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CORPO, MENTE, ESPÍRITO E CENA. 

A INTEGRAÇÃO DA PRÁTICA SOMÁTICA NA VIDA/ARTE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 

CENA  

 

Letícia Lemes Santiago
1
 

 

Resumo: 

Este trabalho faz parte da minha investigação de pesquisa de mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Artes da Cena – UFG. Neste ensaio coloco um experimento prático que 

realizei na disciplina: Educação Somática e Dramaturgia do Corpo Cênico, do mesmo 

programa. Consiste na montagem de uma cena vinculada aos estudos da prática somática, nela 

abarquei minha experiência de corpo, mente e espírito fazendo um relato das vozes e dos 

afetos que me atravessaram para a composição da cena e da escrita. 

 

Palavras-chave: corpo; somática; afetos; espírito; memória. 

 

O corpo sob a pele é uma fábrica 

superaquecida,   

E por fora, o doente brilha, reluz, em todos os 

seus poros, estilhaçados. 

Antonin Artaud 

 

 

DO ÚTERO PRA LUZ - NÃO TÃO BONITO QUANTO SE LÊ 

 

Tornar-se consciente de si no mundo parece óbvio e simples, o de apenas ser e estar. 

Para mim a complexidade desse estado se deu há mais de duas décadas, anos depois que a luz 

artificial invadiu minha retina, quando o líquido amniótico deu lugar às mãos de plástico e fui 

tirada com hora marcada do útero de minha mãe, quando completei entre 12 e 13 anos, no 

momento em que conheci o teatro. Outro parto com luz artificial, que ainda sim me faz vibrar 

como o princípio da vida e me conecta com o que há de essencial em mim, esta vivência que 

                                                 
1
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infelizmente nos foi tirada no primeiro minuto, a oportunidade de experienciar a minha 

primeira conexão com minha mãe e a dela comigo quando recém tirada do ventre, já que na 

época e condições não tínhamos muita escolha.  

Quero dizer com tudo isso que o meu primeiro contato com o mundo foi numa sala 

gelada da qual fui as pressas entregue chorando às enfermeiras para um banho, e que o 

primeiro contato da minha mãe comigo foi de longe, e que, além disso, o meu sexo biológico 

foi revelado com muito custo pelo médico. Quero dizer que não sei se nos recuperamos desse 

primeiro contato apartado, mas que buscamos nos reconectar desde então e quero dizer 

também que com o teatro sinto-me renascida e reconectada com essa primeira essência 

retalhada, conectada comigo e com minha origem. 

Para muitos os eventos que ocorrem no parto cesáreo, como citei, podem não fazer 

nenhuma diferença no decorrer da vida de uma pessoa, um lugar familiar, escuro e quente, 

bruscamente ser trocado pelo látex, e pelo desaconchego de um espaço imenso e gelado. 

Tenho pra mim que qualquer mudança brusca tem consequências na vida de um indivíduo, 

mas não tratarei aprofundadamente sobre essa questão, trouxe apenas para a reflexão de como 

estamos expostos a nos afetar por ocasiões externas e que fogem do nosso controle.  

A consciência de corpo vivo em carne, água, oxigênio e sentimento se tornou 

complexa à medida que eu me aprofundava nos estudos cênicos, assim praticava cada vez 

mais exercícios de consciência corporal, antes disso acreditava que ter consciência de mim era 

estar viva no mundo. Mas quando fazia as práticas teatrais percebia que um simples exercício 

meditativo, de deitar, fechar os olhos, sentir os pés, a calça tocando a pele, o corpo pesando 

no chão, as pontas dos dedos se movimentando ao final, me fazia sentir para além de ser mais 

alguém na terra. 

Em virtude disso percebi que nessa grande rede de experiências que é a vida, 

andamos, comemos, dirigimos, tomamos banho, escovamos os dentes ou penteamos os 

cabelos sem consciência do que está sendo executado, logo aprendi com as práticas que nosso 

corpo não é só um pedaço de carne estruturado por ossos que executa tarefas. Para além de 

desempenhar atividades eu consigo sentir e consigo transcender na minha fé, o sistema 

corporal não é só biológico, nem só sentimento ou somente fé, ele é dentro e fora ao mesmo 

tempo, carne, espírito e mente concomitantemente.  
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E não somente isso, “o corpo não é algo que existe em estado natural, ele próprio já é 

uma profusão de construtos sociais, intervenções médicas, jurídicas, discursivas, camadas e 

camadas que se sobrepõem” (NASCIMENTO, 2018, p. 422). 

Então além desse corpo espiritual, carnal e mental não podemos descartar as camadas 

da memória, da ancestralidade, das vozes que ressoam neste corpo e dos afetos que contagiam 

essa carne. Dito isso, quero trazer a minha primeira experiência teatral e descrever como meu 

corpo respondeu a isso. Foi aos doze anos que tive o início da experiência consciente do 

corpo, senti que minha memória ancestral e espiritual já sabia qual era o meu ofício essencial, 

o teatro. Quando fiz minha primeira aula, o corpo se lembrou junto e minha mente alvoreceu, 

me lembro de repetir mentalmente: “é isso, Letícia, é isso”, como se eu tivesse descoberto a 

roda, e a partir daquele dia tudo fazia sentido na minha vida. 

Não lembro exatamente qual foi o primeiro exercício que o professor Franco 

Pimentel
2
 passou naquela tarde, só me lembro de minha mãos suarem, do meu coração bater 

muito forte, de estar em total êxito que não conseguia sentir qualquer outra coisa que não 

fosse felicidade, parecia ser uma realização una, uma epifania, estava eu lá expressando 

minha criatividade depois de ter presenciado vizinhas e primas no palco, o lugar que almejei 

sem nem saber do porquê, ou por qual razão queria estar, até o momento que estive e meu 

corpo se reconheceu nele.  

 

ME ENTREGANDO E SE INTEGRANDO 

 

Nessa trajetória muitas coisas me atravessaram, mergulhei cada vez mais na prática 

teatral, e em cada prática percebia que o conhecimento não era separado em caixas. Comecei 

a compreender a relação dos fatos históricos com as músicas da época, a descobrir a 

geometria e velocidade dos movimentos, que o valor das coisas tinham relação com a 
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demanda, e tudo isso é ligado a um contexto filosófico, histórico, sociológico, antropológico, 

político, artístico, experiencial, entre outros, pois cada experiência possui vários outros 

aspectos inerentes nela mesma.  

Assim como encontrava lógica na integração do corpo com o meio, percebi que a cada 

experiência teórica, desde matemática até as disciplinas de história, não eram separadas da 

vida. Foi na universidade que eu decidi gozar entre a experiência teórica e prática do teatro, já 

sabia que as artes cênicas era minha vida e minha vida era as artes cênicas, dessa forma desde 

o teste de aptidão me sentia em casa, não que tenha sido um mar de rosas, afinal um dos meus 

maiores traumas, por exemplo, teve início na universidade. A forma com que os olhares me 

avaliavam e como meus textos eram corrigidos construiu-se uma barreira entre a minha vida e 

a academia.  

Apesar de ter adquirido um bloqueio com seminários e escrita, a universidade me 

trouxe experiências incríveis com a prática performática, e uma delas me trouxe a descoberta 

do autor Antonin Artaud, as possibilidades teatrais mais viscerais me chamavam a atenção, 

 

Como a peste, o teatro é portanto uma formidável convocação de forças que 

reconduzem o espírito, pelo exemplo, à origem de seus conflitos (...) Se o 

teatro essencial é como a peste, não por ser contagioso, mas porque, como a 

peste, ele é a revelação, a afirmação, a exteriorização de um fundo de 

crueldade latente através do qual se localizam num indivíduo ou num povo 

todas as possibilidades perversas do espírito. (1993, p. 24) 

 

Nos seus escritos, Artaud transcende a metodologia teórica teatral e traz a luz termos 

como: crueldade e espírito, isso é muito forte e a sua leitura transborda em sentimento, pois da 

mesma forma que o essencial do teatro é a revelação, afirmação e exteriorização da crueldade, 

a sua escrita também manifesta sentimentos, incômodos, inquietações para quem o lê. Ele 

afirma que o teatro não deveria ser escrito
3
, não deveríamos ter texto teatral, e ao mesmo 

tempo em que fala sobre isso, a sua escrita suscita sensações, emoções e ebulição.  

As artes cênicas mexiam cada vez mais com a minha vida, por isso comecei a buscar 

experiências desafiadoras para mim e para o público, sem dúvidas o que me movia no teatro 

                                                 
3
 Em todo caso, e apresso-me em dizê-lo desde já, um teatro que submete ao texto a encenação e a realização, 
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antipoeta e positivista, isto é, um teatro de ocidental. (ARTAUD, 1993, p. 35) 
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era o confronto, o choque, a exposição, pois tudo isso tem a ver com a vida, com a minha 

vida, pois ela é contraditória, pragmática, desafiadora, visceral, burocrática quando Cartola 

dizia: “o mundo é um moinho”, Lenine dizia que: “o corpo pede um pouco mais de alma”, 

quero ser moinho e quero ser paciência. 

E no moinho fui obrigada a ter paciência, ainda na universidade trabalhei como 

professora de teatro do estado de Goiás, o que se somou à minha experiência de 

vida/profissional/artística.  Estudei minha vida toda na escola pública, mas a experiência da 

sala de aula em docência me trouxe outra perspectiva e outros questionamentos, logo me 

formei e continuei meu trabalho, alguns anos depois foi inserida a escola com perspectiva 

integral e carga horária integral
4
, a proposta era a formação integral do estudante, não 

somente relacionada com carga horária, mas com práticas inclusivas e integrativas. 

Um ano depois me encontrei na coordenação pedagógica da escola, e tive o privilégio 

de estar em contato com os responsáveis dos estudantes e saber um pouco mais da realidade 

deles, o que me fez questionar várias práticas pedagógicas, quanto mais eu me inteirava da 

realidade deles eu percebia que a abordagem deveria ser diferenciada para cada um, pois cada 

indivíduo tinha uma realidade diferente, o que tornava o trabalho mais difícil e desafiador.  

Mergulhei na educação integral, tentei agregar conhecimento em vários aspectos dos 

estudantes, vida cotidiana, história, religião, tentando abarcar uma educação de qualidade, 

porém a dinâmica do sistema educacional se sabota e as estratégias já não conseguem 

englobar uma monitoria de forma personalizada. Várias questões de estrutura física e de 

pessoal corroboraram para o insucesso da educação integral, mas aprendi muito com a minha 

experiência empírica com um olhar humano, apesar de haver inúmeras ressalvas sobre como o 

projeto da escola de tempo integral foi e está sendo implementado no estado de Goiás. 

Assim como as artes cênicas mexiam comigo a realidade daqueles estudantes também 

mexia, virou uma questão de sobrevivência, buscar sentido na arte e buscar sentido em tudo 

que era proposto a esses estudantes, em “O Corpo: pistas para estudos indisciplinares” 

Greiner coloca uma questão sobre a prática artística afirmando que   

                                                 
4
 A escola de tempo integral tem jornada diária de 9 ou 7 horas, dependendo do modelo adotado pela unidade. 

Durante o dia, são servidas três refeições e os estudantes participam de aulas diversificadas e atividades práticas. 

Muito mais do que passar o dia todo na escola, a escola de tempo integral de Goiás visa o desenvolvimento 

integral do estudante, em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. E com mais 

tempo disponível na escola, é possível trabalhar a educação integral de forma mais aprofundada. (GOIÁS, 2022) 
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No caso da experiência artística, haveria ainda uma ativação do sistema 

límbico, o centro da vida. Assim como a atividade sexual e a experiência da 

morte (próxima ou anunciada), a atividade estética representaria em nosso 

processo evolutivo, uma ignição para a vida. Uma espécie de atualização de 

um estado corporal sempre latente e fundamentalmente necessário para a 

nossa sobrevivência. (GREINER, 2005, p. 111). 

 

Desse modo já não era mais possível separar a artista da pessoa, o sentido da vida 

estava inteiramente ligado a provocar as pessoas e talvez fazer chegar ou enxergar a arte como 

fonte inesgotável de vida. 

 

VID(ARTE) - ACADEMIA FEZ P(ARTE) 

 

Anos depois fiz uma pós-graduação em: Linguagem, Transversalidade e 

Interdisciplinaridade na Letras da UFG, foi quando estudamos um texto de Bakhtin e eu fiquei 

intrigada com o conceito de vozes que ele colocava, e a medida que fui estudando me lembrei 

de uma professora na graduação que havia citado o conceito de afetos de Spinoza, guardei 

essa lembrança e continuei estudando sobre a definição de vozes, até que fui convidada pra 

fazer um artigo com a Márcia Pelá
5
 o título foi: Goiânia, Brasília e Palmas: Entre Cidades, 

Sujeitos e Discursos. Nele analisei os discursos dos sujeitos dentro dessas cidades planejadas, 

e para isso utilizei os estudos sobre linguagem e a polifonia de Bakhtin. 

No próximo ano participei da performance dirigida pela Tamara Cubas
6
 chamada 

Multitud, essa imersão de uma semana desestruturou toda a projeção que eu carregava sobre a 
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 Possui Graduação em Pedagogia e Geografia. Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado em Geografia na área de 
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do ensino superior no Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN), Secretária Adjunta Regional da SBPC-

GO (2021-2023), presidente da ONG - Cultura, Cidade e Arte, coordenadora do Poli(S)íntese: grupo 

transdisciplinar de estudos e pesquisa em educação e cidades e Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Espaço, 

Sujeito e Existência (Dona Alzira). Desenvolve pesquisas transdisciplinares em temáticas voltadas à Geografia 

Urbana, a Educação, Saúde e Ambiente e Gênero, mais especificamente sobre as relações de poderes no 

processo de criação, planejamento e ocupação das cidades e na incidência das práticas socioculturais na 

formação e disputas territoriais. 
6
 Licenciada em Artes Plásticas e Visuais, no Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de la 

República (IENBA/UDELAR). Mestre em Arte e Tecnología em EMMA, Escuela de Artes de Utrech, Holanda, 
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prática cênica e inclusive sobre a minha vida, a forma com que ela fazia os participantes lidar 

com os outros corpos, os jogos que se estabeleciam de afetar e ser afetado. Também guardei 

essa experiência, mas agora com uma inquietação maior, tanto do meu papel enquanto artista 

quanto na minha vida pessoal. 

Assim comecei a perceber que cada vez mais não existe separação entre vida pessoal e 

vida artística, me dei conta que todos os caminhos que percorri e que ainda quero percorrer 

me integra cada vez mais com o que sou e com o meu propósito pra vida/arte. O tipo de 

terapia que eu faço, como eu lido com as pessoas, o estilo de vida que levo, tentando ser leal e 

genuína comigo mesma e respeitando o outro. 

Depois de tentar fazer terapia com uma psicóloga do plano de saúde, onde fiquei 

durante quase um ano, meu amigo me falou de uma terapia que trabalhava o corpo de forma 

integral, corpo, mente e espírito, ele sabia que isso me chamaria a atenção, fiquei curiosa e 

logo marquei uma consulta, neste ano completo cinco anos de terapia Core Energetics, no site 

da Rede Brasil Core Energetics logo no início tem uma explicação do que seria essa prática: 

 

Core Energetics é uma ponte entre psicologia e espiritualidade. É conhecida 

mundialmente como uma das primeiras abordagens psicoterapêuticas do 

ocidente a incorporar o aspecto espiritual do ser, a psicologia moderna e a 

psicoterapia corporal. Esta abordagem é experiencial, dinâmica e 

frequentemente evoca experiências corporais poderosas através de exercícios 

físicos, emocionais e espirituais, que tem por objetivo restaurar a integridade 

energética do seu sistema. O propósito do trabalho é alcançar um senso de 

autenticidade, enraizamento, poder pessoal e a experiência de viver a vida 

com o coração aberto. O processo é tanto uma modalidade de cura quanto 

uma profunda jornada espiritual. É um processo de integração de todas as 

partes do seu Ser, de todas as camadas da dinâmica energética da 

consciência que compõe sua presença humana, desde o corpo físico, até a 

sua essência. Core Energetics é, na realidade, um processo de tornar-se 

verdadeiramente o Ser Humano que você é… (COREENEERGETICS, 

2022) 

 

Assim os processos que integraram meu ser, o trabalho corporal, mental e espiritual, 

sem distinção de relevância entre eles, trabalhados de maneira integrada dependendo da 

dinâmica abordada em cada sessão. Essa integração se tornou cada vez mais frequente nas 

minhas práticas e no meu modo de pensar.  

                                                                                                                                                         
premio EMMA Award in Image & Technology. Formada pela escola de dança contemporânea Contradanza, 

Montevideo. Perro Ribioso, acesso em: dezembro de 2018. 
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Com toda certeza todas essas experiências também me fizeram querer me integrar 

cada vez mais com o meio, primeiro o fato de não ter tido mais oportunidades por falta de 

recursos quando era criança, segundo por ter estudado em escola pública e por último, por ter 

sido subjugada no universo acadêmico, julgamento que também possui ligação com os outros 

dois primeiros motivos. Todas essas questões me movem e me invocam na descoberta da 

potencialização de mais pessoas por meio das minhas experiências de vida/arte, 

potencializando os lugares e voltando o trabalho da acadêmica para a população.  

Este trabalho faz parte da minha investigação de pesquisa de mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em Artes da Cena – UFG. Neste ensaio coloco um experimento prático que 

realizei na disciplina: Educação Somática e Dramaturgia do Corpo Cênico, do mesmo 

programa, fiz a montagem de uma cena de acordo com os estudos da prática somática, nela 

abarquei minha experiência de corpo, mente e espírito, para isso busquei na minha pesquisa 

corporal as vozes e os afetos que me atravessaram para a composição da cena.  

Pretendo também publicar a cena deste relato numa plataforma de vídeos onde eu 

possa ter um feedback sobre essa prática específica e relacionar com a minha pesquisa, nela 

faço um recorte teórico para realizar a vivência prática performática numa comunidade 

periférica na cidade de Goiânia, trabalhando com o conceito de "vozes" de Bakthin e  "afetos" 

de Spinoza, este trabalho externa subjetividade do ser trazendo aspectos que exemplificam a 

significação da experiência social. Busca trazer a vivência profunda do meio coletivo/urbano 

para a cena. Utiliza como base artística de atuação as pessoas das comunidades, 

potencializando suas experiências artísticas. O trabalho tem o propósito de trazer a reflexão 

do amadurecimento do ser de forma poética/corporal e sua trajetória a partir dos 

posicionamentos escolhidos, influenciados e apreendidos. 

 

TRÊS PARTOS - CORPO, ESPÍRITO E CENA 

 

Continuando sobre as experiências integradoras, há alguns anos descobri a 

permacultura, que resumidamente é uma prática onde você começa o cuidado de si e parte 

para o cuidado com o meio ambiente, tentando equilibrar seu consumo com a 

sustentabilidade, criando um design ao seu redor que requer o gasto mínimo de energia, de 

qualquer natureza, até chegar no macro agregando outras pessoas para a prática, “a 
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permacultura é um movimento de auto-suficiência.” (MOLLISSON, 1981, p. 80). Eu e meu 

companheiro decidimos criar uma empresa e tentar trabalhar a permacultura no nosso dia-a-

dia. 

O respeito à natureza vem ao encontro ao respeito comigo mesma, entender os 

processo corporais e respeitar o tempo da gestação, por exemplo, também vem desse 

movimento, a decisão de parir quando minha filha quis ser parida diz muito sobre toda a 

dinâmica de vida/arte que dançou e me desafiou durante minha caminhada.  

As horas do trabalho de parto, não saber lidar com a dor, pedir para tomar analgesia, 

sentir todo meu corpo se contrair no momento que se deve respirar, abrir e relaxar, essa 

contradição de trazer uma criança para o mundo me fez questionar até minha própria escolha, 

mas no final entender que respirar na dor não é uma loucura tão grande assim como eu 

achava, 

 

Um aspecto importante da jornada no Body-Mind Centering é descobrir o 

relacionamento entre o menor nível de atividade no corpo e o seu 

movimento mais amplo – alinhando o movimento celular interno à expressão 

externa do movimento no espaço. Isso envolve a identificação, a articulação, 

a diferenciação e a integração dos diversos tecidos no corpo, descobrindo 

qualidades que eles dão ao movimento, como evoluíram no processo de 

desenvolvimento e o papel que desempenham na expressão da mente. 

(COHEN, 2015, p. 22 apud CUNHA, 2019, p. 16) 

 

Tem a ver com sentir plenamente todas as sensações das quais seu corpo se encontra 

no “aqui e agora”, todas as células, órgãos, tecidos, músculos, articulações, contrações e suor, 

trazer a mente para o presente integrando a dor no movimento vigente, ou seja, respirar na 

dor. Isso eu não consegui fazer, a cada contração eu me negava a ela, hoje compreendo o 

“respirar na dor” e entendi que mais ainda deve ser trabalhado em relação as minhas dores, 

que não são e nem foram tão somente físicas.  

Outro aspecto que me trouxe para a criação da cena, minha religião, ter demorado 

quase sete anos para raspar minha cabeça para o orixá no candomblé vem de todos esses 

processos, por ainda não conseguir disponibilizar o tempo necessário que a religião merece 

para ser comungada. E entendendo que os orixás estão diretamente ligados aos elementos da 

natureza, aprendemos que orixá é natureza e que não é algo de fora, uma energia celestial 

poderosa que paira em nossas cabeças, mas uma energia vital que vem de dentro pra fora e de 
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fora pra dentro, se deixar transcender pela sua mais pura essência, energia que dança, que 

circula dentro e fora. A minha cena é sobre isso, a dança da vida/arte.  

Quando raspamos nossa cabeça para o orixá ficamos durante uma semana num quarto 

que é chamado na nossa casa de rundeme, é uma espécie de útero espiritual de Oxum, que 

também é meu orixá de cabeça, rainha das águas doces, representa a sabedoria e o poder 

feminino, além de ser o orixá que traz proteção e prosperidades às mulheres grávidas, é como 

estivéssemos sendo gerados. 

Durante o preceito de três meses após renascer para o orixá utilizamos somente roupas 

brancas e tampamos a cabeça, além de outras prescrições, é como se fossemos recém-

nascidos. No experimento prático que realizei na disciplina: Educação Somática e 

Dramaturgia do Corpo Cênico a poética permeia o universo da água representando o útero, o 

rio, a transformação e a passagem entre as jornadas da vida, o branco representa a morte e o 

nascimento, a morte da Letícia filha e o nascimento da Letícia mãe, o grito representa a dor de 

parir e a dor de ser parida. 

Desse parto nasce a cena que fala da Letícia, menina de escola pública, filha, mãe, 

candomblecista, educadora, atriz, performer, pesquisadora, que pratica a permacultura e faz 

terapia. Corpo, mente, espírito e cena (SANTIAGO, 2022). 
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