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O SOM DO SILÊNCIO 

 

Quem já ouviu, o grito do silêncio? 

Quem já ouviu, o som mudo do horror? 

Quem já ouviu, as palavras proferidas, 

de uma voz calada 

Quem já ouviu, o berro inaudível da 

dor? 

Vozes clamam pelo silêncio 

buscam  o inaudível som do amor 

sons de uma muda voz 

perdidas em meio à multidão 

ouve-se então o som do silêncio 

de uma voz que se perde na solidão 

na constante busca da perfeição 

a incansável procura de ser ouvido 

o mudo se torna poesia                                                                   

audível em forma de canção 

o mudo toma então a voz 

o silêncio se torna som 

o calado da forma a canção 

nuvens dão lugar ao sol. Noite se torna 

dia 

quem já ouviu o som ensurdecedor do 

silêncio 

 

 

 

 

 

 

 

jamais esquece sua nota, sua melodia 

o silêncio se torna palavra 

palavra se torna poder 

se propaga em ondas, entre as massas 

influencia até o modo de viver 

se aglomera a multidão 

para ouvir a palavra do silêncio 

que novamente torna-se audível 

sob uma nova canção 

soltando então último acorde, última 

nota 

se cala o som do silêncio 

o grito mudo do mundo, se cala preso 

no coração 

quem já ouviu o som do silêncio? 

                                               Delonir 
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Introdução 

Sonoridade 

Semente brotando 

Silêncio, Semente do Som 

Som e silêncio buscam a resposta no coração 

Cristiane- 20/11/2016 

 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”      

(João 1:1)                                                                                                               

Poderosa fonte de energia é o som presente desde o inicio dos tempos. Nos 

livros sagrados aprendemos que a criação universal se deu através do som. No 

Hinduísmo, com a sílaba sagrado “OM”, em Gênese, na bíblia sagrada com a ordem 

“Faça-se a luz”. 

Ao consultarmos as escrituras acompanhamos Deus comunicando-se com os 

profetas através do som sagrado da sua voz.  

Jesus, quando iniciou sua vida pública, abarcava multidões. Todos paravam 

para ouvi-lo.  

O som é uma força criativa capaz de transformar a matéria. Uma nota sonora 

aguda é capaz de quebrar um copo de cristal, um estrondo é capaz de provocar uma 

avalanche, o zunido do vento, destruir uma ponte. Isto tudo devido ao fenômeno de 

ressonância que acontece quando a frequência da fonte coincide com a frequência 

natural do corpo. Desta forma a amplitude de oscilação deste corpo aumenta, pois a 

fonte cede progressivamente cada vez mais energia ao corpo. 

O surdo desenvolve a habilidade de sentir o som, uma vez que o caminho que 

ele percorre está comprometido e, ao senti-lo, é capaz de ressoar com a fonte e 

permitir que seu mundo sonoro se expanda. 

O ultrassom na medicina, a música, os mantras, o canto, enfim, o verbo criador 

nos habita. 

Quando iniciei a formação em Biossíntese, achei que a Fonoaudiologia  não 
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faria mais parte de minha vida. Enganei-me. Foi justamente na Fonoaudiologia que 

encontrei valiosos recursos para incluir no trabalho corporal. 

Como Fonoaudióloga e Terapeuta em Biossíntese encontrei, na voz, a forma de 

integrar meu ser terapêutico. 

Certamente a Biossíntese foi e é, a minha possibilidade de encontros profundos 

com os silêncios da minha existência afônica e o despertar para a construção de uma 

voz audível, sonora e enraizada, processo este que germinou e agora cresce 

tentando integrar amorosamente as minhas camadas. 

Neste trabalho descrevo o diálogo entre Fonoaudiologia e Biossíntese que foi se 

estruturando ao longo do meu processo de formação como terapeuta corporal. 

Este trabalho intenciona também, demonstrar a importância da voz como 

instrumento valioso nos atendimentos terapêuticos. Para isso, incluo a vivência sobre 

voz emocional que realizei no Grupo Ponto de Encontro, o qual trata de questões 

raciais, e o seu objetivo é proporcionar aos participantes um espaço para que 

possam conversar e refletir sobre a negritude.  
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1 - Silêncio, semente do som                                                             

                                                         “O seu primeiro idioma é o silêncio. Seja fluente nele” 

                                                                                                                               Maharishi Mahesh Yogi  

Um pouco da minha história... 

 

Sim, o desconhecido é silencioso e por muitos anos estive no processo de 

nidação de mim mesma, no mais profundo silêncio. Não por acaso minha primeira 

formação é em Fonoaudiologia, ciência que trata da fala, voz, audição e linguagem... 

grandes temas de minha vida. 

Como fonoaudióloga realizei adaptações de próteses auditivas por mais de 12 

anos, e como foi importante devolver o mundo sonoro às pessoas que atendi. 

Devolver a elas a possibilidade de uma comunicação efetiva, respeitosa e digna. 

Em 2002 dei à luz a minha primeira filha que nasceu prematura de 28 semanas 

de gestação. Longo período de internação, intervenções, medos, inseguranças e 

incertezas.  

Após a alta, quando completou seis meses, ela estava liberada de todos os 

especialistas. Enfim, vida normal! 

Então, pude adoecer para ser acolhida por minha terapeuta que aos poucos, 

assim como um útero macio e quente, foi me permitindo crescer. 

O silêncio cessa. Brota a semente. 

 

Semente: Quem sou? Para onde vou? Como vou? 

O desconhecido começa a fazer contato e como é intenso o ruído do 

desabrochar. Questionamentos, conflitos, crescimento, evolução e a vida que segue.  

O ano de 2008 foi o nascimento da minha segunda filha. Pude gestar sem 

intercorrências.  
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Porém o silêncio, impiedosamente, fazia-se presente apresentando a realidade, 

só que desta vez não tão desconhecida. Descubro a deficiência auditiva da minha 

primeira filha. O silêncio que eu conhecia e aprendi com cada um de meus pacientes 

agora era o silêncio da minha filha, o meu silêncio, o nosso.  

Como fonoaudióloga experiente, conhecia todos os caminhos a serem 

percorridos e sabia de todos os prognósticos. Como mãe, encontrei um mundo 

ruidoso de medos, incertezas e culpas. Mas, através dos meus conhecidos 

aparelhos de audição, encontramos uma fonte sonora “artificial”, mas não menos 

efetiva, e ela encontrou o seu mundo sonoro. 
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2 - Som e Voz 

A voz humana é um fenômeno que existe desde o nascimento, e se apresenta 

através do choro, grito, riso e sons da fala. É um dos meios de comunicação do 

indivíduo com o exterior, particularmente com seus semelhantes. A voz resulta do 

equilíbrio entre duas forças: a força do ar que sai dos pulmões e a força muscular da 

laringe. Se houver um desequilíbrio nesse mecanismo, poderá ocorrer uma 

alteração na voz. (Boone-1994) 

A voz é diretamente influenciada pelo sexo, idade, personalidade, profissão, 

estado emocional e intenção. 

 O cuidado realizado com a voz é chamado de higiene vocal e merece especial 

atenção, principalmente por aqueles que dela dependem profissionalmente. 

Uma boa voz caracteriza-se por apresentar qualidade agradável, equilíbrio de 

ressonância, intensidade (volume: alto ou baixo) e frequência (grave: "grossa" e 

aguda: "fininha"), "limpa", sem rouquidão ou outros sintomas e, principalmente sem 

esforço muscular. Toda e qualquer alteração na voz é denominada disfonia.(Boone-

1994) 

Gentilmente a voz, parte integrante da Fonoaudiologia tão pouco explorada por 

mim, surge. Instrumento potente e poderoso que acessamos logo ao nascer. 

Juntamente com a primeira inspiração o ser humano faz o primeiro contato com o 

mundo através do choro. O som valida a chegado ao novo mundo. 

Quando iniciei meus trabalhos como terapeuta em Biossíntese, as vozes de 

alguns clientes me chamavam atenção mas, ainda não tratava deste tema com 

grande relevância.  

Até que um dia recebo uma pessoa completamente afônica para eu atender. 

Em seus exames clínicos nada havia que pudesse justificar a ausência da voz 

presente há mais de 15 dias. Enquanto fonoaudióloga, poderia ter dito a ela que se 

calasse, pois não poderia fazer esforço vocal. Como terapeuta, eu silenciei e a 

escutei.  

Falou por aproximadamente 40 minutos, pôde chorar e uma de suas queixas 

era não ser ouvida. Por mais que tentasse, sua voz não era percebida pelo mundo e, 
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mesmo sem perceber, também não era percebida por ela. Perguntei se poderia me 

aproximar dela e, como consentiu, toquei suas costas na altura do chacra cardíaco e 

tratei do seu campo sutil, liberando suavemente os bloqueios desde o chacra do 

plexo solar até o laríngeo. 

Deglutiu várias vezes, parecendo desengasgar-se enquanto acolhia seu choro. 

Quando terminamos, disse ter percebido um desbloqueio e pudemos ouvir sua 

voz. 

A partir deste dia, o corpo sonoro é para mim tão palpável como o corpo físico. 

Voz, instrumento precioso para oradores, cantores, artistas, figuras públicas. 

Capaz de envolver, seduzir, encantar e também causar repulsa, estranheza, 

desconforto. 

Diante do som estamos constantemente expostos, uma vez que o ouvido é um 

órgão que não desliga.  

Mas e quanto à voz não estética, a voz do humano, muitas vezes calada, 

emudecida, encouraçada. 

Sim, acredito que nossas vozes também se encouraçam, perdendo sua 

sonoridade natural diante das adversidades da vida.  

Esta percepção tornou-se clara quando nos atendimentos, observei que 

quando o corpo encontrava um processo mínimo de integração, a voz modificava 

seu tônus, tornava-se mais integrada, autêntica.  

Diante dessa percepção o interesse pelo tema Sounding  emergiu.  
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3 - Aparelho fonador e fonação 

O ser humano não possui um aparelho exclusivo para a produção da voz.  

Nosso aparelho fonador é constituído pelo aparelho respiratório e digestório. 

Portanto, utilizamos órgãos de ambos para a fonação.  Esta ocorre da interação das 

pregas vocais com a coluna de ar expirada.  

As pregas vocais mantando-se afastadas durante o processo de respiração, 

permitem que o ar inspirado chegue até os pulmões e seja totalmente expirado.  A 

produção da voz humana requer a aproximação das pregas vocais no momento da 

expiração, colocando-as em vibração, produzindo ondas sonoras percebidas como 

Voz. 

 

3.1 - Entendendo o aparelho fonador (Sadhi-2014) 

Pulmão é o responsável pela produção da coluna de ar; 

Pregas vocais são formadas por músculo e mucosa, localizada no interior da 

laringe em posição horizontal; 

Laringe, faringe, boca, nariz e seios paranasais são ressonadores e produzirão 

o aumento das vibrações aéreas, o som e seus harmônicos; 

Lábios, dentes, língua, palato duro, palato mole e mandíbula são responsáveis 

pela articulação, dicção, dosagem do ar e pronuncia clara; 

Faringe é um tubo muscular situada posteriormente às cavidades nasal, oral e 

laríngea e à frente das vértebras cervicais. Associa-se aos sistemas digestório e 

respiratório 

Nasofaringe comunica-se com a cavidade nasal e também com a região onde 

desemboca a tuba auditiva. Situa-se na parte superior; 

Orofaringe comunica-se com a boca, servindo de passagem para o ar e para 

os alimentos. Situa-se na parte média, atrás da cavidade oral, estendendo-se até o 

palato mole e osso hioide; 
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Laringofaringe situada na parte inferior, posteriormente à laringe, estendendo-

se para baixo a partir do osso hioide, conectando-se ao esôfago. 

Laringe é o órgão que conecta a faringe com a traqueia. Situa-se na altura da 

quarta, quinta e sexta vértebras cervicais e suas dimensões variam com a idade e 

sexo. Trata-se de uma estrutura triangular constituída de membranas, ligamentos 

músculos e cartilagens.   

Suas funções são de: proteção, pois guarda a via aérea contra aspirações – 

inalação de líquidos ou outros materiais; 

                                      respiração, por ser  o caminho que o ar percorre;  

                                          fonação, pois recebe as pregas vocais responsáveis             

pela produção do som. 

Ouvir a própria voz em uma gravação ou filmagem muitas vezes é bem 

estranho. Aquele som não é nada parecido com a voz que estamos acostumados a 

ouvir quando falamos. Isso ocorre devido às diferentes maneiras de transmissão do 

som para o nosso ouvido interno. 

A maioria dos sons alcança nossos ouvidos através de vibrações que chegam 

pelo ar. É o que acontece por exemplo, quando ouvimos as vozes de outras 

pessoas, o barulho da chuva, uma música e a nossa própria voz gravada. Porém, a 

voz que ouvimos quando estamos falando só nós a conhecemos, pois a recebemos 

através da vibração aérea e também pela vibração óssea.  

O som externo chega à orelha, passando pelo canal auditivo e vibrando a 

membrana timpânica. Sua vibração movimenta os menores ossos do corpo humano: 

o martelo, a bigorna e o estribo, localizados no ouvido. 

Os ossículos transmitem o som até a porção mais interna do ouvido, chamada 

cóclea, onde existem células que, quando estimuladas pelo som, liberam impulsos 

nervosos que são transmitidos para o cérebro através do nervo auditivo. 

Portanto, o ouvido interno é estimulado por ondas de som externo e também  

capta as vibrações que acontecem dentro do próprio corpo. E é a combinação de 
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captação aérea e óssea que, faz com que o som que ouvimos quando falamos, seja 

diferente daquele gravado. 

Quando falamos, as vibrações das cordas vocais ressoam na garganta e na 

face e são transmitidas ao ouvido interno pelos ossos da cabeça. O ouvido interno 

vai transformá-las em impulsos elétricos e enviá-las para o cérebro, como em 

qualquer outro som.(Boone-1994) 

No entanto, a acústica do crânio reduzirá a frequência dessas vibrações ao 

longo do caminho e adicionará tons mais graves a elas, o que não é possível de ser 

feito com os sons vindos do ar. 

O resultado é uma voz mais limpa, mais suave e menos aguda que a gravada . 

Durante a respiração as pregas vocais estão afastadas entre si permitindo que 

o ar entre e saia livremente. Para que ocorra a produção da voz, as pregas se 

aproximam e vibram rapidamente durante a passagem do ar liberado pelos pulmões 

produzindo o som. 

A voz em sua sonoridade plena depende de transformações que sofre, pois 

esse som irá percorrer um caminho pelo trato vocal, passando pelas estruturas que 

formam obstáculos ou aberturas, gerando o processo de ressonância a amplificação, 

depois articulação e dicção, e enfim sairá pela nossa boca e/ou nariz.(Sahdi 2014) 

Sahdi ainda complementa: 

“A origem da nossa fonação está no córtex cerebral o qual ativa os núcleos 
motores do tronco encefálico e da medula, e transmite impulsos nervosos para a 
musculatura da laringe, dos articuladores, do tórax e do abdome. As atividades 
motoras da laringe relacionadas à fonação e à deglutição são comandadas pelo 
nervo vago (X par dos nervos cranianos) e três ramos deste nervo são os mais 
importantes para a produção vocal: Nervo faríngeo, nervo laríngeo superior e 
nervo laríngeo inferior.” 

A Fala é uma característica da espécie humana, um meio privilegiado de 

comunicação que ocorre através de um código linguístico. É através da fonação que 

nós nos comunicamos com os outros. Para que a fonação ocorra é necessário que 

haja som, voz.  

De acordo com Boadella(1992, p106):  

“(...) A fala é portanto uma cópia externa de um processo interno”. 
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         “(...)As origens da voz  parecem estar na coluna vertebral oca na qual as ondas de  
pensamento formam seus padrões, que as ondas sonoras da voz se esforçam 
para imitar.” (apud Francis Mott) 

 

Na intimidade do silêncio pode-se nomear, quantificar, respirar e integrar as 

dores e os segredos mais profundos.  

Vocalizá-los permite que ocorra auto expressividade, expressões livres, 

naturais e espontâneas do corpo. (Pierrakos,J-2011) 

A fala, muito mais que palavras, inclui gestos, ritmos, qualidade vocal, e o 

equilíbrio entre ela e a espontaneidade, revela o sujeito.  
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4 - Correlações entre Fonoaudiologia e Biossíntese  

Fonoaudiologia por definição é a ciência que cuida da função auditiva, 

periférica e central, função vestibular, de linguagem oral e escrita, da voz, da 

fluência, da articulação de fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de 

deglutição, conforme definição do Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

Biossíntese significa integração da vida. “O conceito central da biossíntese é 

que existem três correntes energéticas fundamentais, ou “fluxo vitais”, fluindo no 

corpo e ligadas às camadas germinativas celulares (ectoderma - facing, endoderma 

- centering e mesoderma - grounding).” Boadella - 1992 

A Biossíntese amplia os conceitos da Fonoaudiologia quando entendemos 

suas correlações 

4.1 - Fonoaudiologia e Centering  

Boone(1994) diz que no nascimento e primeira infância, os mecanismos vocais 

apresentam-se como sons vegetativos que parecem acompanhar e sinalizar os 

diversos estados emocionais e biológicos de necessidade, assim como o estado 

afetivo da comunicação. A comunicação do bebê acontece essencialmente pelo som 

da voz, e pela mudança de padrões vocais de volume, altura e duração. A maioria 

das vocalizações do bebê envolve comportamento de choro relacionado à fome, dor 

e sono. 

Para uma produção vocal adequada é necessário que haja equilíbrio entre 

inspiração e expiração, bom posicionamento do diafragma, tônus adequado de 

musculatura laríngea e equilíbrio emocional. 

Boadella(1992) afirma que o endoderma produz os tecidos que metabolizam a 

energia: o revestimento do tubo intestinal, todos os órgãos digestivos e os tecidos 

dos pulmões. 

        Neste segmento observamos que as estruturas envolvidas nesta camada 

correspondem às estruturas envolvidas na produção vocal, o que nos permite atuar 

no endoderma quando trabalhamos com a voz. 
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4.2 - Fonoaudiologia e Grounding  

Ao examinarmos as estruturas do mecanismo vocal, analisaremos o sistema 

vibratório laríngeo (voz) e as cavidades faríngea, oral e nasal como componentes do 

sistema de ressonância vocal e à produção de sons de fala.(Sahdi-2014) 

Basicamente são estruturas compostas por músculos, ossos e cartilagens. A 

laringe com as pregas vocais, onde sua função principal é guardar a via aérea contra 

aspirações, língua, lábios, dentes, mandíbula, palato, orofaringe e nasofaringe. 

A boca é responsável por um importante papel biológico específico à digestão 

e respiração e uma das funções mais complexas é a fala.  

Boone(1994) relata que: 

“A produção dos sons da fala fundamentam-se na ação coordenada de muitos 
elementos físicos, inclusive músculos do torso, pescoço, laringe, da face e 
estruturas orais. A articulação de fala é um comportamento motor que requer 
especificidade muscular com uma velocidade e ritmo continuamente variáveis.” 

A fala articulada envolve adaptações respiratórias e laríngeas que agem em 

constante mudança. 

Uma das funções musculares intrínsecas da laringe é alongar ou encurtar as 

pregas vocais ocasionando um efeito no nível de altura. Portanto, se possuo um 

corpo com nível tensional aumentado, poderemos encontrar uma característica vocal 

mais aguda onde as pregas vocais estarão mais estiradas e tensionadas; caso o 

nível tensional seja diminuído, encontraremos uma voz mais grave onde as pregas 

vocais estão mais relaxadas e espaçadas.  

Boadella(1992) refere que: 

“o mesoderma é a camada que se transforma no sistema muscular, no esqueleto 
ósseo, vasos sanguíneos e coração e que o trabalho terapêutico denominado 
grounding baseia-se na recriação de um tônus muscular mais apropriado.”  

Nesta camada encontramos as estruturas musculares e posturais relacionadas 

à produção da fala e voz. Ao utilizarmos técnicas de relaxamento vocal ou 

impostação vocal atuaremos diretamente nas estruturas do mesoderma. 
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4.3 - Fonoaudiologia e Facing  

Através da linguagem oral, escrita e audição abordados pela fonoaudiologia, 

ocorrem os processos de vinculação e organização de experiências, temas 

abordados na camada ectodérmica.        

Boone(1994) afirma que a comunicação humana acontece entre duas ou mais 

pessoas e é entendida como uma troca de sentimentos, conhecimentos e 

necessidades. Inclui atividades não verbais como postura corporal, gestos, formas 

de olhar, emoção, sendo que este tipo de comunicação não verbal são não 

intencionais e não específicas. Isto me leva a refletir, que está contido nessas ações, 

o “fio solto” relatado por Boadella, que nos permite uma ponte de entrada em temas 

nebulosos muitas vezes bem controlados pela linguagem falada. 

Para que haja efetividade de uma mensagem Boone(1994) relata que: 

“(...)a linguagem falada, escrita ou por sinais, envolve um sistema de símbolos que 
transmite significado. O falante deve estar familiarizado com as regras de 
combinação dos sons das palavras e destas as frases. Deve-se reconhecer as 
regras do discurso social para que o uso da linguagem seja eficaz para a 
comunicação.” 

No primeiro ano de vida o bebê mantem contato através dos olhos, ouvidos, 

tato e comunica-se principalmente através de mudanças nas vocalizações, 

expressões faciais e gestos. Essas vocalizações não verbais adquirem natureza 

afetiva na medida em que são interpretadas por aqueles que rodeiam o bebê. 

(Boone-1994) 

Quando Boadella refere-se à camada ectodérmica, refere-se a todos os tecidos 

nervosos do corpo e os órgãos dos sentidos, incluindo a pele. É um sistema criado 

para reunir e coordenar informações sobre o mundo. Para a fonoaudiologia as 

estruturas ectodérmicas são fundamentais para a aquisição de linguagem, sendo a 

linguagem auditivo-oral a forma de comunicação mais utilizada. 

4.4 - Fonoaudiologia e  Sounding 

Sounding é outro tema importante da Biossíntese intimamente ligado à 

fonoaudiologia. Entende-se por sounding a auto expressão, processo que ocorre 

com espontaneidade. (Boadella-1992) 
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“Vocalizar os sentimentos, falar, é um direito inato do homem. Engolir os 

sentimentos e calar-se significa reprimir e comprimir a alma.” (Boadella-1992, p. 113 

apud Pierrakos,J). 

Somente o indivíduo que conhece seus verdadeiros medos, desejos e 

pensamentos, é capaz de dar um corpo sonoro a eles.  

 

4.5 - Ressonância 

Entende-se por ressonância em psicoterapia corporal a comunicação não 

verbal. Diferentes autores a nomearam por nomes distintos: Wilhelm Reich: 

identificação vegetativa, Jay Stattman: transferência orgânica, Stanley Keleman: 

ressonância somática, Kernberg: unidade primitiva de relações 

objetais.(Kignel,2005) 

Kignel (2005) ainda relata que: 

“O tempo funciona por meio da respiração: “o tempo de nossa vida”; entre a 
primeira inspirada e a última expirada, tantos momentos de “vida e morte” na 
respiração, tantos momentos de silêncio e som, tantos momentos diferentes de 
comunicação e ressonância.” 

Para fonoaudiologia ressonância é todo processo de modificação que a voz 

sofre a partir de sua fonte que é a laringe. 

Segundo Sadhi (2014),  

“ressonância é o aumento do efeito tonal. O tom natural é reforçado por meio das 
vibrações de outro corpo vibrante. As cavidades de ressonância constituem um 
alto falante natural da fonação e são formadas pela própria laringe, faringe, boca, 
nariz e seios paranasais.”  

Segundo Kignel (2005) ressonância é a capacidade que temos para 

colocarmos nosso corpo a disposição do outro e juntos, através da respiração, 

criarmos um profundo contato que nos permite um diálogo silencioso, dividindo o 

tempo e o espaço. 

 

 

 



15 
 

5 - Vivência meditativa com grupo Ponto de Encontro 

                                    

 “Pintar não é representar o visível (representar o visível é função da  

                                                              percepção); pintar é tornar o invisível em visível”                                                  

Cezanne e Paul Klee 

 

Em uma das aulas do grupo de formação em Biossíntese fui convidada pela 

psicóloga Maria Cristina Francisco – Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Corporal em 

Biossíntese e Analista Bioenergética - a pensar em um trabalho de voz emocional 

para o grupo “Ponto de Encontro” que ela coordena. O objetivo do grupo é 

proporcionar aos participantes um espaço para que possam conversar e refletir 

sobre a negritude. Os encontros acontecem mensalmente. 

Referiu-me que percebia uma grande dificuldade do grupo integrar uma voz 

expressiva, conectada e eu, como Fonoaudióloga, talvez pudesse contribuir com 

algo específico da minha formação. 

Como trata-se de um grupo com integrantes negros, sugeriu-me algumas 

leituras e documentários para que eu me aprofundasse um pouco no tema e me 

disse: “você será a única branca”. 

Conforme fui tomando contato com esse material, imaginei que estava 

entendendo melhor as questões da negritude.... 

Mas aquela observação ecoava internamente... – “você será a única branca” 

Mas isso seria um problema? Não me considero uma pessoa preconceituosa. 

Procuro lidar bem com as questões de julgamento. Afinal, a proposta era encorajá-

los a descobrir a voz que os habita; a mesma voz que eu venho descobrindo ao 

longo da minha jornada. 

Sugeri uma dinâmica sem fala, apenas com a voz, com o som que pudessem 

encontrar e expressar através da inspiração, expiração e movimento corporal, algo 

que buscasse realmente a natureza do som individualmente.  



16 
 

Ao estruturar a vivência descrita abaixo, organizei dentro do pensamento 

reichiano, observando a estrutura da curva  orgástica : tensão – carga – pico – 

descarga e relaxamento, integrando a participação das três camadas. 

 

Vivência meditativa: ”O Som que Habita em mim” 

Breve orientação: 

 Vivemos em um mundo ruidoso que nos desconecta de nós mesmos e nos afasta dos 

outros. 

Tamanha é a necessidade que temos em  ensurdecer as emoções, as memórias, os 

medos,  os sonhos, os desejos que habitam em nós, que mergulhamos no oceano sonoro 

do mundo para tentarmos mascarar tudo isso. 

Até quando? Por quanto tempo conseguiremos acreditar  na falsa mudez da nossa 

essência?? 

O silenciar externo se faz necessário para que a voz da alma seja percebida. 

Vivência: 

Os participantes ao chegarem farão uma gravação pessoal, onde dirão seu nome 

completo e recitarão uma frase apresentada ou algo que os faça sentido.  

A proposta é que a vivência seja realizada de modo não verbal. 

Início: 

*Respiração, organizando e percebendo o corpo – (em pé). Participantes escutam sua 

gravação pessoal (quantas vezes precisarem) e permanecem respirando observando as 

sensações em silêncio.  - 15’ 

*Caminhando pela sala em silêncio, percebendo as necessidades do corpo (alongar, 

espreguiçar, bocejar, etc.), explorando e reconhecendo o local e as pessoas, observando o 

caminhar, atentos à  respiração. – 15’ 

*Espalhem-se pelo ambiente para manter o contato pessoal. 

Respirar percebendo o caminho que o ar percorre pelo corpo... 

A cada expiração, encontra-se um som para acompanhar a saída do ar... 
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A cada inspiração encontra-se também um som para acompanhar a entrada de ar. - 

(suspiros, vogais, consoantes, soluços, sopros, chiados, gemidos, lamentos, 

melodia.... mas apenas sons sem palavras, experimentando toda a movimentação do rosto, 

articulando bem os lábios, ocluindo-os, língua, olhos – e vamos ampliando lentamente os 

movimentos para todo o corpo) 

Descubram e explorem os sons que seu corpo possui!! 

Sintam-se preenchidos e esvaziados... 

Investigue e encontre sua  dança através da  música interna e dance! – 30’   

*Encontre um parceiro onde, um de cada vez, dançará a música do outro. Um silencia 

e encontra movimentos corporais em si diante do som do parceiro. Troca. (15’ para cada) 

*Encontram outra  dupla até que todos estejam  formando a mandala sonora do grupo. 

15’ 

Finalização: 

* Encontrando um bom lugar e no silêncio farão contato com sua música - batimento 

cardíaco, pulsação, circulação sanguínea, respiração, pensamentos, emoções, memórias, 

etc. – nesse momento serão distribuídos  tampões auriculares para evidenciar  as 

percepções internas. 20’ 

*Anotam ou desenham a experiência. 10’ 

*Partilha no grupo.30’ 

 

Para uma maior compreensão dos resultados do trabalho, entendo ser 

necessário breve esclarecimento sobre os aspectos psicossociais do racismo, 

conceito de branquitude e negritude.  

 

5.1 - Aspectos psicossociais do racismo 

Após entrar em contato com a fala de um grande psicanalista Mau Mannoni 

sobre o objetivo da psicanálise que dizia: “o objetivo da análise é tornar a pessoa 

sujeito da sua própria história”, pude pensar em como isso é delicado para a 
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população negra, uma vez que sua origem é silenciosa, invisível. Basta tomarmos 

contato com o que se aprende nas escolas sobre história do Brasil que constitui um 

contexto eurocêntrico, masculino. 

Marco Antonio Cabral (2008) historiador, afirma que atualmente, nas 

academias, essa realidade é outra, onde os olhares estão voltados para África, 

tentando entender como se compôs a nacionalidade brasileira, ou de onde vieram os 

negros. Porém, há um grande descompasso entre o ensino fundamental e superior. 

A primeira infância é o período onde o sujeito se constitui. Se as crianças são 

privadas de conhecer sua história adequadamente, e nas famílias negras também 

há um silêncio diante da dor da escravidão, em que contexto histórico o sujeito se 

constituirá? 

“Nós só somos sujeitos porque existimos no olhar do outro, por isso somos 

quem somos” (Nogueira,2008). 

Quando a história não é contada o sujeito não se reconhece e não é 

reconhecido. 

Todo silêncio da humilhação, da dor, dos maus tratos, do sofrimento, não 

permitem que os negros façam contato com sua verdadeira origem. Este segredo 

parece também ser um “pacto” onde todos se reconhecem na dor emudecida. 

No entanto, não há mudez e sim uma afonia, uma vez que o corpo registra toda 

essa história e, não olhar e não passar por ela, impossibilita que se reconheçam e 

encontrem um corpo sonoro. 

Se o racismo é internalizado, a forma como os pais conseguem ver seus filhos, 

possibilita ou não uma nova história pessoal. Contudo, como os pais sofreram o 

olhar de discriminação e descrença, lançam para seus filhos, mesmo que 

inconsciente, um olhar piedoso e por mais que tentem manter um corpo organizado, 

o corpo simbólico está desintegrado.(Nogueira-2008) 

Em uma oficina realizada por Liane Zink no Amma, ela diz acreditar nos efeitos 

psicossociais do racismo e relata que “as circunstâncias sociais e históricas 

interferem no corpo psicológico”. Nesta oficina ela realizou a constelação sistêmica 

onde pôde observar que “os escravos estavam sem voz, sem poder gritar, sem 
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poder falar” e lança uma pergunta: “Como emocionalmente podemos quebrar essas 

amarras?”. 

 

5.2 - Branquitude 

Shucman (2012 apud Sovik) diz que, no Brasil,  

“ser branco exige pele clara, feições europeias, cabelo liso; ser branco no Brasil é 
uma função social e implica desempenhar um papel que carrega em si certa 
autoridade ou respeito automático, permitindo trânsito, eliminando barreiras. Ser 
branco não exclui ter sangue negro.” 

 

Portanto, branquitude é entendida para Schucman como  

“uma condição privilegiada no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e 
simbólicos que foram gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo e 
que até hoje são preservados. Ser branco e ocupar o lugar da branquitude, implica 
em ter acesso a lugares e posições sociais e não algo estabelecido pela condição 
genética. Entender os eventos históricos e políticos é algo determinante para 
compreender o contexto das desigualdades raciais, pois são nestes processos 
históricos que a branquitude começa a ser construída, onde brancos tomam sua 
identidade racial como norma e padrão e os grupos que não se adequam a esse 
padrão aparecem como inferiores, desviantes ou à margem.” 

 

5.3 - Negritude 

A palavra foi incluída no Dicionário Aurélio no ano de 1975 e é definida: 

“1. Estado ou condição das pessoas da raça negra; 2. Ideologia característica 

da fase de conscientização, pelos povos negros africanos, da opressão colonialista, 

a qual busca reencontrar a subjetividade negra, observada objetivamente (sic) na 

fase pré- colonial e perdida pela dominação da cultura branca ocidental. “ 

Negritude pode ser entendida como a consciência de ser negro, sua 

identidade, aceitação e valorização da sua história e cultura. 

Segundo Oliveira (2008), “a valorização da negritude tem sido uma das 

estratégias escolhidas pelos movimentos sociais negros para a elevação da 

consciência da comunidade afro-brasileira, para a luta contra o racismo e suas mais 

diversas manifestações”. 
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5.4 - Desenvolvimento e análise do grupo 

 

Grupo formado por 10 pessoas sendo 09 mulheres e 1 homem, com faixa 

etária entre 30 e 40 anos. 

Profissões: pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, advogados, 

historiadores, sociólogos.  

Objetivo: trabalhar identidade pessoal  através do corpo sonoro – voz 

Materiais: letra da música Certas Coisas de Lulu Santos; 

                 gravador pessoal; 

                 folhas sulfite; 

                 lápis de cor, 

                 giz de cera; 

                 tampões de ouvido. 

Antes de iniciarmos a vivência houve a apresentação pessoal de cada um, e 

também a minha. Neste momento pude observar a competência e a grandeza dos 

integrantes do grupo.  

Todos possuem uma identidade social com formação acadêmica superior. A 

voz para identidade social apresentou-se audível. 

Iniciamos a vivência com a gravação individual, onde realizaram uma breve 

apresentação pessoal – nome e profissão – e escolheram um verso da letra da 

música oferecida para que tivessem material suficiente para escuta.  
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Música: Certas Coisas 

Não existiria som 

Se não houvesse o silêncio 

Não haveria luz 

Se não fosse a escuridão 

A vida é mesmo assim 

Dia e noite, não e sim 

Cada voz que canta o amor não diz 

Tudo o que quer dizer 

Tudo o que cala fala 

Mais alto ao coração 

Silenciosamente eu te falo com paixão 

Eu te amo calado 

Como quem ouve uma sinfonia 

De silêncios e de luz 

Nós somos medo e desejo 

Somos feitos de silêncio e som 

Tem certas coisas que eu não sei dizer 

A vida é mesmo assim 

Dia e noite, não e sim 

Cada voz que tanto amou não diz 

Tudo o que quer dizer 

Tudo o que cala fala 

Mais alto ao coração 

Silenciosamente eu te falo com paixão 

Eu te amo calado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como quem ouve uma sinfonia 

De silêncios e de luz 

Nós somos medo e desejo 

Somos feitos de silêncio e som 

Tem certas coisas que eu não sei dizer 

                                           Lulu Santos
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O objetivo era que escutassem sua própria voz e observassem as impressões, 

permanecendo em um profundo contato consigo mesmo. Como é ouvir a voz que o 

mundo escuta? 

Posteriormente, explorar mentalmente os possíveis sons de serem realizados 

durante a inspiração e a expiração, integrando movimentos de corpo suavemente.  

Surgiram  movimentos corporais  contidos e tímidos. 

Sugeri que respeitosamente, fossem apresentando esses sons ao ambiente até 

que pudessem ser percebidos pelos outros participantes.  

Os sons emergiram amedrontados, com pouco tônus, como se não houvesse 

permissão para ecoarem. Após um longo período de esforço para encontrar 

qualquer expressão vocal, a emoção controlada, contida, foi expressa por um 

integrante do grupo através do choro intenso, audível e profundamente conectado... 

Neste momento ocorre o pico da primeira curva.  

Pude compreender depois que aquele era o choro/voz do grupo, o choro/voz 

da dor, do medo, da repressão, da mudez. Neste momento a voz da emoção surgiu, 

porém é a voz que o social não reconhece. 

Novamente o grupo se cala quando, na verdade a proposta era que  deveriam 

estar brincando com o som que seus corpos poderiam produzir porém, o silêncio os 

habitava. 

Refletia comigo mesma e tentava compreender por que na atmosfera pairava 

algo de proibido, quando em vários momentos eu os incentivava a buscar o 

movimento e o som. Mas meu corpo também estava contido, tenso, dolorido. 

Finalizamos a vivência e na partilha pude entender o quanto meu olhar, minha 

presença e minha branquitude os impediu de encontrar sua expressividade. A “única 

branca” representava tudo e todos que os reprimiu, que os calou.  
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Não foi tão simples assim trabalhar a expressividade. Então comecei a ter uma 

distante ideia do que eu, branca, representava para aquele grupo e me deparei com 

minha ignorância sobre o preconceito, sobre o racismo. 

Não houve descarga e a atmosfera continuava tensa, foi neste momento que 

Maria Cristina percebeu a necessidade de se trabalhar, através de pequenas e 

individuais intervenções, a postura sonora de cada um dos integrantes, diante da 

Negritude representada por ela e, diante da Branquitude, representada por mim. 

Neste momento, o campo ressonante entre o grupo, a branquitude e a 

negritude se instala fortemente, formando novo pico. 

 A dirigente do grupo solicitou que permanecessem unidos, dando suporte para 

que cada integrante pudesse falar. No entanto, não houve coesão e sim observamos 

um grupo fragilizado e fragmentado.  

Os olhos me fitavam com medo, insegurança, raiva. Suas vozes demoravam a 

encontrar tônus; quando precisavam afirmar que não eram menores do que eu, 

branquitude,  colocavam um sorriso nos lábios como se desculpando por dizerem 

algo que demoravam a acreditar que era verdade; ficavam confusos; perdiam o ar... 

A negritude ocupou um lugar diferenciado, era potente, grande e os incentivava 

a encarar a branquitude. Ali era o lugar deles, estavam em maioria, o branco é que 

havia sido convidado a entrar. Mas entendi que o fato de não encararem a 

branquitude, era a maneira que encontraram de exclui-la, desqualifica-la. Buscaram 

o silêncio de conflito, aquele que exprimi: “não gosto de você; você não me 

considera; você não me vê, não me respeita”. (Castilho,1994) 

A Branquitude continuou firme, grande, segura e quando fui me desunindo 

dela, pude sentir um corpo pesado, doloroso, oprimido, e por mais que meus olhos 

tentassem dizer a eles: eu os reconheço, eu os respeito, eles enxergavam apenas a 

Branquitude. Pude sentir então o quão ameaçadora é minha cor, o quanto eu não 

tenho noção do que é ser negro, o quanto eu vivia numa ilusão em pensar que eu 

entendia o racismo. 
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 Que o medo de se expor, de ser avaliado e observado, condições estas do 

humano, que trabalhamos incansavelmente com nossos clientes e, muitas vezes 

conosco, possuem uma dimensão infinitamente maior nos negros. 

A emoção tomou conta de mim e não pude conter o choro. Só pude agradecer 

ao grupo a oportunidade de ter aprendido com cada um deles.  

Ao término da fala dos integrantes do grupo, pudemos experimentar um leve 

declínio  da curva porém, novamente, sem descarga e relaxamento adequados. 

Entendemos que o trabalho tomou um rumo inesperado, mas muito produtivo.  

A experiência reverberou em mim ainda por alguns dias. Pude experimentar 

uma nova mudez, um silêncio opressor, um corpo cansado, uma raiva contida. 

Muitas reflexões surgiram e, aos poucos me dei conta que estou inserida num 

contexto cultural de superioridade branca, não importando o esforço que eu faça 

para olhar para o negro em condição de igualdade. Insights me fizeram rever a 

minha postura diante daquelas pessoas, quando eu ouvi na apresentação pessoal, a 

formação de cada uma delas. Seria mesmo admiração ou surpresa por terem 

chegado tão longe? Envergonhei-me, e mais uma vez, senti-me profundamente 

grata por aquele grupo que me proporcionou tão profundo contato com as diferenças 

a que nos foram atribuídas em função da cor da nossa pele.   

 Pude entender quando a atriz Taís Araújo, que é negra, diz que: “a vida do 

negro é um sobressalto, que nenhum negro respira tranquilamente no Brasil.” 

Compreendi que antes de tratar dessas questões, temos que olhar para o 

direito de existência que a eles foi negado. 

 

5.5 - Entendendo a psicodinâmica do grupo 

Analisando a curva da vivência, observamos os participantes ativando muito o 

ectoderma e o endoderma com pouca ativação do mesoderma. 

Aconteceram dois momentos distintos de tensão e carga, portanto dois picos 

de curva sem haver descarga e relaxamento adequados. 
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Enquanto realizavam a gravação individual pôde-se observar que neste 

momento um dos integrantes trocou a palavra paixão por amor no seguinte verso: 

“Cada voz que canta o amor não diz 

Tudo o que quer dizer 

Tudo o que cala fala 

Mais alto ao coração 

Silenciosamente eu te falo com paixão” = amor 

Outro integrante preferiu trazer o título de outra canção: 

“Quem me leva os meus fantasmas” 

Um integrante me disse que falaria silenciosamente com amor ao invés de com 

paixão. Outro me questiona quem levaria seus fantasmas... 

 Claro que não havia nenhuma objeção em escolher algo diferente a ser dito na 

gravação pessoal, mas o que as vozes daquele grupo estavam tentando me dizer? 

O que eu poderia esperar?  

Da apresentação ao desenrolar do trabalho houve tensão+carga, com padrões 

respiratórios controlados e pouca movimentação de abdome, movimentos corporais 

lentos, leves e diretos, mantendo-se praticamente de costas uns para os outros 

privando-se do contato interpessoal.  

No momento  em que foi solicitado a formação de duplas com o objetivo de um 

apresentar ao outro seu som, sua voz, o encontro interpessoal aconteceu muito 

timidamente e praticamente silencioso. 

Surge um choro profundamente conectado, audível e doloroso. As duplas se 

distanciaram e encontraram um bom lugar. Distribuí tampões auriculares para que 

entrassem em contato com o som de seus movimentos internos – pulsação, 

respiração, circulação. Após um tempo de absorção, receberam folhas, lápis e giz de 

cera para registrarem a experiência antes da partilha. 
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Durante a partilha houve um inicio de relaxamento, porém a cada relato, o nível 

de tensão aumentava, onde observei novamente corpos tensionados, com padrão 

respiratório limitado, vozes sem tônus e fala confusa. 

O mesmo integrante que trocou paixão por amor, referiu o hábito de engolir 

seus sentimentos e que muitas vezes “acreditava ser grosseira ao expressar-se, 

mas o feedback era sempre o contrário”. Disse também que se lembrou de uma 

cena de uma pessoa que foi morta após ter sido sufocada por policiais e afirmou: 

“não quero implorar para respirar.” Entende o coletivo como um lugar de luta e 

sofrimento sempre se perguntando: “quem será meu par? 

 Enquanto esteve com sua dupla não conseguiu expressar sua voz, porém 

encontrou na dança a possibilidade de comunicação.  

Em seu registro, desenhou a represa que frequentava em uma chácara quando 

criança e, lá, brincava e cantava sozinha. Anexo 1 

Então dizer silenciosamente com amor e não com paixão, como diz a canção, 

fez muito sentido.   

A paixão permite movimento, intensidade. A paixão não engole sentimentos e 

sim, os expressa, não silencia e sim, grita. O que podemos encontrar atrás desse 

medo? Talvez a raiva... 

Ouvir a sua dupla me permitiu observar como a ressonância os uniu. Enquanto 

estava respirando e tentando conectar com sua voz referiu fortes dores no corpo, 

pernas paralisadas, muita angústia, muitas travas e congelamento. Encontrar um 

som foi muito difícil.  

No tempo em que eu o observei pude perceber o esforço que fazia para 

manter-se em pé. Tentava encontrar o ar e nesta tentativa surgiu um som que 

nasceu no vibrar intenso dos lábios. A partir daí, conseguiu caminhar lentamente até 

encontrar sua dupla, que o acolheu com sua dança amorosa e silenciosa e todo seu 

desespero fluiu em um choro inundado de dor.  

Em seu relato disse “poder ter chorado, pois encontrou a generosidade e o 

acolhimento que o permitiu encontrar a leveza e a paz”.  
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Finalmente concluiu ter “ficado assustado e frustrado, pois achava que sua voz 

era ouvida pelos outros, no entanto, descobriu que ele mesmo não a conhecia”. 

Anexo2 

Outro integrante referiu perceber sua voz com “excesso de doçura e queria 

mais testosterona, queria uma voz supersônica que a fizesse voar, uma voz que 

criasse um campo de defesa” Anexo 3 

O seguinte disse gostar da sua voz e a considera “sensual”. Referiu ter sido 

difícil encontrar um som sem fala. Gostou da sensação de estar com o tampão, pois 

pôde entrar em contato com a água, com o mar onde consegue descansar. 

Desenhou uma praia com coqueiro. Anexo 4 

Outro membro do grupo também me chamou a atenção. A voz do integrante 

era forte, clara e potente e imaginei que som maravilhoso sairia daquele corpo! 

Durante todo o trabalho manteve-se de costas para o grupo fitando a parede e 

somente um chiado consegui perceber. 

 Em seu relato disse que ao ouvir-se na gravação pessoal, não conseguiu se 

identificar e se questionou: “esta pessoa sou eu? Gostei e tentei encontrar essa 

segurança. No entanto o som veio como um sufoco. Queria ser uma bexiga para na 

expiração soltar o ar e cair no chão”. Desenhou um vulcão. Anexo 5 

Certamente, quando a escutei falar, era a voz que representava mais força, 

mas uma força que ela não conseguia se apropriar. Havia algo dissociado. 

O próximo referiu adorar o silêncio, pois encontra “calma e paz”. Também 

referiu ter tido dificuldade em encontrar um som sem código linguístico. E algo em 

sua fala me chamou atenção. Durante a vivência, eu os instruí para que 

respeitassem as necessidades do próprio corpo e, em seu relato, disse: “queria 

sentar-me, porém, mantive-me em pé”. Desenhou “um mosaico de sensações”. 

Anexo 6 

Inicialmente a orientação que dei era para que se mantivessem em pé. Pois 

bem, eu havia dado uma orientação que foi obedecida, no entanto, quando eu dei 

liberdade para que acolhessem as suas necessidades, este integrante permaneceu 

com seu desconforto, mas não me desacatou.  
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O seguinte identificou sua voz como infantil, dizendo ser um “grande sofrimento 

ter que se escutar. Profissionalmente, ocupar um lugar de poder com uma voz que 

reconhece infantilizada é muito doloroso”. 

Não conseguiu se soltar e referiu ter pavor de pessoas que falam alto e, no 

momento em que uma pessoa do grupo emitiu um som mais intenso, quis fugir e 

dizer: “por favor não grite!” Anexo 7 

Realmente ela tentou fugir... Quando um integrante soltou um som mais 

intenso ela se deslocou para uma sala ao lado e manteve-se próxima da porta de 

saída, retornando muito tempo depois. 

O último relato também identificou sua voz como infantilizada. Identifica o 

“outro” como “muito grande” e, por isso, tem que ser “agradável”, pois teme as 

críticas. “Falar é um exercício difícil, expor o que quero e o que não quero é muito 

difícil”, relatou. 

“O grito fica preso no plexo solar e ter conseguido gritar, foi como se pudesse 

ter expressado minha raiva. Dançar e bater os pés no chão, ter sentido o chão, de 

onde vim, para onde vou. O som que habita em mim, raiva, tristeza e esperança de 

encontrar a mim mesma.” Anexo 8 

Este integrante foi o que mais se expressou durante a vivência e conseguiu 

transitar no movimento, no som, na dança, no olhar, nos seus fantasmas. Foi este 

integrante que me perguntou: “Quem me leva meus fantasmas? 

E no final do trabalho recitou o refrão da canção que recebe o título da sua 

pergunta: 

“De que serve ter o mapa se o fim está traçado 

De que serve a terra à vista se o barco está parado 

De que serve ter a chave se a porta está aberta 

De que servem as palavras se a casa está deserta” 

                                                             Pedro Abrunhosa 
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Memórias, dores, humilhação, preto, branco, medo, raiva, preconceito, racismo 

e muitos outros fantasmas constituem esse grupo. E é para cuidar disso tudo que 

ele foi criado, para que tenham um espaço para cuidar de suas dores. Mas, uma 

branca invadiu esse espaço, mesmo que tenha sido convidada pela líder negra 

deles. Pude então refletir sobre o questionamento: “Quem me leva meus fantasmas” 
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6 - Considerações finais  

A fonação trata-se de um processo complexo que depende da adaptação de 

sistemas que interagem entre si, para que ocorra.  

Observamos que para que a voz seja produzida, estruturas endodérmicas, 

mesodérmicas e ectodérmicas atuam em conjunto. Diante disto, estarmos atentos às 

pequenas mudanças vocais dos nossos clientes no decorrer do processo 

terapêutico, nos ajuda a perceber uma maior integração das camadas. Nítida é a 

mudança de qualidade vocal à medida que o processo terapêutico vai sendo 

construído e o cliente ficando mais conectado. 

Mais interessante ainda, é observar que essa qualidade vocal se modifica 

diante de breves encontros silenciosos. Quando o cliente permite-se encontrar-se 

com seu som interno, afastando-se dos sons externos que o mantem longe dos seus 

desejos e das suas emoções, são capazes de encontrar uma voz mais real, mais 

viva, com mais tônus. 

Então, eu suponho que o silêncio é a Semente do som. 

Depois do trabalho que realizei com o grupo “Ponto de Encontro”, permito-me 

ousar responder a pergunta de Liane Zink: “Como emocionalmente podemos 

quebrar essas amarras?” Dizer que talvez o encontro amoroso, respeitoso e 

profundo com o silêncio aparentemente mudo, seja uma possibilidade. Se o negro é 

constituído desse silêncio, dar voz a ele será a possibilidade de corporificá-lo. 

Meu entendimento pessoal de Negritude é um grande esforço de resgate da 

cultura negra, de suas origens, da valorização de um passado doloroso, mas real. 

Mas, acredito também que é o passado de um povo religioso, colorido, contador de 

histórias, que dançam e cantam. Integrar a  dor com a leveza do canto e da dança, a 

humilhação com a fé, o preto com a  cor, a inspiração com a expiração, enfim, a 

pulsação da vida. 

O grupo manteve-se ainda ressonante com esse trabalho por 3 meses, 

segundo relatos da Maria Cristina, dirigente do grupo. Ela considera importante a 

minha volta e tem trabalhado a resistência do grupo. Informou-me que dois 

integrantes não se opõem ao meu retorno e consideram importante para o grupo 
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que eu volte. Como conseguem transitar no “mundo branco” mais “livremente”, e 

ocupam posições de maior liderança profissional, consideram uma boa oportunidade 

de encarar a branquitude.  

Dois integrantes são contra e projetam na minha pessoa, o que vivem em sua 

rotina diária, desqualificando meu trabalho e querendo me excluir, como forma de 

validar sua raiva. 

Os demais calaram, silenciaram. 

Silêncio, negação, exclusão, aceitação, formas de expressão encontradas 

neste trabalho que, de alguma forma, esta mexendo com eles. Estão podendo falar, 

dizer sim eu quero, não aceito, mas, melhor que tudo, estão tentando integrar seus 

sentimentos e suas dores. Como se eu, no lugar da branquitude, tentasse me 

desculpar por dezenas de anos de escravidão negra e, agora, fosse o momento da 

negritude dizer: Não, aqui neste grupo você não cabe. O seu lugar não é aqui.  

No processo de ressonância ficou muito claro que os fantasmas deles, também 

alguns, são meus. O medo, a exposição, a expressão, a voz... .Os fantasmas de 

uma branca que também se sentiu excluída por não ter conseguido acolher como 

seu coração pedia. 

Entendo que todo o movimento que aconteceu diante da perspectiva de 

encontrar a voz emocional e toda a reverberação nos meses seguintes permitiu ao 

grupo iniciar a construção desse corpo sonoro a partir de um lugar seguro para eles.  
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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