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0. Introdução : Corpo e Voz 

 
Sou Doutora em Artes pelo IAR/UNICAMP,  mestre pela UFPA; fui professora do 

Departamento de Artes da UFPA; do programa de Interiorização/Extensão da UFPA no 
treinamento de professores na prática interdisciplinar; atuando no ensino universitário junto à 
UNB, UEG e UFG. Fui participante da ISTA (International School of Theatre Antropology), 
em Londrina, 1994, e das conferências da IFTR (International Federation for Theatre 
Research) no Canadá, Israel , no México, na Inglaterra e na Coréia do Sul, com apresentações 
de espetáculos, textos e workshops.  

Meus trabalhos em artes ganharam um sentido comunitário, não-linear e desvinculado 
dos centros urbanos e da mídia convencional na convivência com grupos indígenas e com as 
artes orientais.  Proponho obras interativas onde som, gestualidade, música, canto, teatro, 
dança, desenho e vídeo, se integram na performance e sugerem a participação da comunidade 
envolvente. Editei muitos vídeos, trabalho com fotos e desenhos de ritmo e movimento. 

Quero destacar nesta introdução minha formação em Corpo e Voz.  
 
Minha mãe optou por se casar ao invés de seguir carreira de cantora. Sua família 

tornou-se sua platéia. Através do repertório de músicas brasileiras que ela ininterruptamente 
cantava, ganhei sentido de ritmo, melodia, afinação e ouvido afiado. Ainda criança entrei para 
curso de balé e piano, cantando em coral dos 9 aos 18 anos. Formei-me pelo  Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo e no dia seguinte já me iniciava no teatro com Miriam 
Muniz. 

Junto ao TUOV (74 a 79) fui professora de Expressão Corporal, Cantora, Bailarina e 
Atriz. A partir de 1979 passei a aprofundar meus trabalhos em Voz com Fernando 
Carvalhaes ( com quem mantive aulas periódicas até final de 90) e consciência corporal no 
curso de formação ministrado por Klaus Vianna (84 a 89) e mímica com Denise Stoklos. 

O Projeto de pesquisa Rio Doze (85/89) me levou às tribos brasileiras, numa pesquisa 
de gestualidade, coreografia e cantos. A partir de 85 iniciei estudos, prática e vivências junto 
às artes orientais: Tai Chi ( Mestre Liu pai Lin, e Lúcia Lee), Bá Gua (Liu Chi Ming), Lian 
Gong Lucia Lee, Dr. Zhuang Yuan Ming), Butô ( Kazuo Ohno), Teatro Nô ( Umewaka 
Sensei), Utai ( Noburo Yoshida Sensei), no Brasil, na China e no Japão. 

 Incorporei esta experiência em  performances de que integram gestualidade, voz 
cantada e falada, poesia, teatro e música. Fui preparadora de atores ( corpo e voz) para 
cinema, teatro, show musicais, ministrando disciplinas para Teatro e Música. 

Desde 2009 faço formação em Performance Vocal (Chile, Brasil, França),  com 
Linda Wise e Enrique Pardo, do PANTHEATRE, paralelo à formação em Fasciaterapia – 
Pedagogia do Sensível, com Armand Angibaud, representante no Brasil do Centro Point 
D’Apuis ( Universidade Fernando Pessoa, Portugal), com o intuito de aprofundar  meus 
conhecimentos em corpo e voz, desenvolvendo a organicidade e plasticidade da expressão 
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vocal para performances, direção, pesquisa e ensino em teatro, canto, musica e performance. 
Fui responsável, no segundo semestre de 2010 por Música e Ritmo II e Canto para Ator II 
do curso de Artes Cênicas da UNICAMP. Hoje sou responsável pela disciplina Recursos da 
Voz Falada e Cantada do curso de Artes Cênicas e da disciplina Expressão Cênica ( para 
cantores) do curso de Música, da EMAC/UFG, dando suporte de preparação, organicidade 
e plasticidade vocais para as montagens dos professores-diretores Marcio Tadeu e Mário 
Jardim (UNICAMP), Alexandre Nunes, Newton Armani, Urânia Maia, Saulo Dallago, 
Natássia Garcia e Andréa Pitta (UFG). 
 
1. Gérmens 

Aos sete e oito anos estudei balé clássico. A professora se casou, passei a estudar 
piano. Aos 12 anos recebi meu primeiro aluno de piano e por anos dei aulas particulares de 
música em casa.  

Em 1967, repeti a segunda série ginasial. Surpresa geral. Segredo: naquele ano, eu 
faltava às aulas, fugindo da escola, para assistir às manifestações políticas no centro da cidade 
de São Paulo, aos filmes em cartaz nos cinemas e aos espetáculos de música e teatro no 
Teatro Municipal. Resultado:  esta  iniciação ao mundo além-bairro me indicou como ser 
militante e artista. 
 
2. Teatro Popular (1973-1978) 

Em 1973, termino o curso no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, 
fecho o piano e abro coração, mente, corpo e voz para o Teatro. E,  pela via do caminho 
engajado, depois de fazer um curso de interpretação com Míriam Muniz e uma primeira peça 
com um grupo de Teatro Universitário (“O Homem do Princípio ao Fim”), mergulho com 
toda a alma no Teatro Popular através do Grupo de Teatro União e Olho Vivo e a peça “Rei 
Momo” (que era apresentada nos bairros da periferia de São Paulo, aos finais de semana, e 
nos atos públicos pela anistia, democracia e de solidariedade aos presos políticos). Aqui, 
aprendi o ofício integrado do Teatro: trabalhei como atriz, bailarina, cantora e assistente 
de direção (“O Evangelho segundo Zebedeu”) fui coordenadora de expressão corporal 
(“Corinthians, Meu Amor”), pesquisadora ( as greves no Brasil em 1968, para o espetáculo 
“Bumba meu Queixada”), colaborava na criação e montagem das coreografias, do som, da 
luz, do cenário, figurino e maquiagem, participava da divulgação e promoção dos 
espetáculos, de debates, palestras, seminários e festivais nacionais e internacionais (Panamá, 
Bolívia e Cuba). Paralelamente, cursava História na USP, trabalhava como jornalista na 
Editora Abril e militava na esquerda clandestina. 
 
3. Teatro Brasileiro ( 1979-1983) 

1978 - ano de maturidade: fico viúva, aos 22 anos, e promovo um grande 
questionamento interno. Em São Paulo, surgiam vários grupos de teatro com uma nova visão, 
calcada nas raízes do nosso povo. Com Márcio Aurélio, Alcides Nogueira Pinto, Elias 
Andreato, Edith Siqueira, Edélcio Mostaço e outros, participo da criação do grupo “Os 
Farsantes” , com o objetivo de criar espetáculos que apresentem um olhar crítico sobre a 
Cultura e História Brasileiras. Montamos “Tietê, Tietê” , “O Filho do Carcará” e  “Lua de 
Cetim”, dos quais participei como atriz, bailarina, cantora , pesquisadora ( Semana de Arte 
Moderna, Revolução de 1932, Tropicalismo e Movimentos Políticos das décadas de 60 e 70 
), divulgadora e assistente de direção ( “Lua de Cetim”).  
 
4. Compreendendo a Interpretação 



De 1982 a 1986, numa busca constante de aprendizado e aperfeiçoamento, vivenciei 
com profundidade os ensinamentos do  mestre Klaus Viana: consciência, memória e 
expressão corporal  e energética passaram a se incorporar nos meus trabalhos; minha ação e 
visão artísticas ganharam organicidade e as interfaces da arte passaram a se interpenetrar. 
Estes conhecimentos práticos e teóricos foram ainda completados com cursos e oficinas com 
Denise Stoklos e Luís Roberto Galízia, entre outros. 

Integrei, como atriz, outras montagens de jovens diretores, conhecendo na teoria e na 
prática os métodos de Brecht e Stanislawski: “Tambores na Noite”, sob a direção de Mário 
Mazetti ( para o qual realizei a pesquisa sobre o Espartaquismo Alemão) e “Mal Secreto”, sob 
a direção de Roberto Lage. Fiz ainda algumas incursões por TV (filmes comerciais) teatro 
infantil e cinema (“Noites Paraguaias”). Neste período me dediquei também à direção 
artística de grupos de música instrumental (Pé Ante Pé, Grupo D’Alma, Zona Azul, 
Hermelino) imprimindo uma visão integrada de arte e processo criativo, cênico e expressivo.  

Como atriz e intérprete, o resultado deste intenso processo pode ser aplicado, em 
1984, na montagem de “O Exercício”, de Lewis John Carlino, sob a direção de Míriam 
Muniz, onde a fronteira entre teatro e dança começou a ser abolida. Neste trabalho, que 
obteve total êxito de crítica, tive a oportunidade de aprofundar a relação palco-platéia e me 
encaminhar para uma aproximação de fato às raízes da cultura brasileira, minhas também. 
 
5. Projeto RIO DOZE - Cultura Indígena ( 1985 - 1987) 

Sob os auspícios do INACEN-MINC, fui buscar nas tribos indígenas o sentido de 
necessidade e profundidade do ato teatral. Convivi com os grupos Nambiquara, 
Enauenê-Nauê, Minky, Irantxe, Pareci e Kaiapó, onde pude aprender a dançar nos seus rituais 
e impregnar-me das energias dos rios, montanhas, vales, cachoeiras, céu, estrelas, sol e 
chuva. Compartilhei da vida na tribo, me embebi da sabedoria indígena, sua gestualidade e 
histórias. 

Assimilando este processo, em  harmonia com a Natureza e o Cosmos, fui 
transformando a maneira de entender, interpretar e relacionar-me com o teatro, a dança, a 
mímica, as palavras, os sons e a música, bem como com os companheiros de trabalho, a 
platéia e o processo de criação.  

Me deparei com a força da ancestralidade da raça humana e com o caráter harmônico, 
expansivo e espontâneo da criatividade. Passei a perceber as palavras como música e, desde 
então, me dediquei a escrever desde poemas, ensaios, até peças de teatro infantil e adulto, 
bem como adaptações teatrais, algumas traduções e muitos roteiros de Teatro-dança 

A pesquisa da gestualidade e mitologia indígenas me levou a criar espetáculos 
solos de Teatro-Dança, abordando o texto de maneira poética, com música ao vivo e 
improvisos - “Transpiração”, e o  workshop  “Sincronicidade e Expressão”, que se difundiu 
entre atores, bailarinos e estudantes, em vários estados brasileiros e também no exterior.  
 
6. Cultura Oriental - China e Japão 

Vislumbrei um elo entre cultura indígena e cultura oriental, desde o primeiro contato 
com a tribo Nambiquara, em 1986. Ao passar pela rodoviária de Brasília, a caminho de 
Rondônia, comprei um único livro: era sobre Zen-Budismo. Percebi que o que eu lia era o 
que os índios pareciam estar vivenciando, e eu tratando de assimilar. Assim, a cada volta para 
São Paulo, busquei me  aprofundar nas práticas advindas da cultura oriental através do 
aprendizado do Tai Chi, da natação e meditação Zen. E, fui descobrindo que o caráter 
informal e espontâneo da expressão artística, apreendido entre os povos indígenas, ganhava 
atributos de disciplina, concentração e síntese através dos treinos de energia interior 



abordados pela cultura oriental.  Criei, neste período, o solo de Teatro-Dança “Corre pela 
Jugular”, baseado nos trigramas do I Ching, e me apresentei e trabalhei com artistas da 
Comunidade Yuba. 

À convite de Kazuo Ohno e com uma bolsa do CNPq fui estudar Butoh no Japão, 
em 1987. Passei pela China, à convite do governo chinês, para um intercâmbio com a 
Companhia de Cantos e Danças de Pequim, onde, além de me apresentar e aprender artes 
chinesas,  pude recriar uma coreografia Nambiquara . Neste período me dediquei aos treinos 
de energia interior, energias. Estudei ainda Tai Chi,  Lian Gong, em Shangai, e Teatro Nô, 
em Tóquio, com o mestre Naohico Umewaka. De volta a São Paulo, me dediquei ao Utai ( 
canto do teatro Nô) com o meste Noburo Yohida. (E neste milênio, em São Paulo,  trabahei 
com Toshi Tanaka e Ciça Ohno em perfotmances e workshops.) 
 
7. “Sincronicidade e Expressão” e Diversidade Cultural 

Do encontro de nossas raízes indígenas com os treinamentos de energia abordados 
pelos chineses e japoneses, nascia, assim, uma metodologia de trabalho expressivo, aplicável 
a atores, bailarinos, músicos, cantores e outros profissionais aliados à expressão: 
“Sincronicidade e Expressão” -  Um treinamento que oferece práticas de consciência 
corporal, percepção e construção da energia interior com o intuito de abordar uma expressão 
fluida, harmônica e  sintética.  

De volta ao Brasil, a partir de 1988, passei a trabalhar, além de intérprete em 
espetáculos-solos de Teatro-Dança com música ao vivo, com várias escolas de teatro ( CPT, 
INDAC, Macunaíma, SENAC),  na preparação de atores em cinema ( “Vera”, “Brincando 
nos Campos do Senhor”) , na direção de espetáculos ( “Cabaré Poesia”, “Odisséia”, A Rosa e 
o Cavalo”, “A Casa Fechada”, entre outros), na direção de cantores e músicos (Fabiana 
Cozza, Toninho Ferragucci) aplicando o método de preparação e aquecimento 
“Sincronicidade e Expressão”. Ao longo dos anos e até hoje, este workshop tem sido levado 
em várias regiões do Brasil, como Mato Grosso (Cuiabá e Chapada dos Guimarães), Brasília, 
Pará (Belém, Ilha do Combu, Boa Vista, Abaetetuba, Marabá, Castanhal, Breves e Altamira), 
Paraíba, São Paulo (Capital e Mirandópolis), bem como no exterior: Estados Unidos (Taos), 
Canadá (Montreal), Israel (Tel Aviv), Itália (Fossano e Topolò), México (Puebla, Oaxaca, 
Tetelcingo  e Xoximilco), Inglaterra (Canterburry), seja em forma de cursos, como repasse de 
treinamento para educadores,  em forma de aula-demonstração ou como método de direção. 

Em 1989, participei da XX Bienal Internacional de São Paulo, junto ao CPT e 
J.C.Serroni, com o projeto “Efêmera”, sob minha coordenação. Esta proposição, na interface 
entre artes plásticas e artes cênicas, foi inspirada no percurso artístico de Lígia Clark, cuja 
obra pesquisei. Coordenei, durante dois meses, a preparação diária de 7 atores-bailarinos, 
com o intuito de esvaziar os desejos expressivos (ao sabor do ator Nô) e nos transformarmos 
nos gestos e expressões da platéia presente ao evento. Abordando os treinamentos chineses, 
oferecemos corpos vibrantes e maleáveis, como esculturas plásticas, mutáveis. 
Obs.: As viagens internacionais foram auspiciadas pelo Ministério da Cultura e pelas 
instituições de acolhida (Universidades, Associações Culturais e de Teatro). 
 
8. Teatro e Comunidade 

Em 1989, fui convidada para fazer a coreografia e a preparação de atores do elenco 
indígena e infantil do filme “Brincando nos Campos do Senhor”, de Héctor Babenko. Mudei 
para Belém e fui ficando. Durante as pesquisas e a filmagem aprofundei  minha relação com a 
gestualidade e a cultura indígenas, bem como os métodos do despertar da criatividade e 
expressão, com espírito coletivo e sintético.  



Da convivência entre os índios que participavam do filme, surgiu um roteiro de 
Teatro-Dança realizado do meu encontro com Samuel Karajá (hoje cacique de sua aldeia), 
João Terena e Carlos Xavante, o “Purutuia”, devidamente registrado na SBAT.  

Depois das filmagens, junto com o cenógrafo e percussionista Jean Pierre Barreto 
Leite (in memorian), desenvolvi o Projeto Navegarte. Compramos um barco da região e o 
transformamos num barco-teatro (o “n”). Nos transferimos para a comunidade ribeirinha da 
Ilha do Combu, no Alto Rio Acará. Com este barco, onde moramos por 3 anos e meio, 
percorremos várias comunidades à beira rio: 

● levando espetáculos de teatro, dança, teatro de bonecos e música; 
● oficinas de teatro, cenografia, percussão, interdiciplinariedade; 
● promovendo intercâmbio entre artistas de Belém, de outros estados e mesmo do 

exterior com os artistas ribeirinhos; 
● formando grupo de teatro infantil na Ilha do Combu (com apoio do Museu Emílio 

Goeldi);  
● colaborando em projetos de auto-sustentabilidade, Projeto Combu (com bolsa de 

pesquisa da FADESP) e POEMA (Pobreza e Meio Ambiente); 
● coordenando o projeto “Originalidade e Expressão Oral”, de pesquisa e recriação 

da mitologia ribeirinha (com apoio da Universidade Federal do Pará). 
Durante este mesmo período, me transferi do curso de mestrado  da UNICAMP para a 

UFPA (com tese defendida em 1997, em Teoria Literária: “Bernardo: Um Caminho Gestual 
para a Poética de Manoel de Barros”), fui professora do Departamento de Educação Artística 
da UFPA nas disciplinas de Linguagem Gestual, Estética, Linguagem Visual (Semiótica) e 
Formas de Expressão e Comunicação Artística (Artes Cênicas), participei do programa de 
Interiorização/Extensão da UFPA no treinamento de professores na prática interdisciplinar 
(Educação Física, Educação Artística, Introdução aos Estudos Sociais e Teatro na Escola), 
dirigi o espetáculo “Cabaré Poesia” (com apoio da Casa de Estudos Germânicos) e o grupo 
de Jogral da UFPA, e colaborei com a Fundação Curro Velho em oficinas de Teatro para 
crianças carentes, bem como com o Congresso de  Arte Educação. 
 
9. Encontros Internacionais 

Em 1994 se inicia um nova fase em minha carreira, onde busco refletir sobre os 
trabalhos realizados nos anos anteriores, sistematizando-os e procurando novos diálogos e 
treinamentos. Saio do Pará para uma vivência junto à ISTA (International School of Theatre 
Antropology), em Londrina, e aí se estabelecem contatos internacionais, especialmente com a 
IFTR (International Federation for Theatre Research) da qual me tornei membro e a cujos 
congressos fui, ano a ano, sendo selecionada, para apresentar comunicações e/ou propor 
treinamentos e pequenas apresentações (com apoio do Ministério da Cultura e das 
Instituições realizadoras): 

● no Canadá,  na UQAM (1995), com o texto “Aprendendo com a Natureza”, o 
treinamento “Sincronicidade e Expressão” e o espetáculo “Transpiração”; 

● em Israel , na Universidade de Tel Aviv (1996), com a comunicação “Bernardo: 
um caminho Gestual para a Poética de Manoel de Barros”, com o treinamento 
“Sincronicidade e Expressão” e com o pequeno espetáculo “Passos para a 
Transfiguração”; 

● no México, na Universidad de las Américas, em Puebla (1997), com a 
comunicação “Resgate da Sabedoria Indígena através de Técnicas Orientais”, com 
o workshop “Sincronicidade e Expressão” e o espetáculo interativo  “Mito de 
Origem”; 



●  na Inglaterra, na Canterbury University (1998),  com a comunicação “Carta a um 
artista” e uma performance de Teatro-Dança, com uma cantora paquistanesa. 

Em 1996, participei ainda do III Congresso Internacional Latino-Americano de 
Semiótica, na PUCSP, com a comunicação “Espantalho: A Poesia é a Ocupação da Palavra 
pela Imagem”. Neste período desenvolvi também um espetáculo de dança-poesia, baseado na 
poética de Manoel de Barros, “Bernardo”, que percorreu vários estados e países, sempre num 
diálogo com os artistas locais, que, a partir de oficinas prévias, vinham a se incorporar às 
apresentações.  
 
10. Teatro Comunitário 

Minha formação em Teatro Popular e a convivência marcante entre as populações 
amazônidas e indígenas, do Brasil, do México (Tetelcingo e Oaxaca), da Guatemala 
(Chichicastenango e Santiago de Atitlan) e dos Estados Unidos (Taos), aliadas à formação 
Taoísta e as práticas corporais e artísticas oriundas do Zen-Budismo , imprimiram em meus 
trabalhos em artes cênicas um sentido comunitário, não-linear e desvinculado dos centros 
urbanos e da mídia convencional.  

Desde 1986, mantenho um contato constante com a Comunidade Yuba, onde pessoas 
do campo, homens, mulheres e crianças, praticam Teatro, Dança, Canto e Música. Deste 
intercâmbio surgiram solos de Teatro-Dança inspirados no local (“Os dois lados da Lua”), 
obras interativas onde músicos, bailarinos e atores se uniam à minha performance (“O Amor 
em todos os Rostos”) e obras abertas, que requisitavam a participação das pessoas da 
comunidade (“Hooka”). 

Quando voltei da ISTA, em 1994,  permaneci em Brasília, como professora de 
Expressão Corporal do Departamento de Teatro da UNB. Ao final do curso, apresentamos 
os resultados  através do espetáculo “Alma do Rio”, de Plínio Marcos, totalmente 
impregnado dos valores estéticos e criativos apreendidos nas vivências acima descritas. 
Percebo que fui me dedicando a diluir a imposição do ego e a supremacia do intelecto dos 
artistas, no momento da preparação e da criação em si, apoiada nas técnicas orientais e na 
fluidez de expressão inspirada pelas raízes indígenas. 

 
“Quando nossa mente está com o controle mais frouxo, os fluídos da criação são              

mais solidários, menos cristalizados e mais integradores.”  
 
Com base nesta reflexão, mudei para Pirenópolis, interior de Goiás, e lá passei a 

desenvolver um trabalho de Teatro Comunitário que resultou no espetáculo “Olha o Boi Piri”, 
baseado em obra de J.J.Veiga. Este espetáculo reuniu diversos segmentos da sociedade 
pirenopolina, atores entre 70 e 80 anos, contadores de história, artesões, adolescentes, 
crianças, escritores, músicos locais, animadores, atores recém-chegados à cidade, e 
profissionais de canto, dança e teatro. A direção foi ao vivo. Valendo-me dos atributos de 
atriz fui interagindo e amarrando o espetáculo em plena estréia, único momento em que todos 
os participantes, em torno de 60, puderam se reunir. Esta experiência foi sendo aperfeiçoada 
na Itália. 

A partir de 96, tenho sido convidada para realizar obras de intervenção artística em 
Topolò, na fronteira entre Itália e Eslovênia, com o intuito de romper as barreiras de 
isolamento a que esteve submetido este povoado ( com 44 habitantes) desde a II Guerra 
Mundial. Assim, em 1998 e 1999 convivi com esta população realizando proposições 
cênicas, cujos roteiros foram criados no local, com a ajuda dos moradores, tanto a nível da 
concepção quanto da performance final, observando a Natureza e o cotidiano da vila. 



 
 
11. Percursos Interativos 

Desde 1996, tenho sido convidada a realizar obras de intervenção artística em Topolò, 
na fronteira entre Itália e Eslovênia, com o intuito de romper as barreiras de isolamento. 
Assim, em 1998 e 1999 realizei proposições cênicas, cujos roteiros foram criados no local, 
com a ajuda dos moradores, tanto no âmbito da concepção quanto da performance final, 
observando a Natureza e o cotidiano da vila. 

 Ancorada nestas experiências coordenei o evento “’Átomo da Paz”. De agosto a 
novembro de 2000, reunimos artistas de várias áreas, artesãos e aprendizes, em oficinas de 
trabalho com o intuito de criar ações cênicas e objetos concebidos, produzidos pela e para 
promover a Paz. Foi montado, no IPHAN de Pirenópolis (GO), um cenário-instalação, onde 
os participantes eram convidados a ações efetivas pela Paz, num roteiro inspirado na Festa do 
Divino. 

Ainda em Pirenópolis, convivendo e aprendendo  com  vários griôs, e sob minha 
coordenação, criamos programas para a rádio comunitária,  o grupo de teatro   “Coisa 
Nossas”  que estreou a peça “A Empregada” e o fez o filme “Muquém”,  com textos dos 
próprios participantes, que em espírito coletivo, montaram cenas, cenários, figurinos, 
iluminação, música, produção e roteiros.  

Nesta etapa conto com o apoio do Ponto de Cultura COEPI na cessão do espaço para 
preparação e ensaios do grupo, e para o projeto de extensão da UFG “Sincronicidade e 
Expressão” , que desenvolveu atividades teatrais com crianças do bairro do Bonfim (em 
Pirenópolis). Colaborei com a formação de professores da rede pública municipal e estadual, 
em cursos e atividades de arte-educação pela UEG, no Projeto Parceladas do Pólo 
Pirenópolis. 

Em 2009, fui selecionada para uma residência artística junto ao Centro de Artes 
Hooyming, em Mummak,, na Coréia do Sul,  para criar uma Jornada Interativa  junto à um 
grupo de teatro,  comunidade rural e  crianças, aplicando os atributos do teatro na realização 
de um percurso flexível, integrando pesquisa sonora, canto, música, percussão, gesto, 
instalação, cena, e desenho. Em São Paulo, desde 2008,  tenho desenvolvido um diálogo com 
artistas plásticos (Coletivo Água Branca).  

Dando continuidade à minha jornada de investigação no interior do Brasil fui 
contemplada com Prêmio FUNARTE/MINC Interações Estéticas Residências em Ponto de 
Cultura 2010, junto ao Ponto de Cultura COEPI, possibilitando aprofundar os trabalhos 
iniciados em 2000 e estreitando os vínculos com a comunidade pirenopolina. 

Sou criadora, diretora e performer de “Um Canto Nambiquara”, reunindo musica, 
desenho digital, gestualidade, canto, poesia, com apresentações em Goiânia, Pirenópolis e 
Olhos D’Água (GO), dirijo a performance “Ditirambo”, com alunos da UFG , exponho 
desenhos a nanquim e digitais com a mostra “Nambi Naine- Ritmo e Movimento” e me 
apresentei no Egito, na Alemanha e no Brasil na  performance vocal “Verde Minha Terra”, 
dirigida por Marcio Aurélio Pires de Almeida e Daraína Pregnolatto, com um repertório 
cênico-musical (músicas de Waldemar Henrique, José Fortuna, entre outros).  No ano de 
2018 esta performance ganhou contornos de percurso interativo em evento na Escola Basileu 
França, “Nossa Terra Desvendar”, onde os participantes interagiram em várias linguagens sob 
a luz de artistas parceiros. 

2019 : ano de abertura da Ocupação Artística “Canto Guardian: Trilhas por Julia 
Pascali”, no Astrolábio Ateliê et Galeria, em São Paulo, com desenhos a nanquim, desenhos 
digitais, vídeos, instalações, performances, residência artística, proposições musicais e 



participativas. O site “Sincronicidade e Exprssão”, que vem sendo construído coletivamente 
há dois anos se torna público e difunde arquivos de pesquisa,  proposições, vídeos, fotos, 
desenhos, áudios, poemas, disponibilizando as criações, metodologias e registros, recolhidos 
desde 1973, de  Julia Pascali. 

 
 


