal. É sob esta compreensão que se 

desenvolve a ação relacional como uma experiência de interação.  

Deste modo, o eixo de propósitos da ação relacional organizou-se em torno de 

quatro vertentes centrais: 

 A exploração das possibilidades de ser e agir em coletividades 

 A arte como lugar de pesquisa  

 A ação como prática de fomentação de comunidades 

 A ética no encontro do “eu” frente ao “tu” 

 

E, a partir deste eixo de propósitos, as três dimensões conceituais da ação relacional 

foram:  

 O CONSTRUCIONISMO SOCIAL 

 EXPERIÊNCIA 

 INTERAÇÃO. 

De acordo com esses itens destacados acima teci a teia conceitual da ação relacional.  
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A QUESTÃO CENTRAL E O DESAFIO ENFRENTADO: A MUDANÇA DE PARADIGMA 

Dados os sentidos e a tessitura conceitual da ação relacional, a questão central desta 

tese foi: “De que maneira a ação relacional implica a criação e realização da ação sob a 

perspectiva do agente?”.  

O ponto nodal desta tese, sob a perspectiva do agente da ação, foi a prática do fazer 

artístico e, neste sentido, o desafio apresentou-se em ação. A questão residia na tradução 

dos conceitos na prática do fazer ou em como as experiências práticas ofereciam caminhos e 

repostas às inquietações artísticas, ampliando as perspectivas do pensamento.  

Deste modo o problema desta tese incidiu na reflexão sobre o fazer. Ou seja, o 

problema era encontrar ferramentas, estratégias, orientações, referências, enfim, 

instrumentos para o agente na ação relacional- a dificuldade localizava-se nas dimensões 

práticas, na tessitura prática da ação relacional sob a perspectiva de instrumentos para o 

agente. Este era o campo do desconhecido.  

Neste sentido o desafio foi encontrar possibilidades, como agente, de alavancar o 

pensamento e a ação em sintonia com as demandas da ação relacional por um lado teóricas, 

e por outro, sentidas ou pressentidas. O problema central desta tese foi de embricadura 

teórico – prática: o desafio de encontrar um paradigma de relação entre ação e percepção 

que pudesse desenvolver a tessitura prática da ação relacional de acordo com seus 

impulsos e propósitos.  

O problema esteve na diferença entre o mecanismo de pensar e as estruturas do 

fazer e, assim, a transformação, nesta pesquisa, foi requerida nas duas instâncias: no 

paradigma do pensar e do agir. 

O “saber pela experiência” não é um saber que se faz na compreensão intelectual 

somente; como o próprio nome diz, é um saber que se faz pela experiência, ou seja, se trata 

de uma transformação da percepção que se faz em experiência integral do corpo e da 

mente.  
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Inicialmente houve um descompasso na distância entre o que eu pretendia fazer e as 

ferramentas disponíveis e conhecidas para utilizar na criação. Pressentia que era necessário 

ampliar a percepção e romper enquadramentos formais para que a ação relacional 

emergisse de dentro do agente para fora, na ação.  

Deste modo, quando comecei a concretizar as experiências de pesquisa observava 

que os impulsos não encontravam trilhos de expressão próprios no tempo e no espaço e, 

assim, incorriam em paradigmas de criação sabidos que não alavancavam, na potência 

plena, os impulsos em criação. 

O desafio foi encontrar um paradigma que desse vazão ao procedimento de criação 

ou a uma metodologia de realização da ação relacional. Fazia-se necessário encontrar trilhos 

propícios e correspondentes às necessidades específicas da ação relacional.   

O problema esteve em querer criar a ação relacional sob um eixo de propósitos, 

munida, como artista, com instrumentos que não correspondiam às necessidades do fazer 

em questão. Ao mesmo tempo em que a ação relacional se constituía no plano sensível, mas 

também não encontrava instrumentos práticos a partir dos quais pudesse acontecer.  

Porém encontrar e modificar um paradigma de relação entre ação e percepção foi 

uma dificuldade simultaneamente artística e pessoal, além de significar o início de um 

processo para uma vida inteira. 

O impasse deste problema começou a ser movimentado a partir da realização das 

experiências narradas no segundo capítulo. Fui à campo com a tessitura teórica do primeiro 

capítulo, e carente quanto aos instrumentos práticos correspondentes às experiências em 

questão. Mas pela via da experiência o desafio foi sendo movido com idas e vindas, com 

dificuldades quanto aos enquadramentos artísticos, às “maneiras de fazer” previamente 

estruturadas, e à capacidade de “deixar as ações se fazerem a partir de suas necessidades 

genuínas”- os desafios entrelaçaram o plano do “saber teatral” às amarras e mecanismos da 

minha percepção e de minhas limitações psicossomáticas.  
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A sensação inicial foi a de que a mente avança em conceitos abstratos e elabora uma 

ilusão de criação artística à qual a prática não corresponde com tanto brilho. Mais tarde, no 

entanto, percebi que a prática é a realidade vital, que o importante é o movimento da vida e 

não o que interpreto sobre ele; a prática não deve estar “correndo atrás” das construções e 

abstrações do pensamento, sempre apequenada e atrasada.  

Compreendi que o problema estava nesse mecanismo de pensar e agir que distorce e 

condiciona a percepção da experiência, e da vida. 

Nesta encruzilhava inter atuante entre o pensar e o fazer, onde a consciência e a 

ação procuram encontrar um espaço de re união, realizei as experiências em ação desta 

tese. E, a partir destas experiências: “Às vezes sim, Às vezes não; À procura do Tio Barnabé, 

O sonho de Natanael; e Travessia”, a questão central desta tese foi subdividida em três 

assuntos: a função do agente, a formação desse artista e a tessitura da ação relacional.  

Prossegui em um percurso de pesquisa em ação, através do qual, as experiências, 

igualmente como formas de consciência, destrincharam nós e amarras oferecendo leitos e 

fluxo para o desenvolvimento das questões.  

Assim, concentrei a atenção sobre as experiências de interação e sobre esse saber 

entrelaçado à ação e ao cotidiano. As experiências de interação na vida e na arte foram 

diversificadas e foi a partir delas que o movimento desta tese se fez, a iniciar pela mudança 

de contexto e de cidade, e a consumar-se nas viagens ao exterior para o estudo da 

Pedagogia Perceptiva.  

Esta tese se fez, fundamentalmente, em experiências de interação com todas as 

pessoas que, das mais diferentes maneiras e contundências, se relacionaram a este 

movimento. Processei os diversos encontros e experiências de interação, mas ressalto que o 

movimento desta tese foi feito em relação a cada pessoa que encontrei nesta travessia- 

neste sentido também há aqui presentes diversos olhares e interferências. Deste modo, esta 

tese é um movimento em interação, e foi como experiência de interação, que o movimento 

da ação relacional se fez até o presente momento.  
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Ao final das ações de pesquisa do capítulo II “Às vezes sim, Às vezes não” e das ações 

culturais no bairro da Jabaquara, destaquei as dimensões emergentes da prática da ação 

relacional: 

 o envolvimento da comunidade antes, durante e depois da ação;  

 o acesso da potência humana e o vínculo entre o artista e o outro;  

 compreender o sentido da experiência estética como continuidade da 

experiência da vida;  

 coerência ética: se a finalidade é a vida, a ação não se encerra no dia da 

apresentação;  

 a fomentação da arte do encontro;  

 a descontextualização de si como contextualização no presente;  

 a ética do “eu” frente ao “tu” como espaço preservado de interação 

presencial entre duas ou mais pessoas;  

 a relação com o público no sentido de porque convida-lo para estar presente 

na ação;  

 a atuação verdadeira, a presença sem artifícios ou sub intenções de conduzir 

resultados almejados;  

 a compreensão de que o processo é a ação relacional (o que implica que o 

tempo possa ser estendido e não resumido ao encontro da ´apresentação´);  

 a percepção de que o projeto é a experiência e não o resultado estético final. 

 

Mais tarde, a partir do encontro com o paradigma do Sensível, descrito e ocorrido no 

final da experiência do terceiro capítulo, houve uma verticalização substancial. Foi no 

encontro com a Pedagogia Perceptiva que entrei em relação com uma frequência mais 

aprofundada de ação e percepção. Assim, no último, dos quatro anos do movimento desta 

tese, encontrei uma pedagogia concreta e prática da percepção que não somente me 

instruiu para que eu aprofundasse um eixo de desenvolvimento da experiência de interação, 

como, fundamentalmente, despertou a percepção e iniciou um processo vital de 

transformação em mim quanto a experiência de entrar em relação com a interioridade.    
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Neste encontro com a Pedagogia Perceptiva, no início de um processo de 

transformação de um paradigma, iluminaram-se os instrumentos e os trilhos 

correspondentes à ação relacional. Através desta metodologia onde a ação e o pensamento 

tornam-se um único movimento em criação, a pesquisa se aprimorou. 

  

 

O DESMEMBRAMENTO DA QUESTÃO CENTRAL E AS RESPOSTAS 

Neste processo a pesquisa “se fez”, e as respostas “se deram” absolutamente 

atreladas ás experiências em natureza processual, como consumações de um movimento da 

tese. O movimento ao consumar-se, como uma pausa que prepara a próxima viagem, 

também integra as percepções da experiência realizada. Assim a integração, aqui 

denominada como conclusão, é uma forma momentânea de visualizar, organizar e entrar em 

ressonância com a emergência do pensamento fruto do movimento desta tese. Esta 

tessitura é também um canal de interação com o leitor. 

Deste modo, as respostas à questão desta tese são emergências do encontro e 

desenvolvimento de outro paradigma de consciência e ação, na relação com o Sensível, 

nesta contínua pesquisa em experiências de interação sobre a ação relacional com vistas à 

exploração das formas de ser e agir em comunidades de presença.  

Portanto as respostas não são conclusões determinadas, são ações de integração do 

movimento da tese, e, basicamente, um movimento de ressonância que exige, depois, a 

pausa, e servem à continuidade do movimento. 

Dadas estas ressalvas, destaco a seguir as dimensões de cada questão não mais de 

forma narrativa estendida como fiz no decorrer dos capítulos III, IV e V, mas pontualmente, 

como instrumentos práticos.     

Então, a questão central “De que maneira a ação relacional implica a criação e 

realização da ação sob a perspectiva do agente?”, foi subdividida em três no sentido de 
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especificar e verticalizar seus desmembramentos práticos na continuidade da pesquisa após 

as experiências. 

A primeira sub questão “Qual é a função do agente na ação relacional?” foi 

desenvolvida no terceiro capítulo em sintonia com a função do “animateur” na Pedagogia 

Perceptiva. 

A questão da função é um ponto basilar da ação relacional que redimensiona a 

atitude do agente na ação. Se a função não é representar, então é necessário refletir de que 

maneira a experiência reposiciona a função do agente. Ou ainda, se o objetivo não é a 

representação, por que o agente cria e elabora uma ação? Com qual intuito prático? Qual é, 

efetivamente, a sua função? 

A diferença fundamental é que o agente na ação relacional não somente trabalha a 

partir do conceito de experiência, como enfoca a experiência de interação. Assim, o agente 

não compartilha uma experiência individual, mas gera uma experiência de interação entre 

ele e o público. Deste modo, com o objetivo de gerar uma experiência de interação, a função 

do agente na ação relacional é co implicar, pelo Sensível, a si e ao outro nesta experiência 

comum.  

O agente na ação relacional é, neste sentido, um gerenciador de processos implicado 

em ação na experiência de interação. O eixo central é que o agente implica a si e ao público 

na experiência de interação pelo Sensível.  

Os três princípios basilares da função do agente são: 

 Gerar a experiência de interação em ação, de dentro da dinâmica da ação. 

 Implicar a experiência pelo Sensível. 

 Criar espaços para a emergência da consciência pela experiência.  

 

Esta co- implicação em ação, em termos práticos, orienta-se pelas seguintes 

referências: 
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 Atencionalidade: o estado da neutralidade ativa. 

 

 Lógica da não predominância: a atenção em si e no outro simultaneamente 

 

 Antecipação: onde o agente da cena está “segundos” à frente da experiência 

coletiva, como animateur.  

 

 

 Validação: ação em que o agente atualiza e valida a experiência de si e do 

outro, integrando as percepções ao desenvolvimento da ação. 

 

 Orientação de instrumentos para a experiência comum: as indicações de 

orientação se diferem do direcionamento em busca de resultados 

preestabelecidos ou de metas a serem realizadas (o que importa não é 

direcionar a ação rumo a um resultado, mas pôr em curso a experiência sob 

a implicação ativa do outro e não apontar resultados adjetivados). 

 

Assim, implicar a ação relacional mobiliza um nível de interação que requer o 

desenvolvimento do agente de acordo com as dimensões da ação. Ou seja, a ação relacional 

também requer uma formação específica no sentido de disponibilizar e desenvolver o 

agente para a ação.  

Neste sentido a questão era encontrar uma prática de formação e desenvolvimento 

para o agente da ação relacional. Assim como eu havia estudado o Sistema de Stanislavski 

quando investigava a ação física e a Ginástica Rítmica de Dalcroze no momento em estava 

interessada pelo fenômeno do ritmo no corpo, no caso da ação relacional me perguntava: 

“Qual seria a abordagem de formação para o agente?”.  

Deste modo, ao conhecer a Pedagogia Perceptiva encontrei possibilidades para o 

desenvolvimento do agente em termos práticos, a partir do corpo e da Educação Perceptiva 
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do Movimento. Porém, além de encontrar uma metodologia, pude também aprofundar a 

percepção sobre a relação com a minha interioridade e com a dos outros pelo viés do 

movimento vital e consciente que anima e circula entre as pessoas.   

Deste modo, a segunda sub questão desta tese foi desenvolvida no quarto capítulo: 

“De que maneira a Pedagogia Perceptiva pode orientar a formação e o desenvolvimento 

do agente da ação relacional?” 

Compreendo que a sintonia com o movimento interno acama a possibilidade de 

desenvolvimento do agente em relação e não em ruptura com a sua potência interior. Assim 

a Pedagogia Perceptiva encaminha a prática de uma possibilidade de desenvolvimento 

humano em profunda sintonia com o movimento interno, ao contrário do processo de 

reificação da consciência que se baliza na percepção dos fenômenos humanos como coisas 

padronizadas e não como processos vivos e auto conscientes em permanente movimento de 

criação.  

Nesta perspectiva também há uma profunda diferença que se situa em compreender 

a potência mutante interior como o “caos”, como cita Berger, de perceber o movimento 

interno como força vital autônoma e auto consciente, tal qual descreve Danis Bois. São 

princípios e percepções de abordagem da potência interior distintas.  

A mudança de paradigma se apresenta na percepção da interioridade como 

possibilidade ampliada da consciência e não como o “caos” do qual se deve distanciar rumo 

à organização institucional da sociedade.  

Além disso, a abordagem somática de Danis Bois não trata de explorar a 

materialidade corporal no sentido das suas potencialidades de expressão físicas o que, em 

muitos sentidos, mantém uma relação de comando racionalizado e premeditado (visando 

metas ou maneiras de fazer determinadas) sobre o corpo. Portanto, a questão não incide em 

explorar o corpo (pelos comandos e desafios mentais)- não se trata de explorar o corpo, mas 

de entrar em relação com ele. Trata-se de uma sintonia e não de um empreendedorismo 
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sobre as potencialidades físicas da expressão.  Esta é a diferença entre “ter um corpo” e “ser 

um corpo”, no que tange à abordagem somática da ação relacional.  

Assim, a formação pela Pedagogia Perceptiva é o desenvolvimento de um paradigma 

da percepção em que o corpo está em relação como o seu movimento interno consciente 

vital- onde pensar, agir e sentir é uma sintonia integrada com a natureza de si e do meio.   

A relação com o movimento interno nos mostra, dentro da nossa natureza que, como 

afirmou Paulo Freire, “O mundo não é, o mundo está sendo”.  A ação relacional posiciona-se 

na micro esfera cotidiana, sob o propósito de  experimentar as possibilidades das interações 

nas suas vertentes de criação e de percepção a partir dos encontros humanos.  

Ao agente cabe tentar reestabelcer a percepção, enquanto ser ativo, criativo e co 

responsável de que não somos público passivo da nossa própria história de vida. A 

Pedagogia Perceptiva contribui para o desenvolvimento da consciência prática de que somos 

movimento, puro devir, e, assim, os resultados das ações não estão previstos, a vida não 

está, potencialmente, fadada. Ao contrário, há, dentro de nós o movimento de 

transformação contínua- a força e a consciência ativa para pesquisar outras possibilidades 

de ser e agir em coletividade. A questão reside em sintonizar esta força, estar em relação 

com este movimento, habitá-lo, co- criar a vida com ele, “deixar-se orientar” em sintonia 

maior. Ao invés de oprimir, comprimir, ou desligar a conexão de si mesmo com o próprio 

movimento.  

O movimento interno é uma força vital sábia com a qual podemos estar sintonizados 

na criação da vida e da ação relacional. As respostas de desenvolvimento, neste sentido, já 

existem no próprio corpo.  

Assim, os instrumentos da Pedagogia Perceptiva destacados para o desenvolvimento 

do agente da ação relacional são: 

 

 Introspecção sensorial 
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 Biomecânica sensorial 

 Biorritmo 

 Movimento codificado 

 Movimento livre 

 

A partir do movimento livre, acredito que, no desenvolvimento deste trabalho, 

haverá a emergência de práticas que se dirijam, mais precisamente, à ação relacional, e que 

possam também especificar ferramentas principalmente a partir da reciprocidade atuante.  

Existem práticas no estudo do movimento da Pedagogia Perceptiva que desenvolvem a 

interação pela reciprocidade atuante.   

Porém, ainda que esse trabalho deva se desmembrar, a base de formação e 

desenvolvimento do agente não deve orientar-se para uma forma específica ou uma 

maneira do “como fazer, ou como se expressar”.  

O cerne da formação é a Pedagogia Perceptiva, a capacidade de estar em relação, e 

de “deixar as formas acontecerem” sucessivamente nesta profunda e, cada vez mais vertical, 

sintonia consigo e com o outro pelo Sensível. Trata-se de um desenvolvimento, no que tange 

ao agente da ação, fundamentalmente, pessoal, e que, antes de qualquer forma, pretende 

desenvolver a capacidade de perceber e estar em relação consigo e com o meio. 

O desenvolvimento do agente está na faculdade de entrar em relação com o Sensível, 

de estar em interação e em sintonia, com a percepção pela experiência; ou seja, o 

desenvolvimento do agente está na faculdade de agir e perceber pelo Sensível e não em 

desenvolver uma estética, um enquadramento ou um formato específico.  Por este motivo 

a Pedagogia Perceptiva se apresenta como um paradigma de formação e 

desenvolvimento- porque não prevê maneiras de agir, mas possibilidades de estar em 

relação nas experiências de interação.  

Através da Pedagogia Perceptiva pude especificar instrumentos e práticas da 

interação conceitualmente descrita no primeiro capítulo- “a interação proposta nesta tese é 
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um conceito relacionado ao princípio de conexão das partes ao todo”. Este princípio 

fundamental acontece na reciprocidade atuante e na interação em ressonância com o 

Sensível.  

Neste percurso do movimento desta tese, após a definição da função e do eixo de 

formação do agente haver sido redimensionada, tornou-se possível desenvolver as 

dimensões da ação relacional onde as contribuições da Pedagogia Perceptiva somaram-se às 

dimensões da ação relacional experimentadas nas ações de pesquisa dos três primeiros 

capítulos. Assim, a terceira sub questão desta tese se apresentou da seguinte maneira: 

“Quais são as dimensões da tessitura prática da ação relacional, sob a perspectiva do 

agente implicado pelo sensível?” 

Desta forma, na confluência entre as ações de pesquisa e a investigação conceitual, o 

capítulo cinco teceu instrumentos da ação relacional, os quais organizo abaixo visualmente: 
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Deste modo, ao finalizar uma organização em tópicos das respostas às perguntas 

desta tese, concluo que houve a consumação de uma experiência na composição de uma 

tessitura que ressaltou instrumentos da ação relacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Sob um ponto de vista geral, compreendendo o percurso realizado nestes quatro 

anos de pesquisa de doutorado, observo que esta tese foi, em certa medida, uma grande 

ação como experiência. Este trabalho nasceu de uma inquietação artística fruto da crise da 

representação, mas também resultado de uma insatisfação ou ainda um desencontro 

traduzido pela sensação da falta de sentido no trabalho da atuação. O início desta tese foi a 

identificação de uma desconexão entre o impulso de agir e a faculdade de ação.  

No entanto, faço parte de um contexto teatral paulistano onde esta crise, bem como 

esta desconexão entre o agir e o pensar sob as influências da performance e do teatro 

performativo, permeiam as discussões e as pesquisas sobre o trabalho do ator/ performer. 

Esta problemática do teatro contemporâneo no que tange ao trabalho do agente da ação se 

revela no meu processo como um dos olhares que compõe o contexto teatral. Por este 

motivo a perspectiva que se desenvolve é sob a ótica do agente- de quem age em primeira 

pessoa na ação.  

 Assim, sob um eixo de propósitos traduzido em projeto de pesquisa (como uma ação 

inicial) a investigação abriu um campo de experiências de interação lidando com desafios, 

insatisfações e com o desconhecido a partir de uma questão central. Cada pessoa e cada 

interação foi co- responsável pelo do movimento desta tese.  

A partir do encontro com o Sensível modificaram-se os desafios, especificaram-se as 

questões, enveredaram-se descobertas, e abriu-se um leque de percepções e possibilidades 

e novos desconhecidos e novas transformações aconteceram no plano artístico e pessoal 

(como uma ação do encontro). As mudanças foram muitas e constantes, exigiram 

transformação e a atualização do movimento interno em sintonia com o movimento 

externo.  

Assim a escrita foi se fazendo até o presente momento da conclusão (como uma ação 

de integração).  
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Agora é o momento de aprofundar neste paradigma de desenvolvimento e nesta 

tessitura de ação. Ou seja, a partir do movimento de consumação desta tese, emerge o 

próximo movimento- a verticalização.  

Compreendo que uma parte do movimento agora seja a continuidade no 

aprofundamento da formação do agente da ação pela Pedagogia Perceptiva. A partir dos 

instrumentos da Pedagogia Perceptiva pode haver também o desenvolvimento de práticas 

que criem e/ou redimensionem elementos da formação teatral no sentido da ação 

relacional.  

E, a outra parte do mesmo movimento de continuidade deste processo é a criação 

artística- a constante criação e realização de ações relacionais. Trata-se do momento de 

trabalhar com a tessitura prática da ação relacional consumada nesta tese. É deste lugar que 

os novos projetos artísticos estão sendo desenvolvidos atualmente em práticas 

comunitárias.  

A criação da tessitura prática da ação relacional foi a última ação desta tese, portanto 

o momento agora é de utiliza-la: utilizar, como agente, os instrumentos encontrados para a 

criação e realização da ação relacional. Afinal consuma-se um movimento do qual venho 

munida com uma tessitura de ação e abre-se o início do próximo- o agir com estes 

instrumentos práticos consumados nesta tese. E assim obviamente a tessitura será utilizada, 

verificada, ajustada e verticalizada a partir das próximas experiências.  

Ou seja, a criação dessa tessitura é a abertura do movimento atual- se as 

experiências não visam nada além de si mesmas, por outro lado, são elas- com suas forças e 

contundências- que fazem o presente acontecer.  

Assim as considerações finais são a verticalização do desenvolvimento do agente e da 

tessitura da ação relacional: a continuidade desse processo que não pretende chegar a lugar 

algum, além de potencializar e aprofundar, cada vez mais, as contínuas e presentes 

experiências de interação, pelo Sensível, na vida e na arte, em meio às experiências 

comunitárias.  
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