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RESUMO: Nessa comunicação apresento elementos de minha pesquisa de 

doutorado concluída em 2015 (apoio CAPES), intitulada Desvelando Corpos na 

Escola – experiências corporais e estéticas no convívio com professores, 

crianças e adolescentes. Pretendo compartilhar especificamente o modo como 

emerge um entrelaçamento entre abordagens etnográficas e fenomenológicas 

na construção de minhas condutas de investigação e na análise das experiências 

vividas/observadas ao longo de dois anos de pesquisa em campo em duas 

escolas de Educação Básica da cidade de Uberlândia – MG. Para tanto, 

apresentarei dois materiais complementares: de um lado, fragmentos de 

trajetórias autobiográficas, que foram resgatadas numa espécie de cartografia 

do nascimento das perguntas que pautaram a pesquisa; de outro lado, 

fragmentos de registros visuais e textuais construídos ao longo da pesquisa em 

campo. O primeiro deles será ponto de partida para debater os atravessamentos 
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entre as dimensões corporais e sociais na formulação desse estudo e o segundo 

conjunto de materiais será disparador para a apresentação de algumas 

considerações acerca da escrita sobre as experiências corporais de crianças, 

adolescentes e professores em contextos escolares. Por fim, assumo a 

perspectiva do embodiment ou de uma fenomenologia cultural, inspirada em 

Thomas Csordas, como caminho privilegiado para abordagem do campo da 

Pedagogia do Teatro ou das experiências estéticas e artísticas no cotidiano 

escolar parece como uma das afirmações a que chego ao final do percurso de 

pesquisa. 

Palavras-chave: Corporalidade (Embodiment); Etnografia; Fenomenologia; 

Educação Básica; Pedagogia do Teatro. 

 

Primeiro ato 

Pequena historieta eloquente do nascimento (literal) das primeiras 

experiências-questões: era uma vez uma mulher grávida que descobre que seu 

terceiro bebê será uma menina e diz: “mais uma mulher para sofrer no mundo...”. 

Essa mãe era a sétima filha mulher entre dez  filhos, batizada pela irmã mais 

velha para não “virar bruxa”. Trabalhou em “casa de família” desde os nove anos 

e a partir dos catorze nas tecelagens Matarazzo no interior de São Paulo. Essa 

mesma mãe mulher trabalha como manicure por alguns anos enquanto seu 

marido estuda para fazer uma faculdade, à qual não tivera acesso antes disso. 

Simbólica e concretamente, o curso universitário que ele conclui se transforma 

na ponte para certa mobilidade social que os faz ingressar na classe média 

(“remediada”, como esse pai costumava dizer). A criança ruiva e branca que 

nasce em 1977 se chama Paulina. 

Meu convívio com escolas (seus professores, estudantes, diretoras, 

pátios, parquinhos, carteiras) da Educação Básica se inicia em minha trajetória 

escolar como estudante cuja família circulou por algumas cidades de pequeno e 

médio porte no interior do estado de São Paulo e me levou a conhecer uma parte 

diversificada do cenário escolar na década de 80 e 90 nesse estado. 

Aos quatro anos, em São Carlos, eu queria aprender a ler e escrever. 

Insisti e minha mãe, que cursava o magistério àquela época, resolveu me 

ensinar. Ela escrevia palavras e eu copiava embaixo. Lembro-me da palavra 

“jacaré” escrita num caderno de caligrafia, meus olhos nela e em seguida meu 



movimento de escrita – os dois braços sobre uma mesa, o quadril sobre uma 

cadeira, ambas sem forma exata em minha memória corporal. Um flash apenas. 

Dois anos depois, eu queria acompanhar crianças mais velhas na iniciação ao 

catecismo. Só podiam participar os “alfabetizados” e, por isso, eu pude “entrar” 

nessa confraria que inspirava meu desejo – mais para estar junto do grupo de 

vizinhos do que por alguma fé precoce que me assolasse. Foi o primeiro 

momento em que a leitura e escrita me deram um “passe” a espaços e 

experiências às quais eu não teria acesso. Eu lia pequenos textos na novena do 

bairro e podia ir ao catecismo porque “sabia”... Nas primeiras vezes que me 

convidaram, eu lia muito rápido para não deixar dúvidas de que eu realmente 

“sabia”, que eu dominava aquilo, mesmo que secretamente eu não entendesse 

a amplitude do que tratavam todas aquelas palavras. Talvez, essa apropriação 

precoce de um “código”, (parecia mesmo um segredo, um “passe”) me fez iniciar 

a vida escolar com entusiasmo. Eu lia e preenchia os livros didáticos de 

português, matemática, estudos sociais ou inglês, antes mesmo que o ano letivo 

começasse, o que rendia certa aprovação dos adultos, mas também certa 

ansiedade ou voracidade no encontro com outros “mundos” que a escola me 

apresentaria. 

Sempre em busca de trabalhos “melhores”, em 1987 meu pai trabalha em 

Piracicaba e a família o acompanha. Estudo em um colégio privado. A memória 

mais forte na interface entre a vida na escola e experiências artísticas é o fato 

de me sentir à vontade nas aulas de Educação Física. A professora trabalhava 

boa parte do tempo com danças, percebia meu apreço pelo movimento e relativa 

facilidade no aprendizado das coreografias que propunha. O marcante para mim, 

naquele momento com onze anos, engordando progressivamente desde os 

nove, foi poder dançar na primeira fila (e não na última) nas comuns 

apresentações nas festas juninas ou ao final do ano, apesar do corpo fora do 

padrão. Minha experiência de pré-adolescência foi atravessada constantemente 

por essa tensão entre uma explícita apologia ao corpo magro e a impossibilidade 

de atingir tal padrão (que incluía constantes tentativas de emagrecimento, 

convívio com comentários zombeteiros na família e na escola). De modo que a 

aprovação simbólica no contexto dessa aula de Educação Física foi uma 

situação dissonante em relação ao fluxo cotidiano de minhas experiências 

corporais. 



No início de 1991, minha família volta a São Carlos. Vivo nessa etapa os 

anos mais intensos da adolescência/juventude antes do ingresso na 

universidade. Estudava em mais um colégio privado confessional na sétima e 

oitava série (nomenclatura da época); pela primeira vez, não me sentia parte 

daquele grupo social, achava o convívio frio, sem estreitamento de laços de 

amizade e isso me fazia falta. Ao mesmo tempo, faço um novo curso livre de 

teatro na Oficina Cultural (estadual) da cidade. Fico completamente engajada 

com as proposições do professor, que envolviam improvisações corporais com 

música, jogos de composição coletiva de histórias e o imaginário que ele 

compartilhava sobre certo grupo de teatro (Ventoforte - SP), do qual havia feito 

parte. Os participantes da oficina se transformam em um grupo (o professor-

diretor lhe dá o nome de Teatro do Grande Urso Navegante) com o qual convivi 

por um ano e meio, fazendo intervenções de rua, montando um texto de Rubem 

Alves e buscando em vão um espaço como sede. Muitas memórias se misturam: 

os corpos em movimento no pequeno teatro da oficina cultural, muitos encontros 

entre olhos e sorrisos, as corridas e danças de um menino cego do grupo no 

espaço do palco, a voz do professor narrando uma história enquanto ouvíamos 

deitados no piso de uma sala de trabalho, Mercedes Sosa, Tarancón, Violeta 

Parra, The Doors, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda. A ampliação das 

possibilidades de movimento, por meio das improvisações corporais, o estímulo 

por esse repertório musical muitas vezes desconhecido até ali era parte de certa 

atmosfera de encantamento que a experiência teatral teve nesse momento. 

Também a vida em grupo, a discussão e busca de condições para uma ação 

coletiva e artística na cidade mobilizaram minha atenção, minha vontade de 

“fazer algo” no mundo. 

Em meio à tensão entre a experiência que se dava no colégio particular 

em São Carlos e a experiência teatral é que peço para sair dessa escola 

particular. Descubro que há uma escola de segundo grau considerada a melhor 

escola pública da cidade (argumento que era importante especialmente para 

meu pai, que se preocupava com a suposta baixa qualidade do ensino na escola 

pública). Faço um vestibulinho (nomenclatura da época) para entrar na Escola 

Estadual Álvaro Guião e lá se inicia outra etapa de minha percepção da cidade 

e do mundo. Encontro professores das áreas de História e Geografia, que 

traziam uma visão crítica sobre a história oficial do país; outro professores 



haviam participado dos movimentos estudantis de São Carlos à época da 

ditadura e colocavam em debate nossa realidade atual, com vistas a essa 

formação crítica. Além disso, a diversidade de origens dos estudantes que 

encontro gera uma rede de amizades e de trocas que marcou minha formação. 

Há ali filhos de trabalhadores rurais, de professores universitários, de 

profissionais liberais, de professores da rede escolar. No primeiro ano, alguns 

estudantes dos primeiros colegiais se reúnem para organizar um grêmio 

estudantil. A direção da escola se coloca em oposição ao movimento como se 

ele estivesse atravessado por influências de adultos ou de partidos políticos. 

Independente da pertinência dos argumentos da direção da escola, a simples 

existência da oposição explícita fortaleceu a possibilidade de também 

construirmos nossa posição como estudantes, de articularmos nossas 

motivações e intenções. Vinculadas à entrada nessa escola, mais algumas 

dimensões do mundo se desdobram diante de mim: desde o acesso a um debate 

político (para mim novo nos termos em que se apresentavam) e a fragmentos de 

uma literatura marxista, passando novamente pelo campo da música, das artes 

e da literatura em geral. Rodar panfletos na APEOESP1 para divulgar o grêmio 

de modo oculto em frente à escola, fazer reuniões com o DCE da UFSCar e o 

CAASO-USP como parte das mobilizações pelo impeachment de Fernando 

Collor de Mello, fazer um curso livre de História da Arte, conhecer Gabriel Garcia 

Marquez, Franz Kafka, Bertold Brecht, Friedrich Nietzsche eram parte da mesma 

experiência. 

A Escola Estadual Álvaro Guião, contexto no qual se desencadeia essa 

rede experiências que acabo de narrar, foi a primeira escola normal da cidade 

de São Carlos, fundada em 1911, e surge, segundo análise de Ailton P. Morila 

(2005), como parte do projeto republicano de educação no Brasil. Tal projeto 

tinha pautas claras: 
Mas quem era este cidadão que se queria ter no Brasil? Marta 

Carvalho [...], analisando o modelo educacional republicano, percebe 
que ele não se diferencia do projeto imigrantista, pois se a imigração 
pretendia transplantar uma população que se entendia adequada aos 
interesses desta nova sociedade, a educação pretendia forjar esta 
nova sociedade. Portanto, o cidadão que se queria era branco, 

                                                        
1Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. 
 



europeu, e a sociedade que se queria era estratificada, com direitos e 
deveres diferenciados segundo a posição no mundo do trabalho. 

Então o que fazer com os libertos, enquanto o 
embranquecimento da população não acontecia? [...] A permanência 
do sistema repressivo que manteve a escravidão, mesmo que de forma 
disfarçada, não era desejada. Era necessário educar os libertos, 
inculcando os ideais de um cidadão útil, conhecedor de seus deveres. 
Educá-los era incutir uma ideologia do trabalho [...] colocar o trabalho 
como valor mais alto da vida em sociedade, o valor mais importante 
em uma sociedade civilizada. (p.42) 

 

Desse ponto de vista, o surgimento dessa escola específica é apenas um 

exemplo dentre muitos outros que constituem o contexto de uma história da 

instituição escolar no estado de São Paulo e no país. Eu e muitos de meus 

colegas éramos apenas as versões modernizadas dos resultantes desse 

processo: educados/civilizados (por isso, embranquecidos/europeizados), sendo 

preparados para uma sociedade estratificada e que cultua o trabalho. Assim, 

uma síntese possível das ideias que aparecem no fragmento de Morila seria: a 

importação de modelos europeus, a ideia de educação como instrução (quase 

sinônimo de inculcação) e a interface entre educação e trabalho.  Não seria de 

todo equivocado alinhar tais elementos à reflexão de Michel Foucault quando 

expõe sua visão sobre a passagem histórica na Modernidade de um poder que 

faz morrer a um poder que faz viver, ou seja, que administra a vida (2013). 

Segundo Foucault, o surgimento e estruturação de certas instituições (familiares, 

escolares, religiosas, médicas) ao longo do século XVII e XVIII na Europa faz 

parte da emergência desse biopoder. No texto clássico e exaustivamente citado 

dos Corpos Dóceis (1994), Foucault considera que o objetivo dos sistemas 

disciplinadores do biopoder consiste no aumento da eficiência (produtividade) e 

na docilização dos corpos – torná-los simultaneamente uteis e dóceis. A 

emergência dessa nova forma de poder, segundo o autor, acompanha o 

surgimento do capitalismo e a necessidade da formatação de corpos úteis. 

Nessa interface entre Foucault e Morila, sugiro que a importação do modelo 

europeu na formulação do projeto republicano de educação brasileira tinha como 

bônus (ou ônus) a instituição e manutenção de uma dupla colonização: a 

colonização territorial em sentido amplo, da qual o país aparentemente já estava 

livre, mas que o governo “escolhe” manter como aculturação; e, mais 



minuciosamente, a colonização dos corpos pela instituição escolar, junto de 

outras instituições. 

Apesar da coerência desse raciocínio e de sua aceitação ampla nos 

diferentes campos de pesquisa em que hoje transito (Teatro, Educação, 

Antropologia), eu não via minha experiência naquela exata escola em que passei 

os últimos três anos de minha Educação Básica dessa maneira. Além da 

intensidade das experiências vividas já narradas, como estudante via conviver 

de modo ambíguo algumas representações sobre a escola ou a educação 

pública. Uma professora de matemática: “Essa escola já foi fabulosa. Quem 

estudava aqui ia direto para o Direito, a Medicina ou a POLI-USP, mas agora a 

qualidade caiu demais...”. Em outra esfera desse contexto, certo estudante de 

escola particular, por ocasião de um encontro entre grêmios estudantis: “Eu 

tenho inveja de vocês... na escola pública vocês ainda podem se organizar, 

pensar... É uma escola pública, não é como o colegial nas particulares com os 

sistemas de apostila, em que não há espaço para o pensamento crítico...”. 

Pessoalmente, eu vivia uma tensão entre a crença nessa “queda de qualidade” 

do ensino e o estar de acordo com esse estudante: a escola pública tinha sido 

fundamental para a ampliação de meus horizontes de reflexão e em relação ao 

mundo em geral, seja pelo encontro cotidiano com alguns de seus professores, 

seja pelo convívio dentro e fora do horário escolar com esse círculo de pessoas 

com quem estabeleci laços. 

Com o grupo de amigos do grêmio estudantil assisto a uma montagem de 

O Círculo de Giz Caucasiano, de Bertold Brecht, no teatro municipal da cidade. 

Descubro que o diretor, Magno Bucci, coordena na Universidade Federal de São 

Carlos (o TUFSCar) um grupo teatral aberto a quaisquer interessados, cujas 

práticas fazem parte de sua pesquisa de doutorado em andamento na ECA-USP. 

Participo do grupo por um ano, durante a montagem de Experimento 

Shakespeare (um estudo sobre A Tempestade). Além do trabalho cotidiano nos 

ensaios, o professor-encenador articulava uma série de ações teatrais na cidade 

que me encantavam: a montagem de Brecht já citada e de um Dom Quixote, que 

ele dirige com um coro cênico da USP de Ribeirão Preto. Mais tarde ele ainda 

organiza um ciclo de leituras dramáticas de peças da década de 60. Por isso 

tenho acesso a Morte e Vida Severina, Liberdade, Liberdade!, Roda Viva, Eles 

Não Usam Black-Tie. 



Os três anos de colegial literalmente me sacudiram. As experiências 

corporais vividas colocaram em crise padrões de pensamento e ação em 

diversas esferas (éticas, estéticas) que possibilitaram rever minha história 

familiar, rever a cidade e rever minhas escolhas. Em vez de Medicina, decidi que 

tentaria fazer a graduação em Teatro. Não fui aprovada no exame vestibular no 

primeiro ano em que me candidatei. A situação econômica familiar, assim que 

terminei o colegial, piorou muito e comecei a trabalhar “no comércio”, como 

falávamos à época (numa livraria da cidade). Lembro-me de pensar: a maior 

parte de minhas amigas de bairro já trabalha para ajudar a família e concluiu o 

colegial no período noturno; muitas delas estão se casando, comprando terreno 

nos bairros mais distantes para construir. Por que eu imagino que irei para a 

universidade? Talvez tenha sido a segunda vez que percebi conscientemente a 

simultaneidade ou o atravessamento concreto, incorporado em mim e em minha 

família, entre as dimensões histórica, social, política e a dimensão individual. 

Durante o final da década de 90 e início dos anos 2000, se dá minha 

formação nos cursos de bacharelado e licenciatura em Teatro do Depto. de Artes 

Cênicas da ECA/USP. Saio da casa da família e passo a viver na cidade de São 

Paulo. Ao nível pessoal-corporal, a graduação em Teatro criou possibilidades de 

re-conhecimento de minha corporalidade especialmente: as aulas de 

improvisação, expressão corporal, jogos teatrais, técnicas de dança traziam à 

tona um trabalho de autopercepção, reconhecimento de limites e possibilidades 

corporais, a maior parte deles pautados em sistemas de educação somática. O 

contato do corpo com outros corpos, com o chão e a exploração de movimentos 

a partir dessas interações revelaram outras possibilidades de prazer e criação; 

proporcionaram a ampliação de meus repertórios de movimento. Tais 

experiências, para minha surpresa naquele momento, ainda flexibizaram 

padrões de pensamento, inclusive sobre meu histórico em relação às 

corporalidades fora dos padrões de beleza supervalorizados socialmente e à 

reflexão acerca de intervenções sobre os corpos desde aqueles tempos. O 

processo me fazia perguntar por que não havia esse tipo de abordagem ao longo 

da Educação Básica. Porque as artes em geral (não apenas as artes visuais) e 

esse trabalho de percepção corporal eram tão raros ou inexistentes no currículo 

escolar? Flagrei-me repetindo o discurso da formatação dos corpos pela 

sociedade e pela escola. Flagrei-me também cogitando o revolucionário que 



seria se tivéssemos outro percurso educativo em relação à corporalidade desde 

a família e a escola. Se no Ensino Médio a escola fora meu passaporte para o 

mundo das artes, da filosofia e da vida coletiva, a universidade se tornou um 

novo espaço, agora de redescoberta, aceitação e experimentação dos corpos. 

Assim que termino a primeira graduação, atuo em duas equipes de 

trabalho (no Museu de Arte Contemporânea – MAC/USP e Projeto Engenho 

Teatral) que estabelecem parcerias contínuas ou contatos regulares com escolas 

da Educação Básica2 de São Paulo. Conheço as periferias da zona sul da cidade 

e especialmente grande parte de suas escolas: as professoras tão diferentes 

entre si, de uma EMEI na Vila Sônia, com quem a equipe do MAC trabalha por 

dois anos; minhas viagens pela cidade no Projeto Engenho Teatral – Jardim 

Horizonte Azul, Cohab Adventista, Jardim Colombo, Paraisópolis, Capão 

Redondo, Parque do Ipê, Campo Limpo, Jardim Ângela, Parque do Lago..., 

mapas escondidos, paisagens precárias, paisagens bucólicas em plena capital.   

Uma sala de aula-imagem nunca saiu de minha memória: entro 

lentamente no espaço tentando sinalizar para o professor que gostaria de 

conversar com a turma. Ele lê continuamente um texto “da matéria”, sentado na 

cadeira atrás da mesa perto da lousa, usando um volume vocal que fica 

totalmente encoberto pelo burburinho dos estudantes na sala. Nenhuma pessoa 

no espaço olha ou escuta esse professor. Há duos, trios, pequenos círculos de 

estudantes em dezenas de ações. Muitas coisas acontecem simultaneamente, 

mas nada parece se passar entre os supostos participantes de um suposto 

processo pedagógico. 

Uma escola que não me sai da memória: um período noturno que abrigava 

essa espécie de comunidade (metáfora de comunidade sonhada?), em que se 

borravam fronteiras entre a vida das pessoas e a vida na escola – atividades 

                                                        
2Refiro-me a minha atuação como Bolsista de Treinamento Técnico no Projeto Museu, Educação 
e o Lúdico (2000), parte do Programa Ensino Público da FAPESP. Por meio dele, fiz parte de 
uma equipe que investigava metodologias lúdicas no ensino da Arte, recebendo grupos de 
crianças no espaço expositivo do anexo do MAC (campus USP) para a exposição Ciranda de 
Formas e atuando semanalmente junto a professoras e crianças da EMEI Desembargador Dalmo 
de Oliveira.  Nos anos de 2002 e 2003, passo a atuar como monitora do Projeto Engenho Teatral, 
circulando por dezenas de escolas públicas da periferia da zona sul de São Paulo para propor 
procedimentos de mediação aos estudantes que assistiriam ao espetáculo Pequenas Histórias 
que à História não Contam, do grupo Engenho. Como parte do mesmo projeto, estabeleci contato 
e ações contínuas com três escolas da região: EMEF Paulo Colombo, EMEF Cel. Palimércio de 
Rezende e EE Comendador Miguel Maluhy, além do Espaço Gente Jovem Paraisópolis. 
 



culturais, debates, relações honestas estabelecidas entre professores, 

coordenadoras, estudantes. O debate da condição concreta de migrantes, a 

educação tardia e a história pessoal dos próprios estudantes eram parte da 

“matéria” desse encontro que a escola possibilitava. Numa semana ouvíamos 

um batuque de umbigada e já nos deparávamos com as tensões da 

“demonização” dos tambores pela emergência das igrejas neopentecostais na 

periferia da cidade de São Paulo.  Na outra, um estudante nordestino cozinha 

um peixe com farofa para a merenda da escola, dançamos em roda no mesmo 

intervalo, colocando em movimento alguns desses corpos que se manifestavam 

“impedidos” de dançar pela religião. 

Vi escolas inteiramente gradeadas com professores literal e 

espacialmente separados dos estudantes no edifício escolar. Vi salas de aula em 

que os corpos e os objetos compunham agrupamentos aleatórios, deixavam 

vácuos, subvertiam qualquer tipo de esquadrinhamento.  Vi salas com grupos 

em círculo, debatendo uma geopolítica municipal por meio de metáforas em que 

as pontes eram mais muros para a segregação de classe do que vias de acesso 

ou comunicação coletiva em São Paulo. Convivi com escolas em que 

professores e coordenadores não se escutavam; escolas em que professores e 

estudantes se escutavam, em que ninguém escutava ninguém. Esses três anos 

de trabalho na zona sul se configuraram como um novo deslocamento do lugar 

olhado/vivido das coisas, que problematizou representações sobre uma ideia de 

“Outro”; foi experiência concreta e tornada consciente sobre meu encontro com 

alteridades. 

 

Intermezzo 

 

Nos últimos cinco anos se dá o ciclo mais recente de convívio com escolas 

públicas em minha atuação como docente nas licenciaturas em Teatro, de modo 

pontual e passageiro no Depto. de Artes Cênicas da USP (ECA-USP), e 

atualmente como docente efetiva do Curso de Teatro da Universidade Federal 

de Uberlândia (IARTE- UFU). Nesses contextos, tenho dois tipos de acesso à 

rede de Educação Básica: por meio de relatos orais e escritos de estudantes de 

graduação, lecionando os cursos semestrais como Metodologia do Ensino das 

Artes Cênicas (USP) ou Pedagogia do Teatro e Estágio Supervisionado (de 



observação e regência) na Licenciatura em Teatro (UFU). Em Uberlândia, no 

mesmo contexto dessas disciplinas frequento uma parte da rede escolar da 

cidade, visitando os espaços em que atuam os estudantes. De outro lado, como 

parte de um projeto coletivo dos professores da licenciatura do Curso de Teatro 

UFU, também passamos a estabelecer continuidade na parceria com um 

pequeno grupo de escolas da cidade3 com as quais convivo de modo 

sistemático. Por fim, realizo dois anos de trabalho em campo em duas escolas 

como parte de minha investigação de doutorado. 

De certo modo, inicio essa investigação com a percepção de uma primeira 

armadilha: a armadilha da repetição de um discurso que torna ideias mais 

poderosas pela sua reiteração constante em vez de se enraizar em experiências 

singulares vividas. Por isso sua simples repetição invisibiliza dissonâncias e 

subversões, invisibiliza as margens da generalização, que por vezes são locus 

de contrarracionalidades (BRANDÃO, 2007) em relação às demandas dessa 

sociedade do espetáculo e de controle em que possivelmente vivemos. Por 

essas complexidades – precariedades presentes na sociedade e em minha 

própria história – desconfio das generalizações e de dogmatismos teórico-

metodológicos. 

A experiência pessoal vivida nessa trajetória escolar e artística, reunida 

ao questionamento do uso sistemático de categorias histórica e 

generalizadamente legitimadas me leva a me propor uma atitude específica para 

me aproximar das duas escolas nas quais realizo os dois anos de pesquisa em 

campo. Essa atitude (nem sempre escolhida conscientemente) mesclou modos 

de prestar atenção (CSORDAS, 2011b) advindos de minha experiência como 

performer e como docente pesquisadora: observadora multifocada e obsessiva 

nos registros em diário de campo. De outro lado, pela circunstância específica 

da observação em campo realizada em aulas de teatro ou para crianças de 

primeira infância, o registro audiovisual foi praticamente inexistente, de modo 

                                                        
3Há um conjunto (uma constelação) de ações que fazem parte desse projeto: os estágios, o 
PIBID e o Projeto Partilhas, ateliês e redes de cooperação – aprendizagens teatrais na rede 
escolar. Refiro-me no texto especificamente a um grupo de escolas que tem interesse num 
diálogo contínuo e que após alguns anos se tornam parceiras do projeto de pesquisa em 
Educação Básica citado acima (financiamento CAPES/FAPEMIG), coordenado pela Profa. Dra. 
Vilma Campos Leite e por mim: Centro Educacional Maria de Nazaré, Escola de Educação 
Fundamental da UFU (ESEBA), EMEF Josiany França, EE de Uberlândia. 
 



que a experiência corporal da pesquisadora e os registros escritos foram o eixo 

do levantamento e construção dos dados da pesquisa. Busco nesse processo 

sondar e explicitar minhas próprias experiências corporais ao longo da 

investigação (ASCHIERI, 2013) e simultaneamente construir uma descrição 

densa, composta pelos movimentos de ir-e-vir (aproximação e distanciamento) 

tão caros à etnografia na atualidade (GEERTZ, 1989; CITRO, 2009). Algumas 

considerações a que cheguei nesse processo farão parte desse texto mais 

adiante. 

 

Segundo ato – algumas estruturas narrativas para experiências 

multissensoriais 

 

Na elaboração do texto de pesquisa construo aproximações quase 

microscópicas de situações, conto anedotas, experiências narradas desde meu 

olhar-corpo-tateante: das peles e cabelos das crianças, seus cheiros, seu peso 

no meu colo não cotidiano; ou de meu corpo-olhar invasivo aos detalhes dos pés, 

pernas, mãos, olhares e interações dos adolescentes. Construo também 

distanciamentos, questionamentos, buscando compreender, elaborar 

significações. Por vezes encontro padrões, por vezes caminho pela exceção, 

pelo que não é. Assim, o texto se trama pelas afinidades, ilusões de 

generalização, e pela diferença; por um vislumbre de “universal” e pela marcação 

pontuada da alteridade e diversidade. 

Metáforas espaciais na narrativa sobre crianças da Educação Infantil 
A ida de crianças e professoras para a praça do bairro próxima à 
escola... traz de volta a possibilidade das crianças ficarem sozinhas, 
em duplas, em grupos, inventarem brincadeiras, coletarem coisas, 
investigarem o espaço, sentarem na grama. Vejo saltos, corridas entre 
troncos de palmeiras, muitas crianças quase mimetizadas com troncos 
e galhos de uma disputada árvore. Uma criança encostada em outra 
árvore conta: “um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
dezesseis, dezenove, vinte!”, para sair procurando outros três, todos 
escondidos atrás da mesma moita. Muitos percursos, mapas, linhas se 
desenham pelo espaço – corpos, coros, duplas compõem pelo espaço. 
O tempo (para escrita) se esgota... difícil parar de escrever... (notas de 
campo, 12-12-2012) 

 
 As condutas corporais das crianças, seus modos de organizar seus 

corpos na relação com os espaços e com os outros corpos é que me chamam a 



atenção. Talvez, mais precisamente, o que chama a atenção é perceber como a 

interação corpo-ambiente está em primeiro plano no cotidiano da criança. É um 

corpo investigativo, que perscruta o ambiente e a si mesmo, que encontra outros 

corpos em movimento. Há um processo de apreender literalmente suas próprias 

possibilidades na relação com o ambiente – nas ações de medir o espaço “com” 

o corpo ou ao explorar diferentes velocidades de caminhada/corrida no parque, 

na praça em que as crianças fazem atividades da escola. 

Uma estudante de graduação narrou parte de suas observações na 

mesma escola destacando como as várias crianças simultaneamente percorrem 

diferentes linhas (trajetórias) no espaço, gerando uma sensação de 

emaranhado. Minha experiência como performer e encenadora no Coletivo 

Teatro Dodecafônico, que explora entre outras coisas a relação entre os corpos 

e a arquitetura urbana, me faz também enxergar essas composições (trajetórias, 

duplas em movimento, coros), que destaco nas notas de campo da epígrafe. Mas 

a fala da estudante de graduação me remeteu aos desenhos de Fernand Deligny 

(França), vistos por mim na 30ª. Bienal de São Paulo (2012), em que ele registra 

exatamente linhas de errância infantis no contexto de uma comunidade de 

autistas em Monoblet - França. A partir do insight compartilhado com a estudante 

de graduação – do emaranhado visto por ela –, da repetição de percursos e 

mensuramentos vistos por mim, das linhas de errância de Deligny, passo a ver 

cotidianamente no convívio com as crianças outras formas, outras formações 

espaciais que esses corpos desenham. Corpoespaço, corpo e espaço em co-

habitação. As metáforas espaciais surgem como literalidade dessas explorações 

corporais no mundo da vida e como metáfora propriamente dita das qualidades 

de movimento, das interações entre os corpos. São, como nomeia Ileana 

Diéguez Caballero, aproximações metafóricas. 

 
A metáfora tem sido explorada como uma maneira singular de 

conhecer por meio da qual as características de uma coisa [...] entram 
numa relação de tensão: não precisamente se transferem a outra coisa 
para produzir a semelhança ou outra forma da mesma, mas sugerem 
o que tem-se chamado de “uma faísca intuitiva” por efeito de tensão, 
des-automatizando as maneiras de ver as coisas. A dimensão cognitiva 
e criativa das estruturas metafóricas assenta-se em outra percepção 
que emerge na diferença, sem pretender revelar essências nem 
verdades ocultas. (CABALLERO, 2011, p.35) 

 



 Ou seja, não se trata de afirmar “uma” realidade experiencial que definiria 

“a” corporalidade das crianças observadas. Trata-se de friccionar minha 

experiência corporal às delas e encontrar essa faísca intuitiva que me levou à 

sequencia de narrativas sobre o trabalho em campo: emaranhados, 

agrupamentos ou constelações, teias, labirintos, investigações solitárias ou 

linhas de errância. 
 

O jogo como dimensão estruturante da experiência corporal e as narrativas sobre 

adolescentes do Ensino Fundamental 

 
As turmas de sétimo ano das artes visuais mostram às turmas de teatro 
um trabalho de vídeo (stop motion) feito nas aulas. No primeiro horário, 
a professora e turma demoram a fazer funcionar os aparatos 
tecnológicos – alguns notebooks da escola, disponíveis para as 
disciplinas de Artes. Isso gradativamente cria espaço para dispersão. 
Começam conversas, provocações, pequenos empurrões, cadeiras 
que se balançam, um urso de pelúcia rosa é manuseado por duas 
meninas. Em certo ponto da espera, ele já está encaixado com a 
barriga na cabeça de uma estudante, suas patinhas abraçam a cabeça, 
o “rosto” do bicho voltado para as costas da estudante. Surgem cantos, 
pequenos gritos em reposta às provocações de um ou de outro, risadas 
histéricas a partir do prazer de zombar dos colegas. Um exemplo disso 
ocorre entre alguns meninos: um deles diz que vai medir a pressão de 
outro e põe a mão na testa desse outro, como se verificasse a 
temperatura. Esse é o motivo para uma dessas explosões de 
gargalhadas do grupo. Um dos meninos, especificamente, faz uma 
risada muito aguda e alta, a meu ver, performando mais som e 
“bagunça” do que a situação realmente propicia. Um violão dentro de 
capa circula entre quatro mãos. Ouço de tempo em tempo uma batida, 
como de tambor. Não é um tambor, mas o violão entre as pernas do 
próprio dono, que é batido no chão, pobre instrumento. As conversas 
em alguns grupos parecem sempre girar em torno de comentar os 
defeitos corporais ou das escolhas de roupa e cabelo um do outro. 
Enquanto isso, um ou dois sempre estão concentrados em fazer “rodar” 
os vídeos nos computadores e projetor. Uma cena se forma: uma linha 
de três meninos, ocupando três cadeiras, inicia uma discussão. Os dois 
das pontas do trio se desqualificam mutuamente: a roupa que o outro 
veste, o tênis, o cabelo, o aparelho dentário. O menino do meio apenas 
comenta e “põe lenha na fogueira”: “nossa!”, “vai deixá?”, “nossa... óia 
o que ele falou...”. Finalmente a aparelhagem funciona. De uma 
coleção de cerca de dez vídeos mostrados, um mostra as duas autoras 
numa série de três ou quatro fotos, com intervenções em photoshop, 
transformando as cores das figuras, do fundo, etc. Os outros autores 
optam por criar pequenas narrativas visuais com desenhos, fotos, 
cenários de brinquedos e um de massinha. Ainda assim, na plateia, 
paira a mesma atmosfera de espera dispersa. Alguns dos meninos 
“brincam” de se bater no rosto, mostrar os punhos. Getúlio, em certo 



ponto, põe as mãos na cabeça de um deles, como se desse um passe; 
com as mãos “varre” as costas numa linha perpendicular à coluna, do 
centro para fora, na altura das escápulas, brinca de “clamar” para que 
“algo das trevas” saia de dentro dele. Há alguma zombaria entre dois 
estudantes, em torno da produção dos vídeos, respondida com 
repetidos “Ca’boca!”. O menino com o violão agora o segura por baixo, 
na parte mais larga, e faz um movimento repetitivo, baixando o braço 
do violão em direção à cabeça ou ombro da menina na fila da frente de 
cadeiras. Começa a trilha sonora de outro vídeo (que não vejo), ele se 
levanta e usa o violão como apoio no chão para girar e rebolar. Durante 
cerca de dez minutos ou mais, o garoto da risada histérica, continua 
performando, rindo e comentando qualquer coisa até exagerar de tal 
modo o som gutural e chegar a tossir. O som sugere um relincho surdo 
de cavalo. Ele parece fazer isso para ser visto por alguém, não sei se 
para as pessoas externas ao ESEBA (dois estagiários da UFU e eu) ou 
se para os adultos da própria escola, buscando que eles lhe deem 
alguma bronca. A professora de Artes Visuais chama pela atenção do 
grupo todo, Getúlio senta atrás do menino das risadas e põe a mão 
nele parecendo tentar acalmá-lo. (27-09-2013, p.91-95) 
 

Algumas ações parecem ser feitas calculadamente para chamar a 

atenção de um interlocutor, cavando no espaço-tempo uma esfera de 

enunciação, como diria Zumthor (2007). Outras vezes, a conformação de uma 

cena parece estar ligada ao enquadramento que meu olhar ou de outros 

estudantes faz para microações, fragmentos de um contexto múltiplo que passa 

a ocupar nossa atenção por alguns instantes (um dedo lambido “sensualmente” 

e passado como provocação no braço do colega; a prova de força entre colegas 

por trás das costas de outro colega; a encenação de quedas de um estudante). 

Há momentos em que esse estado corporal de performance do sujeito parece 

ter uma intenção clara, propondo fricções entre papeis e normas sociais ou entre 

papeis sociais na instituição escolar especificamente. Por outro lado, vejo 

mesclar-se nesse contexto algo mais sutil e cotidiano, como um estado de 

brincadeira, que aponta para a permanência ou resistência de uma dimensão 

lúdica nesses estudantes que crescem em direção “à vida adulta”. Ela me faz 

lembrar que o jogo ou a criação de uma ordem ficcional paralela (HUIZINGA, 

2010; BROUGÈRE, 1998) ao fluxo cotidiano das interações escapa, transborda 

dos momentos criados formalmente pelo professor para a exploração do teatro. 

Aponta para um impulso humano de criar variações, diferenciar, modular sua 

corporalidade, desdobrando-se em múltiplas facetas e fragmentos de papeis, 

que são citados, recriados, atualizados (CAON, 2012) de diferentes modos pelos 

diferentes estudantes presentes. São oportunidades de viver aquilo que está fora 



da norma, fora do previsto e de regulações que ordenam a vida cotidiana no 

tempo-espaço da aula ou no tempo-espaço da escola. Nem sempre o professor 

percebe esses momentos, nem sempre faz disso ponto de partida para seu 

trabalho. Algumas vezes atua como parte dessa cena pedindo ou bradando por 

silêncio, algumas vezes também ele (como no primeiro exemplo) parodia seu 

papel de autoridade ou de controle das corporalidades e faz das situações uma 

citação irônica dos próprios e outros papeis que vivem. 

A presença sistemática dessa dimensão do jogo ou, poderia dizer, dessas 

modulações de corporalidade que podemos chamar de teatralidade e 

performatividade (DIÉGUEZ, 2011) me auxiliou na construção das narrativas 

sobre as experiências vividas nessa escola, gerando a seguinte sequência: o 

jogo dos corpos em espera, o jogo dos corpos em fruição, corpos em jogo com 

a arquitetura, corpos em jogo com objetos, professor em jogo (elementos do 

corpus de uma prática docente). 

 
Epílogo 

 

Csordas (2011a) propõe em seu trabalho uma etnografia fenomenológica 

ou uma fenomenologia cultural. Como pesquisadora, rastreio alguns pontos de 

contato entre as práticas da etnografia e da fenomenologia que se fizeram 

presentes no processo dessa investigação. Nesse rastreamento que construo, 

os pontos de contato se manifestam nas dimensões da observação e da escrita 

nas duas linhagens. Observação e escrita emergem explicitamente como 

experiências corporais – experiência corporal de estar no mundo ao estar em 

campo, experiência corporal do pensamento nos processos de escritura. 

1) Em ambas a observação direta emerge como modo de conhecimento do 

mundo, seja como mundo da vida, seja como vida social-cultural. Na observação 

interessa à etnografia e à fenomenologia esse retorno às experiências mesmas, 

pois interessa compreender e construir verdades a partir de contextos 

específicos, a partir da diferença e das diferenciações, das similaridades e das 

alteridades. Tanto na fenomenologia quanto na etnografia os seres (aqueles que 

observam e aqueles que “são observados”) trocam de papeis (o pesquisador é 

observado ao observar e observa ao ser observado), engendram espelhamentos 

e contaminações (de posturas corporais, de ideias e discursos), vivem 



deslocamentos territoriais, culturais. Esse foi o campo tenso e fértil em que me 

vi ao me colocar nessa interface. 

 2) Ainda no tema da observação, em ambas se faz presente o desafio da 

suspensão de categorias prévias enquanto se observa, mesmo que isso seja 

uma busca e que seja possível apenas temporariamente. Estar completamente 

imersa na bibliografia de um campo pode implicar ter demasiados pressupostos, 

categorias ou generalizações previamente utilizadas por outros pensadores da 

área. Estar demasiadamente imersa em certas práticas corporais implica 

padrões de movimento e pensamento que podem auxiliar na compreensão da 

corporalidade de um grupo, mas também pode naturalizar tais padrões que 

passam a ser “a” medida para olhar “o” Outro. O desafio parece ser esse 

engajamento numa observação simultaneamente obsessiva e aberta a todos os 

detalhes, inclusive aqueles que, por vezes, parecem estar fora do horizonte da 

pesquisa escolhida. Tal abertura pode gerar deslocamentos do “lugar olhado das 

coisas” (DAWSEY, 2005a, 2005b). Nesse sentido, a imersão na experiência em 

campo parece pedir momentos de distanciamento (seja na escrita em caderno 

de campo, seja na saída do ambiente de campo e retorno ao lugar de origem da 

pesquisadora). Silvia Citro (2009) propõe movimentos de “ir-e-vir”, de 

aproximação e distanciamento, como movimentos que implicam uma atitude 

compreensiva e de suspeita não apenas em relação àqueles a quem se observa, 

mas em relação às percepções do próprio pesquisador. 

3) A imersão corporal no processo de observação talvez seja a contraparte  

(como reversibilidade – direito e avesso, que Merleau-Ponty levanta na 

imbricação corpo-mundo) da atitude que apontei no último parágrafo – falei na 

necessidade de abertura para perceber as diferenças (os outros), tomando 

distância e se deslocando em relação aos nossos próprios parâmetros teóricos, 

culturais, corporais. Nesse momento levanto o modo como a corporalidade do 

pesquisador está em jogo tanto na fenomenologia quanto na antropologia, no 

sentido de passar por esses deslocamentos territoriais, culturais já citados. Para 

que ocorram tais deslocamentos por vezes é necessário que eu mergulhe nas 

práticas corporais que observo. Eles próprios (os deslocamentos) são 

experiências que alteram estados corporais ou modos somáticos de atenção, 

especialmente quando implicam a experiência de padrões de movimento-ação-

pensamento muito distintos dos do pesquisador (TURNER, 2005): ir à roça e 



nela trabalhar junto de agricultores, aprender a técnica corporal que se estuda 

(capoeira, tai chi chuan, etc.), entrar em uma improvisação teatral ou sentar-se 

com estudantes e professor para tomar a merenda no horário do intervalo. Essas 

experiências corporais causam variações concretas em posições no espaço, em 

tônus e formas cotidianas da corporalidade do pesquisador. A observação 

acurada dessas alterações nos modos somáticos de atenção (nos estados 

corporais, emoções, pensamentos) do/a pesquisador/a podem se desdobrar em 

outras compreensões possíveis das experiências corporais do grupo estudado. 

Ou ainda, nesse processo, podem emergir aspectos inesperado desde o 

fenômeno observado, gerando outras possibilidades de reflexão. 

4) Tanto na fenomenologia quanto na etnografia a escrita ou os processos de 

escritura têm ganhado atenção especial. A escrita é a ação que possibilita à 

pessoa olhar-se fora de si. Deter-se sobre seus próprios pensamentos já 

expostos no papel ou na tela. Na escrita, há um momento de parto: a etapa da 

criação escrita (à mão ou em digitação), na qual em diferentes instantes sequer 

sabemos qual a próxima palavra a vir ao papel. Parte de nosso pensamento é 

desconhecido por nós mesmos (MERLEAU-PONTY, 2003). Fala Marilena Chauí, 

estudando Merleau-Ponty: 

 
[...] o momento da expressão, aquele em que o escritor, tendo 
imprimido uma torção inusitada no léxico disponível, o faz “secretar 
uma significação nova”, deixando-a à disposição do leitor não 
prevenido de quem se apodera e de cuja cultura passa, daí por diante, 
a fazer parte. A linguagem instituinte não é apenas alusiva, como toda 
linguagem, é ainda astuciosa. O escritor não convida quem o lê a 
reencontrar o que já sabia, mas toca nas significações existentes para 
torná-las destoantes, estranhas e para conquistar, por virtude dessa 
estranheza, uma nova harmonia que se aposse do leitor, fazendo-o 
crer que existira desde sempre e que desde sempre lhe pertencera. 
Escrever é essa astúcia que priva a linguagem instituída de centro e 
de equilíbrio, reordena ou reorganiza os signos e o sentido e ensina 
tanto ao escritor como ao leitor o que sem ela não poderiam dizer nem 
pensar, pois a palavra não sucede nem antecede o pensamento porque 
é sua contemporânea. (CHAUÍ, 2002, p.19) 
 
 

Nesse sentido, o pensamento se desvela e aparece em forma organizada 

durante o próprio ato da escrita. Fala um antropólogo: 

 
[...] é no processo de redação de um texto que nosso pensamento 
caminha, encontrando soluções que dificilmente aparecerão antes da 
textualização dos dados provenientes da observação sistemática. 
Assim sendo, seria um equívoco imaginar que, primeiro, chegamos a 



conclusões relativas a esses mesmos dados, para, em seguida, 
podermos inscrever essas conclusões no texto. Portanto, dissociando-
se o pensar do escrever. Pelo menos minha experiência indica que o 
ato de escrever e o de pensar são de tal forma solidários entre si que, 
juntos, formam praticamente um mesmo ato cognitivo. (OLIVEIRA, 
2006, p.32) 
 

5) Fenomenologia e etnografia utilizam o termo descrição para nomear os textos 

reflexivos em que se narram fenômenos, situações dos grupos estudados. Na 

fenomenologia de Merleau-Ponty se fala na descrição das essências, como 

invariantes das experiências do ser-no-mundo, em que se busca deixar falar a 

experiência, sem a ilusão de dar conta de sua totalidade ou de falar da “coisa” 

em si (como ser positivo).   

Na etnografia, especialmente na linhagem hermenêutica ou performativa 

em que se situa Geertz (1989), se fala em uma descrição densa como o texto 

desejado do bom etnógrafo, que seria aquele capaz de se debruçar, perceber e 

distinguir entre um piscar de olhos e as piscadelas marotas (DAWSEY, 2013, 

p.292). 
 Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir 

uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 
incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 
não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos 
transitórios de comportamento modelado. (GEERTZ, 1989, p.07) 

 
 Entretanto, mesmo nessa compreensão semiótica de cultura (cultura 

como texto), Geertz enfatiza que a prática etnográfica está centrada na 

observação do fluxo de comportamento, no fluxo das ações sociais e que nelas 

se encontram as articulações de formas culturais (1989, p.12). Propõe que o 

etnógrafo escreve, interpreta, inscreve significações culturais, mas que 

exatamente por isso a análise cultural não pode se submeter a coerências 

impostas, interpretações rígidas ou argumentos seguros. 

Um leitor intrigado poderia dizer que na fenomenologia se buscam 

essências invariáveis e na etnografia saberes circunstanciais, e que, portanto, 

não há “harmonia” possível. John Dawsey (2013) escreve sobre o texto clássico 

de Geertz, acerca da briga de galos balinesa, e ensaia pensamentos sobre o 

conceito de descrição densa, trazendo à tona as margens dos textos do próprio 

Geertz, escovando-os a contrapelo, inspirado em Walter Benjamin. Ele delineia 

a ideia de uma descrição tensa. 
Círculos hermenêuticos produzem efeitos cujas afinidades com o 
teatro dramático chamam atenção. De início, um texto estranho, 



disforme. Um mal-estar. Um choque na percepção do mundo. 
Intensifica-se uma crise de interpretação. No movimento que se faz em 
direção aos contextos, observa-se uma ação reparadora. O estranho 
se transforma em algo familiar, sem que ele perca a especificidade de 
sua forma de expressão. E adquire significado. Assim se revitaliza o 
todo, em sua relação com as partes. Na volta ao texto, o desfecho: a 
iluminação do todo, e do texto. 
No ensaio sobre as brigas de galos, porém, o choque se produz no 
movimento em direção aos contextos. Contextos se desarrumam. Na 
sobreposição de textos, revela-se um contexto carregado de tensões. 
Nessa história, balineses produzem um efeito de estranhamento em 
relação a eles mesmos... Nem familiar, nem exótico. Inquietante. Um 
paradoxo de tradução: quanto maior o conhecimento, maior o 
estranhamento. Quanto maior a familiaridade, maior a inquietação. 
(DAWSEY, 2013, p.304) 
 

Inspirada por Merleau-Ponty, por Geertz e pelo senso lúdico de um 

estudioso como Dawsey, digo ao leitor que minha experiência-estudo indica que 

fenomenologia e etnografia são aquela espécie de direito e avesso – não como 

opostos que se complementam para preencher todos os espaços vazios –, mas 

exterior do interior, interior do exterior de uma mesma pele, tecidos contínuos de 

um mesmo ímpeto de enraizamento da reflexão na experiência encarnada do/no 

mundo. As sobras, as dobras, as emendas suspeitas foram em meu cotidiano a 

“pulga atrás da orelha”, um modo de ser indagada pelas margens, pelo direito, 

pelo avesso, vice-versa – dançar com elas ou nelas. 

No decorrer da pesquisa e na escritura do texto vejo se manifestar uma 

reflexão sobre as interações, sobre as experiências entre corpos, sobre 

imbricações e entrelaçamentos. Pensava encontrar corporalidades distintas 

entre professores de teatro e estudantes da escola básica e pensava ainda que 

elas se originariam de uma experiência de formação em teatro que fosse capaz 

de “abrir” os corpos, emancipá-los. Encontro em campo diferenças nas 

corporalidades, mas em função da singularidade de experiências de cada corpo, 

de cada ser-no-mundo.  Reencontro as dimensões do jogo e da performatividade 

como um dos eixos estruturantes da experiência corporal do ser humano no 

mundo e, portanto, não pertencente apenas aos profissionais do teatro. 

Para que tais encontros tenham sido possíveis, penso que a construção 

dessa abordagem entrelaçando fenomenologia e etnografia foram fundamentais. 

Tal construção é fruto de uma trajetória corporal da própria pesquisadora, que 

possibilita certo modo de estar em campo. Esse modo de estar em pesquisa (de 

vivê-la) me parece especialmente relevante e fértil na investigação dos corpos 



em ação, na abordagem do cotidiano escolar e especificamente das aulas de 

artes/teatro. 
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