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RESUMO  

Este escrito apresenta um exercício reflexivo da práxis artística a respeito do processo de criação do 

espetáculo “Entre raízes, corpos e fé”, que tem como objetivo investigar novas poéticas para a cena 

da dança na contemporaneidade, pautadas em matrizes estéticas presentes nos saberes e fazeres 

tradicionais das mulheres do cerrado e no cotidiano dessas mulheres. Para isso, apresentamos 

algumas noções e entendimentos que contextualizam e conduzem o problema de pesquisa, como 

cartografias inventivas, corpo limiar, instalação corporal e encruzilhada, motivações dançantes e 

lugares/momentos experienciados no processo de criação, situando os momentos e os 

elementos/dispositivos práticos, como também as intepretações teóricas, as quais subsidiam esta 

investigação.   

PALAVRAS CHAVES: dança, processo de criação, corpo, manifestações culturais tradicionais. 

 

INTRODUÇÃO 

... quando penso que já vivi me parece que fui deixando meus corpos pelo caminho  

(Clarisse Lispector, 1998) 

Este escrito propõe um exercício reflexivo da práxis artística, oriunda do processo de 

criação do espetáculo “Entre raízes, corpos e fé”, fruto da pesquisa de doutoramento da artista 

pesquisadora, Marlini Dorneles de Lima e do encontro com o trabalho desenvolvido pelo 

Núcleo Coletivo 22.  

A pesquisa está em desenvolvimento, no Programa de Pós-Graduação em Artes da 

Universidade de Brasília (UnB), sob a orientação da Profa. Dra. Soraia Maria Silva. Tem 

como propósito investigar e compreender os elementos presentes na trajetória de um processo 
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de criação em dança, pautado na busca por uma poética da alteridade a partir da estética do 

cotidiano e dos códigos inscritos no ritual das mulheres do cerrado, seus saberes e fazeres 

tradicionais, ou seja, das parteiras, raizeiras e benzedeiras 

Os caminhos proporcionaram encontros potencializados nas corporeidades dançantes e 

suas trajetórias como artistas-pesquisadoras, visualizados pelos trabalhos artísticos e 

acadêmicos que vêm sendo desenvolvidos pelo Núcleo Coletivo 22, formado por artistas que 

pesquisam a música, a dança e o teatro e compartilham experimentações. 

A trajetória deste trabalho artístico é marcada por itinerâncias.  Caminhos se cruzaram,  

o que possibilitou o encontro de Marlini Dorneles de Lima, Renata de Lima Silva e Claudia 

Cardoso Barreto, assim como de outras mulheres do Núcleo Coletivo 22 que, ao longo da 

trajetória da pesquisa, deixaram marcas importantes na proposta cênica, como as artistas 

Lorena Fontes, Jordana Dolores e Vivian Maria.   

Durante as itinerâncias percorridas pelos trabalhos artísticos do Núcleo Coletivo 22, 

Renata de Lima Silva (2010, 2012) desenvolveu em seus estudos procedimentos 

metodológicos de preparação corporal e processos de criação, que se relacionam com o 

espaço acadêmico, sem abandonar a cena artística, ao contrário, aproximam e fomentam cada 

vez mais o trânsito entre estes contextos, a partir de eventos, oficinas, espetáculos e criações 

cênicas.   

Dos possíveis diálogos e tensões entre estes contextos, este escrito apresenta reflexões 

que dialogam de forma crítica, reflexiva e poética com o campo da pesquisa prática em artes, 

ou seja, da intenção do artista em organizar sua obra e recrutar um arcabouço teórico que 

permita desenvolver reflexões epistemológicas, norteadoras da criação em arte. Garcia (2011) 

aborda esta relação da atividade de pesquisa no processo de criação.  
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A pesquisa em artes, no campo do processo criativo, se caracteriza pela 

inexistência de um objeto pronto a ser examinado. A construção do 

objeto de investigação precisa ser, portanto elemento integrante da 

metodologia de pesquisa. Em um processo de criação em artes investigar 

e construir são binômios inseparáveis (GARCIA, 2011, p. 48, 49). 

  De fato, é importante considerar que na pesquisa em arte, o pesquisador artista, tem 

como desafio, no caminhar do processo de criação, construir tanto o objeto quanto sua 

interpretação. Neste caminhar, experiências muito singulares são desveladas, problematizadas 

e potencializadas. Esse exercício criativo o Núcleo Coletivo 22 vem trilhando, se 

embrenhando em estradas de chão de terra, cujas performances inscrevem por meio de 

encontros, olhares e desafios algumas itinerâncias poéticas.  Como mencionam Lima e Santos 

(2013, p. 167) “Lá vai pelo caminho, o coletivo abrindo passagem. Trilhando e escrevendo no 

corpo e na paisagem histórias sobre encontros, gestos, olhares e canções que marcam 

experiências compartilhadas, crenças e arte”.  

À luz destas reflexões faz-se necessário apresentar algumas noções e entendimentos 

que contextualizam e conduzem o problema de pesquisa deste processo de criação, situando 

os momentos e os elementos/dispositivos práticos, como também as intepretações teóricas, as 

quais subsidiam esta investigação.   

Assim, o desafio deste escrito é apresentar uma narrativa poética para tal registro, 

considerando os registros no diário de campo dos laboratórios das artistas-pesquisadoras e da 

pesquisa de campo, assim como, poemas, desenhos, contornos e rugosidades que recheiam o 

imaginário poético do trabalho nos laboratórios de criação. 

TESSITURAS INTRODUTÓRIAS... 

Partimos do princípio que a vida habita e faz sentido em um lugar quando damos 

significado a ele. Nos contornos desta reflexão, o problema de pesquisa deste trabalho vem se 
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organizando, na experiência em conhecer o cerrado brasileiro.  O que nos instiga a investigá-

lo por intermédio dos corpos das mulheres e suas corporeidades, na perspectiva do corpo 

como um lugar de expressão social e individual de acordo com Strathern apud Hartmann 

(2011). 

Compreendemos o ato de criação como um processo de ensino e de educação estética 

em dança e a importância de estudos que apontem para diferentes caminhos nos momentos de 

criação que, por sua vez, guardam em suas trajetórias potencialidades, no caminho percorrido 

na pesquisa de campo, assim como nas experiências no processo de criação e composição, 

que serão explorados no decorrer do escrito.  

Assim o presente trabalho se propõe investigar novas poéticas para a cena da dança na 

contemporaneidade, pautada em matrizes estéticas presentes nos saberes e fazeres tradicionais 

das mulheres do cerrado e no cotidiano dessas mulheres, buscando fendas que a potencializem 

saberes que acontecem no e com o corpo. 

Destarte, o objeto da pesquisa de campo situa-se no universo que envolve as práticas 

de sobrevivência que, segundo Veloso (2007), podem estar ligadas a sagração, a formas que 

as pessoas encontram de adorar e agradecer as ações atribuídas às várias divindades, ou então 

aos saberes para o “estar juntos”.  

Outra noção importante assumida neste estudo se refere a postura das pesquisadoras-

artistas baseada no princípio de deslocalizar-se para se organizar novamente em outros 

lugares, evitando lugares confortáveis e impregnados por nossas vivências formadoras. Neste 

sentido, em nossas itinerâncias, nos provocamos a experienciarmos o processo de pesquisa de 

campo e o processo de criação, em lugares instáveis, lugares que nos desencadeassem (des) 

enraizamentos, estranhamentos, uma instabilidade interior, para assim provocar momentos 

criativos e possíveis subversões no ato de criar. 
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A imersão no ato criador investiga uma dramaturgia corporal pautada em matrizes 

estéticas oriundas das manifestações das culturas tradicionais e nos situa num momento 

potente de criação e reflexão. As trajetórias poéticas percorridas em busca de estados 

corporais diferenciados se enraízam e se expressam em nossas corporeidades.   

Hoje nossos corpos procuram caminhos de terra, com encruzilhadas, pulsa na 

respiração o cheiro da hortelã, nossos pés e braços viram raízes que ora se fincam no chão, ora 

buscam o ar e a água, rastejam e se retorcem como os galhos secos das velhas árvores do 

cerrado. Esta corporeidade, do ser-sendo em estado de criação, se anuncia neste estudo 

artístico. 

ITINERÂNCIAS POÉTICAS 

 

No caminho das águas, uma árvore velha 
 observa a velha senhora. 

Elas são do mesmo tamanho. Elas têm a mesma raiz. 
Estão sentadas sobre as pedras. 

Vem a chuva e elas abrem a boca. 
Vem a tempestade e elas fincam nas pedras. 

Vem o sol e elas bebem a chuva. 
Se curvam diante do sol, 

como se murchassem, 
Elas reverenciam. 

(VELHA DO CERRADO, MALTY, 2010, p. 23) 
 

O encontro da velha senhora com a velha árvore, presente na narrativa poética da 

Velha do Cerrado (MALTY, 2010), expressa metáforas poéticas e desvela matrizes estéticas 

também encontradas na pesquisa de campo do trabalho “Entre raízes, corpos e fé”, realizada 

entre os anos de 2013 e 2014, na Chapada dos Veadeiros, nas comunidades de Moinhos, no 

município de Alto Paraíso e na comunidade de São Domingos, no município de Cavalcante, 
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GO e na Aldeia Santa Isabel, na Ilha do Bananal- TO e em Lizarda – TO, no ano de 2015. 

Nesses contextos pudemos conhecer e conviver com seis velhas senhoras do cerrado. 

Algumas relatos foram registrados nos diários de campo:  

Nasci e cresci aqui nestas terras não quero sair daqui, a cidade fica longe 

muito longe, as casas tem portão, esta casa era do meu avô e da minha avó 

com quem fui criada. Minha vó também fazia, minha vó era sabida, ela 

ensinava tudo pra nóis, Minha vó ensinou eu, ai peguei das minhas meninas 

já tem fia que já tem filho também fui eu que peguei (Diário de campo, 

Marlini de Lima, conversa com D. Ramira, julho de 2013). 

Dona Flor mora em Moinhos, uma comunidade de Alto Paraíso, na Chapada 

dos Veadeiros, nasceu na fazenda  Santa Rita, localizada na estrada de terra 

que liga Alto Paraíso à Nova Roma, foi para o povoado de Moinhos em 1968, 

viúva de seu Donato e mãe de treze filhos, tem muitos netos e bisnetos. “Nasci 

a 4 km daqui, sou filha de escravos, me criei por estas terras, casei e tive 

meus filhos, não quero sair daqui” (Diário de campo, Marlini Lima, conversa 

com D. Flor- julho de 2013). 

Cada olhar que cruzou com o meu, cada benção que recebi, cada história que 

escutei, começando pela do motorista que nos levou, um senhor antigo 

conhecido da comunidade, do padre que lá estava para realizar as missas da 

festa, das crianças que brinquei nas manhãs quentes, das susseiras com quem 

dancei ficaram enraizados na minha pele, nas minhas reflexões que ainda 

estão efervescentes procurando outras ressonâncias, ambiguidades, outros 

paradoxos devem reverberar na trajetória do processo de criação deste 

estudo. (Diário de campo, Marlini Lima, 2014). 

 

Diário de campo de Claudia Barreto: 

Em Lizarda especificamente na Fazenda Ilha, as ‘árvores velhas e velhas 

árvores’ pareciam se exibir...me remetiam todo tempo ao processo de criação, 

a mim mesma e à minha ancestralidade e exercitavam meu olhar sensível. A 

primeira a me receber foi um ‘pé de Mirindiba’ imponente e de copa generosa 

que ficava a frente da casa mas, era debaixo do ‘pé de Oiti’, ao lado da ‘casa 

da Ilha’, onde aconteciam os encontros entre nós que visitávamos, os tios, 

tias, primos e amigos moradores da região. Lugar de conversa, de rede, de 
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debulhar o milho, de pilar, de acender fogueira, de festejo...para mim, 

representação da minha avó na casa: pela sombra, pela acolhida, pela 

presença forte. Talvez ainda, eu tenha feito tal relação, como consequência 

dos olhos de artista-pesquisadora que aprenderam a ver nas árvores os 

corpos  enraizados, potentes e retorcidos das velhas: depois, ouvi de meu pai 

que sua mãe, minha avó - Ana Rosa, ali “passava horas do dia fazendo 

pequenos trabalhos e dando conta de tudo e de todos” (Diário de campo, 

Claudia Barreto, 2015). 

Procurando fortalecer minhas relações entre natureza e cultura, me abastecia 

de matrizes estéticas das árvores a todo tempo... desejava também estreitar a 

relação com as parteiras, procurei saber a respeito das que viviam na região, 

descobri que na cidade, Lizarda, ainda vive dona César referência de 

parteira, contemporânea de minha avó, realizadora de alguns partos de meus 

familiares. Fui ter com ela  (Diário de campo, Claudia Barreto, 2015). 

Ir a campo me transformou! Toda aquela potência dos laboratórios de 

criação, das histórias ouvidas ou vistas via registros imagéticos, faziam ainda 

mais sentido, outras experiências se agregavam para alimentar o corpo limiar 

e minha compreensão das relações de natureza e cultura com o universo 

dessas mulheres (parteiras, raizeiras, benzedeiras). Árvores nascidas nas 

terras cultivadas por minha avó, da mesma terra árvores de copas cheias de 

verde, outras de galhos secos, umas com fruto doce, em outras ausências de 

fruto. Ir à casa da parteira ficar diante daquela corporeidade que relata 

histórias de força e coragem realizadas por aquelas mãos que agora tremem 

sobre a bengala, o orgulho tanto do quadro de reconhecimento estampando 

sua foto pendurado na parede quanto de ter sido solicitada para realizar 

parto até o ano anterior, mesmo com a idade avançada e agora, a solidão, a 

falta de forças, a rejeição da crença que sustentou sua vida de mulher  

(Diário de campo, Claudia Barreto, 2015) 

Um dos pontos centrais da metáfora da velha/árvore traz a relação entre corpo e 

natureza. Inaugurando matrizes que partem dessa relação, surgem raízes das árvores e das 

velhas senhoras, se misturam  e se (des) enraizam,  ora se fincam na terra, ora apontam para o 

céu e se (re) significam a cada momento, a cada chuva, vento e sol.   
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Na tessitura dessas reflexões surge um dinâmico jogo entre corpo, cultura e natureza, 

no caso dessas mulheres, antes de tudo são corpos que habitam e significam o cerrado.  Neste 

diálogo potente de aproximações surge a metáfora da velha/árvore do cerrado, utilizada neste 

estudo no processo de criação, para denominar o estado corporal diferenciado, um corpo 

limiar no estado de criação. Metaforicamente pode ser ao mesmo tempo as velhas parteiras, as 

benzedeiras e as raizeiras, como as velhas árvores que renascem das queimadas e se (des) 

enraízam da terra e ampliam sua existência. 

Velhas também eram as árvores [...] velhas árvores e, as matrizes de 

movimento, se aproximavam da articulação entre forma, poética e técnica de 

maneira que o treino a partir dos exercícios primários de expansão e 

recolhimento da instalação corporal, contribuam no processo de ampliar tais 

matrizes onde, essas as árvores enraizadas, retorcidas e imponentes 

metaforizavam o corpo envelhecido.(Claudia Barreto, Diário de Campo,2014)  

Outra matriz estética foi à presença de uma corporeidade expressada na fé, de um 

corpo que benze com a mão, dá a benção, reza e escuta vozes, canta ladainhas, corpo que tem 

fé. Tais características estiveram presentes na pesquisa de campo. Entre os vários momentos, 

floresceram elementos das culturas tradicionais, como as festas constituídas de momentos 

sagrados e profanos, onde há presença do ritual, como, por exemplo: a reza e a dança, a 

fogueira e a água benta da missa na comunidade kalunga, como o artesanato, as festas e os 

partos na etnia karajá. Acontecimentos do e no corpo, estabelecendo uma organicidade e uma 

estética para o mesmo, que movimenta e dá contornos, curvas e texturas de corporeidades 

vividas nestes contextos. 

Seguindo a caminhada da Velha do Cerrado de Larissa Malty (2010), outras poéticas 

cruzaram a relação com trabalho “Entre raízes, corpos e fé”. 

 

Nos dedos mais finos da árvore, 
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Estão os rostos de seus filhos, os brotos. 

Nas mãos velhas, velhas linhas 

Tudo está escrito na terra. 

Tudo está na ponta dos dedos,  

Na palma da mão. 

(VELHA DO CERRADO, MALTY, 2010, p. 23) 

 

Como a narrativa sugere, nascem deste encontro brotos, filhos que dão continuidade a 

vida, abrindo também outras possibilidades de criação, pois busca nos saberes e fazeres das 

velhas do cerrado, motivações para o corpo dançar uma poética da alteridade.  

Dando lugar a outras corporeidades dançantes, construídas não pela referência das 

técnicas de dança hegemônica e já consolidadas na cena artística.  Mas, sobretudo pela 

premissa de pensar e experienciar elementos e saberes presente nestes corpos, que expressam 

em suas corporeidades ambiguidades e harmonias, contrastes de um corpo imperfeito que se 

entrega ao improviso, a força de um corpo ancestral que pari, cura e benze. 

Envolvidas por estas matrizes estéticas, oriundas da pesquisa de campo e alinhavadas 

pelo arcabouço teórico, seja pelo viés de discussão antropologia, filosófica ou da arte, 

podemos citar os estudos de Renata de Lima Silva (2010, 2012), de Eduardo Oliveira (2009), 

Roberta Marques (2012), Armindo Bião (1996), Miguel Araújo (2008) entre outros. O 

processo de criação almeja encontrar um estado corporal diferenciado. Esta busca é alicerçada 

pela compreensão de que o que está em jogo é o lugar do corpo na dança e como os discursos 

estão regendo o processo de criação, pois segundo Marques (2012 p. 217), estes revelam as 

escolhas empreendidas pelo criador na busca pelo estado corporal.  
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Neste processo de pesquisa e experimentações por um estado corporal, como 

orientação conceitual que dialoga com a noção de corpo limiar, o qual segundo Silva e Lima 

(2014) transcenderia o cotidiano, ele pode ser observado nas rodas de capoeira, jongo, tambor 

de crioula e samba de roda, que são espaços por onde transitam polaridades agenciadas pela 

força da tradição popular, se constituem um estado de tensão, entre o cotidiano e o 

extracotidiano, pautado nos estudos e proposições de Turner (1974), a respeito da condição 

liminal, de um estado subjetivo de estar no limite entre duas possibilidades de existência. 

 A partir desta compreensão agrega-se a noção de estado dis-posição, estado poético e 

a autopoiésis. Os mesmos subsidiam os dispositivos para os laboratórios de criação, os quais 

utilizamos na instalação corporal, na ginga pessoal, no jogo de dentro e o jogo de fora e nas 

ações corporais proposta também por Renata de Lima Silva (2010, 2012). 

O procedimento de instalação corporal estruturado por Silva (2012) tem como 

propósito apresentar e conduzir um caminho para o corpo acessar estados internos e fazê-los 

reverberar para o outro e para a cena.  Neste sentido a instalação nos possibilitou acessar 

estados corporais extracotidianos, como também acessar um acervo de códigos referentes a 

manifestações de matrizes estéticas das culturas populares, como a capoeira angola, samba de 

roda entre outros utilizados neste processo de preparação corporal. 

Com os pés enraizados, conectados pelo fio de náilon com o céu, com a 

energia e fluxo das águas da cachoeira caindo pelos ombros e a seta que 

anunciava o peso e a força do quadril/tronco da velha/arvore, este corpo 

estava pronto para encontrar outras curvas, outras matrizes de movimento 

que iriam desenhar a noção da cartografia inventiva. (Diário de campo, 

Marlini de Lima, 2014). 

 Neste estudo, estas noções desdobram-se em motivações dançantes, matrizes de 

movimento, lugares /momento, elementos que dialogam e subsidiam a proposição da 

cartografia inventiva, as quais iremos posteriormente descrevê-la. 
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Assumimos como postura nos laboratórios e no processo de instalação corporal, o 

princípio do corpo em estado de dis-posição, de um estado sensível que compartilha sua 

existência com o outro e com o mundo, traduz uma corporeidade entregue a experiência do 

sensível, no inesperado, da percepção a partir do tocar, cheirar, escutar, saborear e olhar o 

mundo, e com esta compreensão olhamos e convivemos com estas mulheres. 

Compreendemos que o estado de dis-posição, de engajamento do corpo na 

experiência, sem resistir aos desafios do devir, superando posturas defensivas para criação. Já 

a instalação nos conduz deste estado para um estado poético, para itinerâncias de travessias, 

de fluxos de energia que dialogam com polaridades, com memórias e nos jogam percepções 

alargadas de sentidos. A “dança das articulações” nos levam a infinitas formas de um devir, 

que expressam sentidos e intensidades de uma corporeidade tingida de memórias, afetos, 

ambiguidades e saberes.  

Pensar este estado poético de um corpo criante, nos permite adentrar nas encruzilhadas 

e seus recônditos mais variados, de produção de energia, de encontro com forças vibrantes, 

geradas e manifestadas pelo e no corpo. Nesta relação de circularidade, a potência do estado 

poético dialoga com o corpo limiar.  

 A busca pelo auto-conhecimento, pautada na escuta, na consciência corporal e na 

inteireza de um corpo que se põe a experimentação e a produção de um estado corporal 

diferenciado, encontra ressonâncias/referencias na teoria autopoiésis de Maturana e Varela 

(1997)  a qual  concebe  o homem não como um agente que ‘descobre’ o mundo, mas que o 

constitui (MATURANA; VARELA, 1997, p.9). 
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O procedimento da instalação corporal nos laboratórios foi decisivo na busca pelo 

estado corporal da velha/árvore, neste processo chamamos atenção para procedimentos 

metodológicos, como a dinamização corporal
3
 e a ginga pessoal

4
.  

Escolher este caminho técnico ultrapassa uma visão de preparação corporal, cujas 

qualidades de movimento são independentes de uma estética.  Podemos perceber e sentir, 

enquanto corpo, uma possibilidade de instalar uma corporeidade que se recria pela busca 

infinita de descoberta de outros territórios, de outras trajetórias que podemos percorrer. Tal 

reflexão se inspira na aventura filosófica de Eduardo Oliveira (2007), quando escreve sobre 

corpo ancestral: “O corpo é chão! Esta é uma definição provisória e definitiva do corpo. O 

corpo é terra. O corpo é solo. O corpo é território”  (OLIVEIRA, 2007, p. 99). 

Estas reflexões que constituem a abordagem sobre o corpo desenvolvida por Oliveira 

(2007), para quem, “O corpo é uma alteridade por definição, pois ele escapa da armadilha da 

identidade recalcada para se abrir à aventura do contato e da transformação” (OLIVEIRA, 

2007, p.106). 

                                                           
3
 O processo de dinamização, conforme Silva (2010, 2012) é influenciado pelo treinamento energético (Cf. 

Burnier, 2001 e Ferracini, 2001) desenvolvido pelo Lume – Núcleo de Pesquisas Teatrais, a dinamização tem 

como função a produção de uma grande descarga de energia por meio da intensificação da dança das 

articulações, em movimentos em tempo rápido e fluência livre. Essa descarga de energia é concentrada nos 

exercícios primários, contando com uma musculatura extremamente aquecida, a percepção corporal dilatada e o 

processo de consciência racional diluída na corporal (SILVA, 2010, p. 151).  
4
 Ginga Pessoal - Noção desenvolvida por Renta de Lima Silva (2010, 2012). Segundo a autora, ela constitui 

uma ferramenta interessante de potencializar e catalisar ainda mais o processo de instalação corporal, de 

passagem para as reverberações e percepções produzidas no corpo. “Na ginga pessoal, nosso corpo é como 

fumaça que se desenha e se transforma no espaço. O ato de tragar e soltar a fumaça é simbolicamente a própria 

instalação ou a ginga da capoeira” (SILVA, 2012, p. 148). 
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Nesta perspectiva o corpo potencialmente inaugura outro modo de ser, outro modo de 

se conhecer, propósito este perseguido pela instalação corporal, pela busca de um estado 

corporal, cuja sua inteireza proclama-se em formas, orientadas pelo princípio da dialética, ou 

seja, um corpo território e ao mesmo tempo (des) territorializado de certezas e de repertórios 

de movimento. Porém inaugura a cada instante um corpo que rasteja, procura o barro, a terra, 

as rugosidades das velhas/árvores, o cheiro das ervas, o calor das chamas da fogueira.  

 

Laboratórios de Criação: Intensidade e cheiro da hortelã 

 

Os laboratórios de criação percorreram itinerâncias marcadas pela pesquisa de campo, 

assim como o inventário pessoal, como recurso metodológico, cuja intencionalidade é aguçar 

memórias e narrativas que nos auxiliassem a encontrar nos rastros de nossa história pessoal, 

uma relação com mulheres e os saberes tradicionais. Entendimento que parte da noção de 

corpo ancestral de Oliveira (2007), um corpo coletivo, uma anterioridade.  Recortes do 

inventário pessoal expressam nossos caminhos, nossas anterioridades, intensas, efêmeras e 

(des) enraizadas. 

Uma de minhas bisavós materna, ou seja, a mãe de meu avô era índia morava 

em São Gabriel no Rio Grande do Sul- Brasil, (possivelmente de alguma das 

etnias indígenas que habitavam o sul do Brasil como os guaranis (mbyás), os 

kaingangs e os carijós). Minhas memórias de infância quando ia visitar minha 

bisavó, ou posso dizer alguns ruídos dela, me faz lembrar, momentos como 

alguns finais de tarde um pouco antes do pôr do sol, as mães levavam seus 

filhos para D. Amélia benzer contra quebrante com suas rezas e fé a velha 

senhora de olhar manso e delicado, tirava a brasa do fogo e com uma caneca 

com água fazia o ritual da benzeção, direcionando-se para o por do sol. Fazia 

suas orações com voz quase arrastada, no seu fogão as brasas estavam 

sempre prontas para o ritual, depois as crianças saiam brincando pelo 

arvoredo no quintal da casa. (Inventário Pessoal- Marlini D. de Lima, 2012) 



 

 

14 

 

Tinha aproximadamente 13 anos quando disse que poderiam trazer as 

crianças que eu as benzeria. Benzia fazendo o sinal da cruz na testa e peito da 

criança com um raminho de erva- doce ou arruda (ervinhas de fazer chá). A 

criança ficava de frente para quem benzia ou no colo da mãe...rezava! A 

oração era mental, podia ser também pai-nosso e ave-maria, pedia a Deus 

que sarasse a criança da enfermidade. Olhando nos olhos da criança. Parece 

até que tô até vendo os olhinhos delas olhando nos meus. (Inventário Pessoal- 

Maria Messias- mãe de Claudia Barreto, em 31/10/2014). 

 

A partir dos escritos do diário de campo, observamos que conforme os laboratórios de 

criação ganhavam intensidade, escrever nosso inventário pessoal se tornava parte significativa 

do processo de criação, e apontava para a descoberta do ‘seu caminho’ metodológico além 

daqueles partilhados nos encontros.  

A velha que está em mim...vejo em você transmutando-se em formas e em 

outras curvas, afetos e histórias (Escrito de Marlini para Claudia,  

03/11/2014) 

Assim, a cartografia inventiva surge do encontro e das experiências com o material da 

pesquisa de campo, que nos presenteou com narrativas  e imagens que potencializavam as 

questões da cultura afro-brasileira e indígenas. Este encontro expressou as matrizes estéticas, 

as quais deram origem às motivações dançantes. Que foram sendo desveladas e 

experimentadas como dramaturgia do processo de criação, no sentido de compor lugares/ 

momentos que formavam uma encruzilhada iluminada pela fogueira e seu poder de 

transformação. 

Começamos então a propor e experimentar os lugares / momentos desenhando uma 

cartografia, tendo como imagem, quatro árvores que se encontram formando uma 

encruzilhada.  Estas árvores não eram somente enraizadas na terra, mas projetavam também 

suas raízes, desenhando intersecções entre as árvores. Suas raízes finas e dinâmicas 

apontavam também para o céu, uma imagem construída pelas matrizes estéticas.  
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Durante os laboratórios foram corporificadas em nossas formas, curvas e torsões, o 

que chamamos de matrizes de movimentos. Neste fluxo dialético, se abre uma possibilidade 

de aprofundar este elemento do lugar/momento, como uma espécie de cartografia inventiva 

desenhada no e pelo corpo. 

Os lugares/ momentos referem-se ao espaço real e simbólico, onde acontecem as 

matrizes de movimento. Real, pois, configura os espaços físicos designado na sala (e na cena) 

onde a movimentação acontece. Simbólico, porque, referem-se ao corpo em estado poético, 

expressam as quatro velhas/árvores que hibridizam as matrizes estéticas.  Os corpos em 

encruzilhada, iluminados e aquecidos por uma fogueira ao centro, cujos lugares/momentos se 

referem em especial, a elementos presentes nas narrativas das parteiras, raizeiras e 

benzedeiros costurados com nossos inventários pessoais. 

Estes quatro lugares/momentos inaugurados por esta relação, são (re)significados pelas 

motivações dançantes, que por sua vez materializam e sintetizam as matrizes estéticas da 

pesquisa, as quais foram desencadeadas por meio da instalação e desdobradas pelo estado 

corporal da velha/árvores, na medida em que surgem os contornos, as texturas, ou seja, as 

matrizes de movimento.  

Nos laboratórios de criação realizados no ano de 2014, desvelaram-se “[...] tantas 

velhas, velha minha, outras tantas nos habitaram” (MALTY, 2010, p.23). Partindo desta 

metáfora, experimentamos motivações dançantes, de tantas velhas possíveis que nosso corpo 

criou e habitou, um corpo vivido endossado pelo aguçamento das intensidades das percepções 

e afetações das motivações dançantes como: o cheiro da hortelã e do chapéu de couro entre 

outras, as ervas das raizeiras que estavam sempre presentes nos laboratórios, as fotos das 

senhoras do cerrado (D. Flor e Dorewaru ) as bonecas de barro das índias karajá e a pesquisa 
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musical da Velha do Cerrado (2007), a dinâmica da voz arrastada e sabia das velhas do 

cerrado, narravam suas rezas, feitiços e seus tratados com Deus, anunciadas pelas músicas. 

Estas motivações dançantes foram sendo (re) elaboradas, reinventadas, sentidas e 

traduzidas em uma dramaturgia corporal desenhada em cada lugar/momento, nos encontros, 

na troca de olhares que buscam instantes de cumplicidade, nas pausas e no silêncio, motivadas 

pela experimentação de outros tempos, como a espera presente no ritual de partejar. Instantes 

onde o eu se atravessa com o outro se transformando em nós, cujas singularidades e a 

complementariedade entre as intérpretes criadoras se potencializaram.  

A exploração das cartografias inventivas e dos  lugares/momentos nos apresentou uma 

infinidade de paisagens e horizontes possíveis, passando de si a outro, promovendo uma 

espécie de cruzamentos de outros, reflexão que dialoga com a noção de encruzilhada
5
. Os 

laboratórios desvelaram-se em tantos outros momentos, marcado pelo suor dos corpos, pela 

entrega, troca de olhares, pelo chá de hortelã. 

 

No coração da arvores tem uma flor. 
Na flor da velha, um coração 

A velha põe sua flor nos cabelos 
e sai embelezando o caminho. 

E o coração da árvore brotou todo dentro dela. 
(VELHA DO CERRADO, MALTY, 2010, P.23)  

 

                                                           
5
 O entendimento de encruzilhada é baseado nos estudos de Martins (2012), Silva (2010) e Oliveira (2007), 

como um lugar radial de centramento e descentramento, de intersecções e desvios, confluências e alterações, 

fusões e rupturas, unidade e pluralidade, origem e disseminação.  Que opera e expressa discursos, como “um 

lugar terceiro”, ou então, como “entre lugar” quando o mesmo se refere a cultura afrodescendente no Brasil, 

afirma que a mesma tem uma “[...] identidade forjada na trama das identidades”. Para Silva (2012) o processo de 

compreensão da encruzilhada passa, sobretudo pelo corpo, pelos encontros de forças diversas e difusas de 

sincretismo, de conflito, de colonização e de resistência também. 
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A pulsação do coração da velha foi preenchendo nossa corporeidade que respirava 

memórias, afetos e formas. No caminho, nosso estado de dis-posição colheu muitas 

sensações, incorporou novas árvores, ouviu novos sons, se aqueceu na fogueira e muitas 

trajetórias foram sendo experimentadas, tendo como norte a experiência do sensível, de um 

devir poético pautado na alteridade, na descoberta das matrizes de movimento que se 

desvelavam nos lugares/ momentos e dialogavam com os outros corpos em cena.  

Até o momento, a performance foi apresentada a partir do que denominamos de ensaio 

ritual, o mesmo ocorreu num lugar de  árvores,  terra e  cheiros da mata, circundados pela 

força da natureza e iluminados pela fogueira. Este cenário rico em símbolos vem contribuindo 

para fundamentar nossa práxis artística, que pretende refletir e experienciar a respeito de 

outras possibilidades de epistemologias do corpo que regem a dança na contemporaneidade. 
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