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REGISTRO DO WORKSHOP  “ABAIXO 
DA SUPERFÍCIE: O TRABALHO DO ATOR 
SOBRE SI MESMO”, CONDUZIDO PELA 
PROFESSORA ALEXANDRA TAVARES
 
Por Naiara Soares1 

O Trabalho do Ator Sobre Si Mesmo a 
partir da Abordagem Somática: O Que 
Significa Habitar o Seu Próprio Corpo? O 
Que É o Orgânico?

Alunos e professora, durante o I Seminário 
Stanislávski Em Ação: Um Olhar Investigativo 
Sobre o Sistema, pesquisam possíveis diálogos 
entre as práticas pedagógicas do Sistema e 
as da educação somática. Em uma formação 
continuada, como este diálogo pode potencializar 
a investigação do “si mesmo” no trabalho do ator? 

No primeiro dia do encontro – 30 de janeiro – a 
professora Alexandra Tavares compartilha com o 
coletivo de alunos os fundamentos da Educação 
Somática numa perspectiva histórica. 

Fundamentos da Educação Somática 
numa Perspectiva Histórica

Este termo, criado em 1995 pelos membros do 
Regroupement pour l’Éducation Somatique (RES) 
em Montreal, no Canadá., tem origem na palavra 
grega “soma” que significa “corpo vivo”. A técnica 
teórico-prática é baseada na consciência corporal 
e tem como objetivo a recuperação e manutenção 
da saúde de seus praticantes. Cada método de 
Educação Somática – Técnica de Alexander, 

1. Atriz no Heterônimos Coletivos de Teatro e diretora-pedagoga no Teatro 
Escola Macunaíma. Formada em Artes Cênicas pela ECA-USP e bacharel 
em Letras pela FFLCH-USP.  

1º Seminário Stanislávski em Ação: 
Um Olhar Investigativo Sobre o Sistema 
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Feldenkrais, Body Mind Movement, Antiginástica, 
Eutonia, Ginástica Holística, etc. – possui suas 
técnicas próprias, porém todas elas vão contra a 
ideia de um corpo mecânico. 

É unânime entre os professores de Educação 
Somática de diferentes linhas a visão de que o 
corpo humano é um organismo vivo indivisível 
e indissociável da consciência. Thomas Hanna 
(2003, p. 50) distingue os conceitos de corpo e 
soma: “[…] soma é o corpo subjetivo, ou seja, o 
corpo percebido do ponto de vista do indivíduo. 
Quando um ser humano é observado de fora, por 
exemplo, do ponto de vista de uma 3ª pessoa, 
nesse caso, é o corpo que é percebido”. Os 
métodos e práticas sistematizados por estas 
diversas linhas de Educação Somática possuem 
uma natureza investigativa. Fundamentam-
se no aprofundamento da percepção corporal 
como chave para a transformação de padrões 
de movimento e atitudes motoras, bem 
como para o conhecimento sobre si próprio. 
Metodologicamente, são abordagens que 
priorizam o processo, centrando-se no como 
se faz (mecanismos, acionamentos, sensações, 
intenções) no lugar de o que se faz. As experiências 
com as técnicas somáticas demandam o uso 
focado da atenção e da concentração e envolvem 
habilidades como observar, sentir, perceber, 
nomear, diferenciar, comparar, interpretar, 
modular e outras, que contribuem para trazer 
para o nível da consciência ações que poderiam 
facilmente passar despercebidas. 

Na dança moderna, os artistas que ajudaram 
a configurar o cenário para o surgimento do 
movimento somático como uma força vital no 
nosso mundo atual foram: François Delsarte 
(1811-1871), Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950), 

Rudolf Laban (1879-1958), Isadora Duncan (1878-
1927) e Mary Wigman (1886- 1973). Eles moldaram 
a cultura na qual os primeiros pioneiros somáticos 
estavam trabalhando. Como dançarinos, eles 
subverteram as regras; como pessoas, eles 
reintroduziram modelos não cartesianos. 

No Brasil, destacam-se duas propostas de 
Educação Somática: de Klauss Vianna e de José 
Antônio Lima. Klauss Vianna e seus colaboradores, 
Angel e Rainer Vianna, criaram uma proposta que 
destaca a pressão sobre os apoios (resistência), 
as oposições musculares, espaços articulares 
e direções ósseas. Lima, ex-aluno e assistente 
de Vianna, desenvolveu a proposta denominada 
Reorganização Postural Dinâmica, utilizando o 
trabalho muscular lento e contínuo contra uma 
resistência oferecida pelo próprio corpo. Tanto 
Vianna quanto Lima criaram suas propostas 
trabalhando com um público composto, em sua 
maioria, por dançarinos e atores. 

Body Mind Movement (BMM)
O Body Mind Movement é um método de 

Educação Somática desenvolvido no Brasil na 
parceria entre Mark Taylor e Mariana Camarote, 
que sugere um caminho de transformação pessoal 
através da anatomia vivencial, do toque e do 
movimento. O objetivo é despertar a inteligência 
do corpo, facilitar a autoexpressão, transformar 
e aguçar a consciência potencializando a 
capacidade do organismo de se autorregular em 
direção à saúde. O método possui dois grandes 
grupos de aprendizagem: o primeiro diz respeito à 
dinâmica de nosso desenvolvimento psicomotor; 
o segundo engloba o estudo dos sistemas 
corporais e como dão suporte aos nossos 
processos psicofísicos e relações com o mundo a 



nossa volta. Desta maneira, os estudos oferecem 
recursos práticos para se trabalhar dentro de 
diversas áreas de conhecimento. Nesse coletivo 
de alunos, o foco de investigação é o trabalho do 
ator sobre si mesmo no processo de criação. 

O BMM é o método no qual a professora 
Alexandra aprofundou seus estudos somáticos. 
Seus princípios fundamentais, metodologias e 
parte dos procedimentos pedagógicos foram 
partilhados com o grupo dos alunos durante o 
workshop. 

Diálogo Entre A Educação Somática E 
O Sistema De Stanislávski – Conceitos E 
Procedimentos

O diálogo entre a Educação Somática e o 
Sistema de Stanislávski foi investigado nestes 
dois dias de workshop. Como procedimentos, 
fundamentos e metodologias das duas propostas 
pedagógicas podem contribuir na investigação 
do trabalho do ator sobre si mesmo? E, como a 
artista e pedagoga Alexandra junto ao coletivo 
de estudantes adentra esses materiais no aqui e 
agora durante a investigação? 

Neste registro, há a partilha de duas vivências 
exploradas pelo grupo nos dias 30 de janeiro e 1º 
de fevereiro. 

A Atenção Da Concentração E A 
Sensibilização Da Pele 

O que é a pele? “Proteção”, “contato”, 
“cobertura”, “renovação”, “cores”, “relação”, 
“canal”, “calor”, “interação”, “temperatura”. 
Foram estas as palavras enumeradas pelos alunos 
quando a pergunta foi lançada pela professora ao 
grupo. 

Fronteira entre Eu e o Outro, a pele é o 
maior órgão do corpo humano, lugar por 
excelência da afetividade, do desejo, da 
intimidade e da identidade. De um ponto 
de vista fisiológico, os órgãos sensoriais 
estão vinculados ao tecido epitelial: o som 
atinge a pele da orelha e dos aparatos mais 
sensíveis da orelha interna; o paladar é 
o contato de um alimento com a pele da 
língua. O mesmo se dá com o olfato, cujos 
estímulos passam pela pele das narinas 
para serem codificados pelo sistema 
nervoso. [...] o órgão pele sintetiza todas 
as funções dos outros sentidos. A pele 
pode captar, pela vibração, ondas sonoras 
e ondas luminosas. Ela tem um papel 
como regulador térmico e se aparenta 
ao sistema respiratório, pois respiramos 
também pela pele. A estimulação cutânea 
ativa o sistema neurovegetativo e esse age 
sobre o sistema respiratório e visceral. Tal 
como o sistema nervoso, a pele origina-
se da ectoderme, a camada de células 
mais externa do embrião. Através dos 
proprioceptores, a pele é sensível ao toque, 
que informa ao sistema nervoso sobre 
espessura, forma, profundidade, densidade 
etc. (BOLSANELLO, 2005, p. 99-106)

Os exercícios de Educação Somática propõem 
a sensibilização da pele como um meio de (re)
ativação do sistema proprioceptivo (sistema 
sensorial que permite ao indivíduo perceber 
a localização, posição e orientação do corpo 
no espaço, reconhecer a força exercida pelos 
músculos e o movimento das articulações sem 
utilizar a visão). Através de vivências somáticas 
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que começam pela estimulação tátil, os alunos 
aprendem de maneira gradual a conhecer-se, 
a respeitar as tendências de sua personalidade, 
a visitar outras facetas menos conhecidas de si 
mesmos e a desenvolver habilidades pessoais 
que os levarão a estabelecer relações mais 
equilibradas com o meio. 

O diálogo entre o Sistema e a Educação 
Somática foi proposto à partir do trabalho com 
os círculos de atenção (pequeno, médio, grande). 
Os alunos investigaram a conexão entre interno e 
externo desde a percepção da célula (membrana 
plasmática), passando pelo contato entre a pele, o 
outro e o espaço até chegar à atenção no coletivo 
como um todo.

Descrição da sequência da vivência: 1) pousar 
a mão em uma parte do corpo e deixar e se 
mover a partir desse toque; 2) caminhar a partir 
da percepção da pele – partes e todo – onde está 
minha mão em relação ao centro do meu corpo? 
Como percebo as direções, as alturas?; 3) explorar 
os limites do espaço pessoal; 4) caminhar a 
partir da percepção desse espaço pessoal; 5) 
dois grupos – um ocupa o máximo de espaço e 
o outro investiga como existir nessa limitação – 
ocupar o espaço de modo singular, ocupar todo 
o espaço, ocupar espaços disponíveis, agir de 
acordo com as circunstâncias do aqui e agora, 
sem representação; 6) duplas – meu campo 
pessoal, o campo pessoal do outro e o limite de 
aproximação entre eles no aqui e agora (percepção 
e dilatação do espaço pessoal, caminhar até 
o outro e entrar no espaço pessoal do outro, o 
outro diz esse limite e sinaliza, eu permito que 

o outro me invada, eu não permito que o outro 
me invada); 7) duplas – oposição mãos – manter, 
empurrar o espaço pessoal do outro; 8) exercício 
de composição – entradas individuais no espaço 
vazio (olhar de testemunho de quem fica sentado, 
sem julgamento) – entrar, perceber o espaço, as 
pessoas, como ele me afeta, como eu o ocupo, 
como eu o transformo, como eu transito por ele, 
sair. O que significa escolher? Como estar atento 
ao que meu corpo escolhe? O que significa ter uma 
trajetória? Como me colocar nas circunstâncias 
de modo poroso? Como lido comigo mesmo 
nesse trajeto? Como me percebo, percebo o outro 
e o espaço?  O que me transforma?

Questões levantadas em relação ao vivido: 
Como habitar meu corpo de maneira singular? 
Como me conecto com o outro e o espaço sem 
perder de vista meus impulsos? Como posso 
me concentrar no movimento gerado pelos 
impulsos singulares evitando um comportamento 
automático e ausente? Como despertar a 
inteligência do corpo, transformar e aguçar 
a autoconsciência, a percepção do outro no 
aqui e agora e do espaço?Como permaneço 
em experiência, sem julgar antes ou durante o 
fazer? Como posso me liberar da produção de 
algo que não foi pedido? Como nós acessamos 
as percepções que conquistamos durante os 
exercícios anteriores na cena? Como me mantenho 
em experiência durante um étude e uma cena? 
Como se desapegar dos objetivos e vivenciar as 
circunstâncias de fato? Como não nos afastamos 
de nós quando estamos em relação e em uma 
circunstância de cena sendo visto por alguém?



Atenção da Concentração e Meditação 
Guiada (Regressão – O Desenvolvimento do 
Corpo) – Trazer para o Nível da Consciência 
Ações Que Poderiam Facilmente Passar 
Despercebidas – O Inconsciente Por Meio Do 
Consciente. 

Como se dá o movimento no corpo? Quais 
as relações entre corpo e mente? O que é a 
percepção e como ela opera? Quais as relações 
entre a percepção e o movimento no corpo? Qual 
a importância das emoções nesse circuito? O que 
é ação psicofísica? 

O exercício, descrição – Meditação Guiada. 
Regressão da Vida/ Corpo em Desenvolvimento: 
1) dentro de um fluido aquático – percepção e 
movimento a partir dos fluídos internos e externos. 
Como me movo a partir dessa sensação? ;2) 
desenvolvimento dos sentidos – visão, paladar, 
olfato, audição. O desenvolvimento dos sentidos 
auxilia a nos movermos, a nos localizarmos, 
a encontrarmos direções, nos deslocarmos. 
Alcançar o que está acima de nossa superfície 
– conforme nos movemos, nos conectamos e 
ampliamos outros sentidos; 3) de olhos fechados. 
Mover-se pelo espaço, perceber o espaço e as 
outras pessoas que ocupam o mesmo lugar. 
Percepção por meio dos sentidos – os cheiros, 
os ruídos e sons que cada um produz, a visão 
dos olhos fechados, o toque; 4) abrir os olhos. 
Temos outra ferramenta para nos movermos e 
nos relacionarmos. Manter os demais sentidos 
aguçados mesmo agora com os olhos abertos. 
Sentir a si mesmo, tocar o coração, sentir sua 
vibração e se mover por meio dessa percepção. 

Buscar  uma mesma pulsação e respiração no 
outro, no espaço. Encontrar uma pulsação e 
vibração diferente. Agir a partir dessa alteridade.  

Pontes, aproximação entre o Sistema e a 
Educação Somática após a dinâmica - roda de 
conversa: O CORPO ENQUANTO EXPERIÊNCIA E 
ACONTECIMENTO. 1) SENSAÇÕES – relaxamento 
muscular, disponibilidade, concentração, 
estimulação tátil, auto-observação, presença no 
aqui e agora; 2) VIVÊNCIA – atenção direcionada, 
consciência dos limites e do potencial do corpo, 
desconstrução de hábitos, compensações 
musculares e automatismos; 3) PERCEPÇÃO 
– exploração de sensações novas, maneiras 
diferentes de movimentar-se e de agir, descoberta. 

Reflexão ao final do vivido nos dois dias de 
workshop: Como trabalhar o “si mesmo” a partir 
de um diálogo entre procedimentos e conceitos 
do Sistema e da Educação Somática? Como 
prosseguir investigando esse diálogo durante as 
improvisações e a criação de études? Como me 
apropriar das pontes exploradas nesse diálogo e 
manter uma presença dilatada no aqui e agora 
durante o espetáculo? 
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