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RESUMO: Este artigo apresenta as experiências partilhadas do encontro entre o 
projeto de pesquisa “O Despertar da Sensibilidade Corporal: por uma prática de si” 
(PIBIAC-EEFD-UFRJ) e o trabalho da ONG Apadrinhe um Sorriso, na atividade do 
curso livre de Dança-Teatro, oferecido para adolescentes e jovens da comunidade 
Parque das Missões, Duque de Caxias, RJ. Pretende-se trazer questões das 
vivências partilhadas, a travessia dos espaços e a relação do corpo-casa. 
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A escrita a ser apresentada, trás como objetivo central expor o trabalho 

desenvolvido na Associação Apadrinhe um Sorriso em contrapartida com o Projeto 

de pesquisa: O despertar da sensibilidade corporal: por uma prática de si, 

coordenado pela professora Letícia Teixeira1, realizado no Departamento de Arte 

Corporal da UFRJ (DAC), na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD), onde 

ocorrem os três cursos de graduação em Dança2. 

O Apadrinhe um Sorriso é uma ONG coordenada por Fabbi Silva e Regina 

Lúcia Caronezzi, localizada na favela do Parque das Missões, em Duque de Caxias 

– RJ e atua há onze anos, tendo como característica o trabalho voluntário, com oito 

voluntários fixos que desenvolvem atividades regulares. Há quatro anos, ministro 

aulas no Curso Livre de Dança-Teatro, juntamente com Luiz Fernando Picanço, 

estudante do curso de Artes Cênicas – Direção Teatral (ECo/UFRJ), atendendo, em 

média, um público de 25 adolescentes e jovens, com idades entre 13 e 26 anos. 

Somos moradores do Parque das Missões, com isso, o olhar envolvido nas relações 

com os alunos da Associação Apadrinhe um Sorriso, especificamente do Curso Livre 

de Dança-Teatro, nos faz refletir sobre a importância de atravessamento de 

territorialidade e pertencimento. 

O encontro estabelecido entre esses dois lugares, Parque das Missões e a 

Cidade Universitária (EEFD), despertou interesse pelos intérpretes-pesquisadores 

do projeto “Prática de Si” a partilhar os ensinamentos apreendidos dentro da 

universidade, com base na metodologia Angel Vianna, ou melhor, na 

conscientização do movimento3 e jogos corporais aplicada em aula pela discípula da 

                                                           
1
 Letícia Teixeira é professora do Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Discípula direta de Angel Vianna. 
2
 A UFRJ oferece atualmente três cursos de graduação em dança: Bacharelado em Dança, 

Licenciatura em Dança e Bacharelado em Teoria da Dança. 
3
 Para compreensão desta prática, Letícia Teixeira indica na obra Dança e Educação em Movimento 

que, "A conscientização do movimento é um aprendizado para aquele que se submete ao 
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Angel, Letícia Teixeira. A partir daí, traçou-se cinco encontros no Parque das 

Missões, que foram realizados uma vez ao mês no primeiro semestre de 2019, com 

oficinas ministradas por oito intérpretes-pesquisadores e por dois educadores do 

Apadrinhe um Sorriso, contando com a participação de doze jovens do curso livre de 

Dança-Teatro, selecionados previamente, devido ao espaço da Sala de Leitura.  

Partilha 

  A partilha apresentada neste artigo é sobre o convívio entre alunos e/ou 

professores, dividindo o mesmo espaço, que se configurou na relação horizontal 

estabelecida pela própria condição territorial, ou seja, em um lugar dentro da 

comunidade desprovida de acesso às condições básicas de saneamento, limitado 

em sua espacialidade, mas que proporcionou vivências mútuas entre os 

participantes, cada qual com sua capacidade e corpo próprio. Em consonância com 

Jacques Rancière que aponta a emancipação intelectual como uma possibilidade de 

não hierarquização de pensamentos e divisão dos mesmos; "é a comprovação da 

igualdade das inteligências. Esta não significa igual valor de todas as manifestações 

da inteligência, mas a igualdade em si da inteligência em todas as suas 

manifestações" (RANCIÈRE, p. 14. 2012). Destarte, indagamos: como romper na 

prática o que se estabelece hierarquicamente dentro e fora dos espaços 

institucionais de ensino? 

As vivências realizadas nesses encontros provocaram inquietações, por 

exemplo, a primeira oficina apresentada por Letícia Teixeira com o conceito de 

corpo-casa, como primeiro habitar de si (VIANNA, CASTILHO. 2002), levou para 

aventurar-se pelas descobertas do corpo, associando as articulações como 

                                                                                                                                                                                     
autoconhecimento proporcionado por essa prática. Parte-se do corpo, do lugar da consciência no 
cérebro, e do sentido de self, isto é, um estado de pertencer a um corpo, por meio de uma orientação 
que estabelece na consciência uma escuta e uma atenção simultâneas. A proposta não é criar um 
ambiente puramente sensorial para submetê-lo ao pensamento, mas buscar uma sincronia, levando-
se o pensamento para a sensação do corpo". 
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dobraduras das portas e janelas, bem como o ato de limpar as partes desse Corpo-

Casa, como nos revelam uma participante “eu nunca havia experimentado a parede 

da casa do meu corpo”4.  

Descobertas que continuaram na oficina oferecida por Elisabete Arcanjo e 

Muryell Dantie, “Inter-ações: entre si, o outro e o espaço”. O enfoque nas mãos, 

enquanto parte condutora trouxe uma pesquisa de sensibilização desta parte e 

também a relação de contato com a arquitetura (chão, parede e pilastra) e com os 

participantes. 

A relação com o espaço é significativa nas experimentações realizadas na 

sala de leitura do Apadrinhe um Sorriso no Parque das Missões que aparentemente 

não é adequado para as práticas corporais (chão de concreto batido, coberto de 

carpete e uma coluna no meio da sala). A partir daí, indagamos: como produzir 

dança em um espaço inapropriado, porém tirando proveito dele para o aprendizado 

corporal e a criação? Segundo Líria de Araújo Morais que pensa o espaço como um 

parceiro de uma composição em dança e vai de encontro com essas vivências nos 

revela: “se o espaço pode ser um parceiro de uma composição, significa que pode 

ser necessário uma abertura de entendimento e ações sobre fronteiras da criação 

em dança” (MORAIS, 2012, p. 04). A arquitetura, mesmo inapropriada, abriu 

possibilidade nos corpos dos participantes, rompendo fronteiras que ali poderiam 

existir. 

A oficina ministrada por Clarissa Monteiro e Elaine Canedo, “A Poética do 

fluxo celular: redescobrindo o corpo”, utilizou sacolas plásticas de dois modos, vazio 

e com água. Duas situações opostas que trouxeram a ideia de um Corpo-Água. 

                                                           
4
 Extraído do diário de bordo produzido a cada encontro por um participante. O diário de bordo foi 

pensado para desenvolver registros de forma livre, contendo imagens, desenhos, colagens e 
inclusive, escrita e etc. 



Página 5 de 11 
 

Monteiro e Canedo conduziram as práticas com as sacolas plásticas, ativando a 

sensibilização, trazendo movimento. É interessante pensar, o uso de objetos nas 

práticas e nos estudos realizados, como estímulos e potências para a 

conscientização do movimento, logo, para a criação, como explica Letícia Teixeira:      

O despertar da pele é uma constante nas aulas de Angel. Vários 

objetos são utilizados com essa finalidade: diferentes bambus, bolas de 

tênis, bolas de espuma, balão plástico, sacos de semente, ou ainda, a 

superfície da parede e do chão. A tomada de consciência é trazida em cada 

aula como um convite para a percepção do corpo. (TEIXEIRA. p. 258. 2000) 

 Ainda sobre o uso de objetos, prosseguimos com a oficina ministrada por 

Anne Loise e Rafael Barros que trouxeram o tecido como objeto de pesquisa, 

fazendo relação com a pele, o maior órgão do corpo humano. “Corpo-Tecido” 

despertou um toque estético nas experimentações dos corpos que movimentavam 

pelo espaço e ao mesmo tempo fazendo com que as diferentes texturas, cores, 

linhas, comprimentos, presentes naqueles diferentes tecidos provocasse um 

despertar para o maior órgão do corpo, “A pele faz a conexão com o espaço 

circundante, com o outro, com o mundo externo, com o mundo interno” (TEIXEIRA. 

p. 254. 2000). 

 Finalizamos as oficinas com a proposta do “Corpo-Cena”, conduzida por 

Bruno Alarcon e Luiz Fernando Picanço, trazendo a seguinte questão: Como 

despertar o corpo na sua totalidade para cena? Iniciar no chão, como uma tomada 

de consciência dos apoios, cuja proposta incitava o relaxamento e o encontro 

consigo na medida em que os participantes identificavam as partes indicadas. No 

entanto, é importante salientar a ressalva colocada por Teixeira: “estado de 

relaxamento não significa abandono (corpo mole), ou distanciamento (corpo sem 

presença), ou ainda, estar apagado (corpo sem vitalidade)” (TEIXEIRA. p. 260. 
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2000). Ampliando essa tomada de consciência, empurramos o chão, reativando a 

presença dos apoios. E, por fim, o ato de brincar evidenciado neste dia; utilizamos 

jogos cantados, práticas de concentração para um corpo extra cotidiano, ativado 

para estar presente em cena, sejam elas individuais ou em grupo. 

De toda forma, a conscientização do movimento e os jogos corporais estava 

sempre presente, identificando as dobraduras do corpo, atuando como ligação para 

os jogos lúdicos e para a construção de cenas. 

Travessia 

O segundo momento desse processo se deu pelo atravessamento dos alunos 

do Apadrinhe um Sorriso adentrando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

explorando o território do Campus Ilha do Fundão, mas especificamente, a EEFD. A 

universidade também é nosso Corpo-Casa? O que separa os jovens periféricos do 

Parque das Missões deste lugar? Uma Linha Vermelha, denominada Via Expressa 

Presidente João Goulart, interligando o Parque das Missões e a Cidade 

Universitária. A passagem feita pela Linha Vermelha sobre o imenso mar da Bahia 

de Guanabara se deu em quatro encontros onde possibilitaram realizar cenas a 

partir das oficinas, resultando na criação “Tem Gente Aqui!”, apresentado pela 

primeira vez na Festa Literária do Apadrinhe um Sorriso, em outubro de 2019. 

Olhares curiosos por toda aquela movimentação dos intérpretes foram sendo 

ampliados, procuravam entender as histórias. “Tem Gente Aqui”, ainda muito jovem, 

se protege e protege os seus pares de um sistema bárbaro, violento, segregador e 

excludente! “Tem Gente Aqui” é um manifesto poético que se deu pelo encontro de 

pessoas e lugares!  É relevante mencionar o olhar da fotógrafa e atriz Agatha 

Marinho que registrou os encontros e a trilha sonora de Paulo Richard, também 

estudante, cursando o Bacharelado em Composição na Escola de Música/UFRJ. 
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Anexo A – Oficinas realizadas na sala de leitura do Apadrinhe um Sorriso, no Parque 

das Missões: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Figura 1 Oficina “Corpo-casa-papel”. Bruno Alarcon e Clarissa Monteiro. 
Registro de Agatha Marinho 

Figura 2 Oficina “Inter-ações: entre si o outro e o espaço”. Mariane Araújo 
e Marília Gabriela Sales. Registro Agatha Marinho 

Figura 3 Oficina "A Poética do fluxo celular: redescobrindo o corpo". 
Arthur Cruz. Registro de Rafael Barros 
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Figura 4 Oficina "Corpo-Tecido". Mariane Araújo. Registro de Agatha Marinho 

Figura 5 Oficina "Corpo-Cena". Hector Souza e Maycon Douglas. Registro de 
Agatha Marinho 

Figura 6 Oficina "Corpo-Cena". Registro Agatha Marinho 
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Anexo B – Encontros realizados na EEFD-UFRJ. Cidade Universitária, Ilha do 

Fundão: 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Figura 7 Ensaio. Letícia Teixeira, Marília Gabriela 
Sales, Bruno Alarcon, Elaine Canedo, Mariane 
Araújo, Anne Loise e Maycon Douglas. Resistro 
de Agatha Marinho. 

Figura 8 Ensaio. Nália Costa, Anthony Felipe, Hector Souza, Luiz Fernando Picanço, Marília 
Gabriela Sales, Thiago Aguiar e Muryell Dantie. Registro de Agatha Marinho 
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Figura 9 Ensaio. Muryell Dantie, Anne Loise, Cristiane Basílio e 
Maycon Douglas. Registro de Agatha Marinho. 

Figura 10 Ensaio (Elisabete Arcanjo compartilhando o 
registro feito no diário de bordo). Anne Loise, Elisabete 
Arcanjo e Cristiane Basílio. Registro de Agatha Marinho 

Figura 12 Diego Pires, Elaine Canedo, Kayron Thierry, Leandro Gomes, Elisabete 
Arcanjo, Jaqueline Silva, Luiz Fernando Picanço, Letícia Teixeira, Muryell Dantie, 
Bruno Alarcon, Clarissa Monteiro, Hector Souza, Marília Gabriela Sales, Grazyele 
Tito, Mariane Araújo, Nália Costa, Matheus Leitão, Cristiane Basílio, Thiago Aguiar 
e Maycon Douglas. Registro de Agatha Marinho 

Figura 21 Apresentação Festa Literária Apadrinhe um Sorriso. Rafael Barros, Nália Costa, 
Kayron Thierry, Hector Souza, Anne Loise e Marília Gabriela Sales 


