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RESUMO

A presente dissertação tem como principal objetivo investigar a intuição como um dispositivo
de criação para a (per)formance. Dispositivo esse que perpassa pela metodologia etnográfica
de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014), os quais atribuem a tese-criação como característica
principal dessa metodologia, intercruzando teoria à prática. Para isso, são desenvolvidas
discussões por meio de uma linguagem decolonial, que trago junto aos conceitos de racismo
estrutural, não lugar, miscigenação, afro-brasileira/o, e procuro demonstrar como isso afeta
minha identidade e minha arte e “transborda” também pela minha escrita. As discussões sobre
o cor/po negro e a cena e sobre como ambos atravessam a performance contemporânea e
atravessam também a corpoeticidade, que amplia a maneira de se produzir poesia; conceituados
a partir da influência do TEN (Teatro Experimental do Negro) e as possibilidades que esse
corpo negro oferece na cena contemporânea – corponegritude, corpoeticidade, negritude, não
lugar e o conceito de afro-brasileiro. A análise de todo esse contexto percorre também pela
trajetória do sarau até a palavra (per)formada e pela explanação da transição do happening para
a performance. Além disso, abarca a cena contemporânea da performance – poesia marginal
dos saraus, o hip-hop, o slam até a palavra (per)formada. Junto a essa discussão teórica,
encontrei mais um caminho para compreender a intuição como um dispositivo de criação: a
oficina de palavra (per)formada realizada no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) em
apoio à saúde mental, em Ouro Preto, MG.
Palavras-chave: Normose. Performance. Poesia marginal. Saraus. Subjetividade.

ABSTRACT

This dissertation has as main objective to investigate intuition as a creation device for
(per)formance. This device runs through the ethnographic methodology of Sylvie Fortin and
Pierre Gosselin (2014), who attribute the thesis-creation as the main characteristic of this
methodology, crossing theory with practice. For that, discussions are developed through a
decolonial language, which I bring along with the concepts of structural racism, not place,
miscegenation, afro-Brazilian, and I try to demonstrate how it affects my identity and my art
and “overflows” also through my writing. Discussions about the black bo/dy and the scene and
about how both go through contemporary performance and also go through corpoeticidade,
which expands the way of producing poetry; conceptualized based on the influence of TEN
(Teatro Experimental do Negro) and the possibilities that this black bo/dy offers in the
contemporary scene - corponegritude, blackness, not place and the concept of afro-brazilian.
The analysis of this entire context also goes through the trajectory of the soiree until the word
(per) formed and the explanation of the transition from happening to performance. In addition,
it covers the contemporary performance scene - marginal poetry from soirées, hip-hop, the slam
to the word (per)formed. Along with this theoretical discussion, I found another way to
understand intuition as a creative device: the (per) formed word workshop held at CAPS II
(Psychosocial Care Center) in support of mental health, in Ouro Preto, MG.
Keywords: Normosis. Performance. Marginal poetry. Soirees. Subjectivity.
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INTRODUÇÃO

No primeiro capítulo, procurei contextualizar o sarau até a chegada da palavra
(per)formada, por meio de uma perspectiva decolonial que, de acordo com Ballestrin (2013),
“não pode ser confundida com ‘descolonização’. Em termos históricos e temporais, esta última
indica uma superação do colonialismo; [...] O decolonial implica, portanto, uma luta contínua”.
Reitero que escolhi essa perspectiva por acreditar que o racismo ainda não foi superado
socialmente, por se tratar de uma luta contínua que afeta, inclusive, a minha escrita, sendo
percebida pelo leitor através da minha identidade difusa, que apresento por ser filha de um casal
inter-racial e por me considerar afro-brasileira devido à miscigenação, que me faz sentir em um
não lugar1. Caio Monteiro (2016) contextualiza, de forma simples, como eu me sinto dentro
desse contexto:
Uma vez, uma amiga me disse, enquanto me explicava sobre colorismo: “quem tem a
régua pra medir a negritude das pessoas e decidir quem é negro e quem não é?”. Hoje,
eu responderia pra ela que essa pessoa não existe, mas há um consenso geral na
sociedade – e até na militância – que exige que você tenha determinado tom de pele
para se autodeclarar negro. Pelo menos para que você se declare e não haja
controvérsias. É aquela clássica frase: branco demais para os negros, negro demais
para os brancos. [...] Enfim, pra nós, miscigenados, o processo de identificação racial
é mais confuso e lento, mas não pode deixar de ocorrer. Eu olho pros irmãos de black
power na Batekoo, festa voltada pro público LGBT negro, e sinto a conexão natural.
É quase que espiritual! E mais: pelo menos essa confusão me rendeu uma das
melhores frases que já ouvi, da mesma amiga do primeiro parágrafo: “nego, fica
tranquilo que com o tempo você se acha. E tenha certeza que uma pessoa branca nunca
vai se olhar no espelho e se questionar se é branca mesmo. Gente branca tem certeza
que é branca a vida toda, o tempo todo” (MONTEIRO, 2016).

Ainda no primeiro capítulo, reivindiquei a subjetividade do negro em cena, que surgiu
quase que como um clamor em meio a alguns apontamentos teóricos: Muniz (2009), que
enfatiza que nossas identidades não se revelam pela repetição, e Leda Martins (1995), que surge
completando essa explanação ao mencionar que um indivíduo é mais que a sua cor da pele. Ela
utiliza o Teatro Experimental do Negro (TEN) como uma expressão artística que discerne os
traços sígnicos e respeita a diversidade. Em meio a essas discussões, Grada Kilomba (2019)
surge desmembrando o “esquema epidérmico racial”, que se integra ao processo de

1

“Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem
como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é
a de que a supermodernidade é produtora de não lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares
antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes,
repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória” ocupam ai um lugar circunscrito e específico”
(AUGÉ, 2012, p. 73).
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identificação absoluta – ou essencialismo, uma perspectiva intrínseca aos espaços cênicos
contemporâneos e, principalmente, acadêmicos, aos quais percebem o negro somente com uma
identidade tripla – raça, história e corpo, anulando a identidade do sujeito negro e cerceando a
sua liberdade de expressão, direcionando-o somente para trabalhos que dialogam com temáticas
raciais, sem respeitar o direito de escolha temática do artista negro em cena.
Ainda no primeiro capítulo, no item 1.1, procurei contextualizar a corpoeticidade negra
contemporânea, que atravessa conceitos como artivismo, presença, memória e ocupação;
características dos artistas marginais da poesia contemporânea do hip-hop, do slam, dos saraus
contemporâneos e da palavra (per)formada. Além disso, busquei aprofundar no caminho que
esse cor/po2 negro percorre na performance contemporânea, caminho esse definido como
corpoeticidade, explicada em detalhes ao longo desse estudo e que amplia a maneira de se
produzir poesia. Conceituei as influências do TEN e as possibilidades que esse cor/po negro
oferece na cena contemporânea através da corponegritude, da negritude, do não lugar e do
conceito de afro-brasileiro.
Ressalto que, em contraponto à origem histórica dos saraus, que os aponta como um
marco Europeu, no segundo capítulo aprofundei no sarau como gênero artístico contemporâneo,
direcionado à poesia marginal, e relatei alguns dados históricos do início do século XXI até a
chegada da palavra (per)formada. Diante disso, deixo aqui uma reflexão sobre esse modelo
histórico hegemônico europeu da origem de todas as coisas: será que o sarau originou-se mesmo
na Europa ou foi contado dessa forma? Martins (2003) discorre algo importante sobre esse fato:
Na literatura escrita no Brasil predomina a herança dos arquivos textuais e da tradição
europeia. Mesmo os discursos que se alçaram como fundadores da nacionalidade
brasileira, no século dezenove, tinham na série e dicção literárias ocidentais sua âncora
e base de criação literária. A textualidade dos povos africanos e indígenas, seus
repertórios narrativos e poéticos, seus domínios de linguagem e modos de aprender e
figurar o real, deixados à margem, não ecoaram em nossas letras escritas. Bastide já
isto antes observara. Risério o reitera: Quando os europeus principiaram a produzir
textos no território hoje brasileiro, os indígenas já vinham, há tempos, produzindo os
seus. E assim como os europeus transportaram para cá um dilatado e fecundo
repertório textual, também os africanos, engajados à força no maior processo
migratório de toda a história da humanidade, conduziram suas formas verbais criativas
ao outro lado do Atlântico. Logo, ao se voltar pioneiramente para a história do texto
criativo em nossa extensão geográfica, o romantismo deveria se defrontar, em tese,
com os conjuntos formados por textos ameríndios e textos africanos. Em tese. De fato,
não foi bem isto o que aconteceu. [...] O texto criativo africano foi ladeado ou
ignorado, invariavelmente, naquele nosso ambiente. [...] Dito de outro modo, palavras
negras passaram em brancas nuvens (MARTINS, 2003, p. 63-64).

2

Cor/po – Terminologia utilizada por Leda Martins em sua obra Cena em Sombras (1995): “nesse universo
anônimo, porque coletivo, a violência da discriminação racial exercita-se numa linguagem autofágica e
adversativa, através da qual se projeta o sujeito negro como cor/po e imagem (MARTINS, 1995, p. 38-39).
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Além dessa reflexão, destaco que escolhi a metodologia etnográfica de Sylvie Fortin e
Pierre Gosselin (2014), pois ela aceita a intuição como um dispositivo de criação da Palavra
(Per)formada; dispositivo esse que utilizo em minhas (per)formances. Além disso, não consegui
encontrar teóricos do meu grupo étnico que discorram sobre a intuição como um possível
método de criação para a palavra (per)formada, pois grande parte dos teóricos e filósofos do
afrocentramento centraliza suas discussões no racismo, o que me dificultou percorrer por essa
discussão por uma perspectiva totalmente afrocentrada. Diante disso, ressalto que é preciso que
os negros existam também no meio acadêmico, para que outros negros e eu também existamos
nesse lugar.
Ainda no segundo capítulo, no item 2.1, discorro sobre a transição do happening para a
performance e apresento algumas semelhanças entre essas duas linguagens, que, embora
semelhantes, não são a mesma expressão. Discorro a respeito da performance que perpassa pela
herança deixada pelo happening através da corrente ritualística e pela linguagem dos saraus,
que marcaram a minha trajetória com a palavra (per)formada: Sarau Invasor de Mariana, MG,
e Comum de Belo Horizonte, MG. Embora carregue o estigma da (per)formance, a meu ver, é
uma espécie de happening contemporâneo. Além disso, discorro sobre o happening e sobre a
performance como elementos do Free Theatre, os quais abarcam a linguagem cênica dos saraus
pesquisados.
No item 2.1, ainda, aprofundo nas linguagens de vanguarda das performances dos saraus
citados nesse presente capítulo. Assim como elucida Cohen (2002) nas discussões apresentadas
ao longo do capítulo, o teatro mítico acontece em praças, galpões, campanários, entre outros
espaços; e, na performance dos saraus referidos encontro uma semelhança, pois o sarau
acontece por meio da ocupação de espaços urbanos, públicos e privados, como em bares, por
exemplo. O que traz à performance uma linguagem de teatro ritual atribuída ao happening, que
eu enxergo como se fosse a manutenção desse teatro por meio dos saraus contemporâneos, pois
provêm de um “espetáculo” de poetas marginais associados ao undergroud, ao experimental,
ou seja, ao anárquico.
Já no item 2.2, do segundo capítulo, discorro sobre os movimentos marginais da poesia:
o hip-hop, o slam e os saraus contemporâneos. Além disso, aprofundo no termo marginal,
movimento original, de resistência e contra hegemônico, assim definidos por Coelho (2017).
Em seguida, estabeleço um quadro comparativo com algumas similaridades desses movimentos
marginais. E, também, elucido, por meio da óptica de D’Alva (2011) como surgiram o slam e
o termo spoken word dentro desse movimento. Trago à discussão a explicação sobre a grafia
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diferenciada proposta por mim, palavra (per)formada, e sobre suas derivações terminológicas
(per)formance, (per)former e (per)formar.
Ainda no item 2.2, explano sobre as regras existentes para a realização de um slam, que
incluem a não utilização de figurinos, adereços e nem acompanhamento musical. Regras essas
que não se aplicam nem ao hip-hop, nem aos saraus, nem à palavra (per)formada, que se
utilizam de todos os recursos possíveis que a intuição mandar para dar forma a uma palavra,
sem regras. Além disso, aponto a linguagem intermidial, a presença da voz, a poesia sonora, o
repertório de vanguarda, a performance e a corporeidade como linguagens comuns à poesia
marginal contemporânea do rap, dos saraus contemporâneos, do slam e da palavra
(per)formada.
No terceiro capítulo, a partir dos princípios da metodologia etnográfica de Sylvie Fortin
e Pierre Gosselin (2014), direcionado à pesquisa do artista, que abrange a teoria aliada à prática
dentro do ponto de vista da tese-criação, descrevi a intuição como dispositivo de criação da
palavra (per)formada – terminologia “gerada” por mim durante essa dissertação e após os
experimentos cênicos Corpo em Versos Pretos (2018)3 e Lugar de Fala? (2019), quando tive
acesso a essa metodologia.
Além disso, na tentativa de aclarar ainda mais esse dispositivo de criação, denominado
intuição, percorri por um caminho diaspórico entre os teóricos Mazama (2009), Johanson
(2005), Bergson (1973) e (2009) e Didi-Huberman (1998); e expus a performance Lugar de
Fala? (2019) e seus desdobramentos até chegar à 1ª Bienal Black Brazil Art.
No item 3.1 do terceiro capítulo, a partir de uma melhor compreensão da intuição como
um dispositivo de criação, “atravessei” o caminho entre a loucura e a arte, “trilhado” no CAPS
II (Centro de Atenção Psicossocial) em apoio à saúde mental, em Ouro Preto. Caminho esse

3

No dia 14 de junho de 2018, Corpo em Versos Pretos foi apresentado na VII Calourada Preta – Práticas e
Epistemologias De(s)coloniais, em frente ao restaurante universitário, espaço aberto da UFOP. Essa performance
dialoga com o enfrentamento social através da arte e com a estética do corpo negro perante a sociedade através
da poesia. Corpo em Versos Pretos foi experimentado por mim como um experimento vivo, através da linguagem
do teatro, da música e da poesia para dialogar com o público, promovendo uma interação entre a performer e o
espectador por meio da palavra. Durante a apresentação, o espectador escreve em meu corpo palavras que eles
acham que descrevem o corpo negro. O elemento inovador é que Corpo em Versos Pretos contou com dois
diretores: a performer Thais Alessandra e a Codireção de Gustavo Ferreira. A discussão perpassa pelo incômodo
que o corpo negro causa na sociedade, dialogando com elementos cênicos que remetem à escravidão e ao silêncio
desse corpo negro durante os séculos, representado pela mordaça e pelas correntes no corpo da performer, no
qual só a palavra tem voz, por meio do público que escreve em meu corpo negro, como uma forma de libertação
desse silêncio social. A presente performance foi intuída por mim durante um episódio de racismo que enfrentei
e, por causa dele, quis que as pessoas atribuíssem o valor ao corpo negro e o significado dele. Ficha técnica:
Performer e direção: Thaís Alessandra Martins da Cruz. Codireção e produção: Gutto Ferreira. Efeitos
percussivos:
Henrique
Silva
(atabaque)
e
Felício
Godinho
(violão).
Disponível
em:
https://www.facebook.com/Adoro-Essa-Coisa-do-Olhar1967686576836776/photos/a.2516781041927324/2516781848593910. Acesso em: 28 out. 2020.
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que percorri com o auxílio do meu orientador, Prof. Dr. Alex Beigui, que disponibilizou a sua
disciplina “Tópicos de Encenação: Teatralidade, Performatividades e Tecnologias” para a
realização do meu Estágio Docência.
Ainda no item 3.1, questiono o padrão normótico associado à normose social, doença
de ser normal. Padrão esse que, a meu ver, não pertence ao universo do artista e, muito menos,
do “louco”, considerados fora da norma, pois acredito que tanto o artista quanto o “louco”
fogem às normas sociais impostas e as rompem.
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1 O COR/PO NEGRO E A CENA

Ao iniciar uma discussão sobre a temática negra, considero importante a advertência de
Mazama (2009, p. 116), ao declarar que “qualquer discussão séria da afrocentricidade deve
começar situando-a no contexto dos estudos africanos ou dos estudos negros”. E, ratificando
ainda mais as palavras da autora, entendi que para adentrar no universo da palavra (per)formada
é preciso refletir sobre as questões que perpassam pela afrocentricidade dentro do universo
cênico contemporâneo, como a hegemonia branca nos espaços cênicos, que parece enfatizar a
subjetividade como um privilégio branco, anulando o direito do negro exercer a sua
subjetividade nesses espaços também.
Além disso, é preciso refletir sobre a relação com o cor/po negro mencionado por Leda
Martins (1995), corpo diferenciado pelo cenário artístico contemporâneo, por meio dessa
limitação de “leitura” que fazem do corpo negro como uma imagem transmitida somente pela
sua cor. A meu ver, há um desrespeito com o negro como indivíduo heterogêneo e com uma
pluralidade de culturas em seu universo e, nos espaços cênicos contemporâneos, querem cercear
a nossa liberdade, colocando-nos para dialogar somente com temáticas raciais ou temas
relacionados ao nosso grupo étnico, anulando nossa subjetividade e nosso direito de escolha.
Afirmo que não dá mais para rotularmos o negro em um só lugar de fala, como se todos
pensassem igual e pelas mesmas vias. Geraldi apud Muniz (2009) corrobora essa discussão:
Está na incompletude a energia geradora da busca da completude eternamente
inconclusa. E como incompletude e inconclusão andam juntas, nossas identidades não
se revelam pela repetição do mesmo, do idêntico, mas resultam de uma dádiva da
criação do outro que, dando-nos um acabamento por certo sempre provisório, permitenos olharmos a nós mesmos com seus olhos. Como muitos são os outros em cujos
olhos habitamos para dar-nos um acabamento, nossas identidades são múltiplas,
estabilidades instáveis a que sempre regressamos (GERALDI apud MUNIZ, 2009, p.
31).

Sobre essa perspectiva, reconheço a aproximação das noções afrofuturistas 4 com essas
múltiplas identidades e pluralidades de culturas para além das temáticas étnicas; que caminham
contra a invisibilidade do negro em cena e questionam o lugar do sujeito negro como figuras
escravizadas, sem perspectivas futuras e sem um adentramento anterior à sua cultura antes da
diáspora. Porém, embora eu esteja a par desse movimento, por acreditar que essas discussões
4

“[...] tanto uma estética artística quanto uma estrutura para uma teoria crítica, o Afrofuturismo combina elementos
da ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico com
crenças não ocidentais. Em alguns casos, é uma reelaboração total do passado e uma especulação sobre o futuro
carregada de críticas culturais” (WOMACK, 2013, p. 9).
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teóricas são sempre esperadas e demandadas ao povo preto, resolvi ir por outro caminho que dá
base de sustentação a essa pesquisa.
Reiterando essa perspectiva, enfatizo que um indivíduo é mais que sua cor, além de ser
um enunciado repleto de signos e interpretações. “Assim, a cor de um indivíduo nunca é
simplesmente uma cor, mas um enunciado repleto de conotações e interpretações articuladas
socialmente, com um valor de verdade que estabelece marcas de poder, definindo lugares,
funções e falas” (MARTINS, 1995, p. 35). Diante disso, a autora adentra no TEN5, uma
expressão artística que ocorre no Brasil e nos Estados Unidos que não se prende à cor do
dramaturgo, ator, diretor ou sujeito que encena, mas discerne os traços sígnicos, respeitando a
diversidade de cada um:
A análise de expressões do Teatro Negro me leva a subliminar que sua distinção e
singularidade não se prendem, necessariamente, à cor, fenótipo ou etnia do
dramaturgo, ator, diretor, ou do sujeito que se encena, mas se ancora nessa cor e
fenótipo, na experiência, memória e lugar desse sujeito, erigidos esses elementos
como signos que o projetam e representam. Nesta reflexão, a expressão Teatro Negro
não delimita, ou demarca, fronteiras discursivas excludentes, ou conceitos
monolíticos, prescritivos. O que busco é discernir alguns traços e rastros sígnicos que
me permitam aprender a nervura da diferença, evitando, assim, o engodo das
concepções generalizantes e universalistas, que, muitas vezes, discriminam sim, no
entanto, compreender e apontar, criticamente, os traços da diversidade (MARTINS,
1995, p. 26).

Ainda sobre essa perspectiva, a autora aponta dados históricos que demarcam a real
importância do TEN para o mundo, em específico, para Brasil e Estados Unidos, objetos de
estudo de Leda Martins (1995). Além disso, a figura do negro em cena, antes do TEN e depois
de 1851, estava sempre associada ao escravo fiel, tipo cão amestrado, além da imagem do
grotesco, do ridículo, que motivava risos da plateia. A autora menciona que:
Depois de 1851, a figura do negro escravo, ou de seus descendentes, passa a ser uma
imagem convencionalizada pela cena teatral, [...]. Salvo raríssimas exceções, o negro,
como signo cênico, projetava-se em [...] modelos predominantes: o escravo fiel, tipo
cão amestrado, dócil e submisso, capaz de submeter-se aos maiores sacrifícios em
benefício de seu senhor, [...] o negro caricatural, cujo comportamento ridículo e
grotesco motivava, e ainda motiva, o riso das plateias. [...] Esses modelos de
ficcionalização emergem de uma matriz estrutural – o imaginário do branco –
projetada em um discurso cênico – dramático, que pulveriza completamente a
alteridade do sujeito negro (MARTINS, 1995, p. 40-41).

5

O Teatro Experimental do Negro surgiu em 1944, no Rio de Janeiro, como um projeto idealizado por Abdias
Nascimento (1914-2011), com a proposta de valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da
educação e arte, bem como com a ambição de delinear um novo estilo dramatúrgico, com uma estética própria,
não uma mera recriação do que se produzia em outros países. FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Teatro
Experimental do Negro (TEN). Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=40416. Acesso em: 20 mar.
2020.
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Corroborando essa discussão, Mazama (2009) também reconhece a importância do TEN
no cenário artístico afro-brasileiro e nas demandas dos movimentos sociais sobre a questão
racial do país. A autora também reconhece o legado do TEN, a partir da década de 70, como
um processo de entidade precursora do movimento negro no país, e como principal movimento
questionador do multiculturalismo universalista. A autora enfatiza que:
Poder-se-ia dizer que essa posição, trabalha na atuação teatral e política do Teatro
Experimental do Negro, representa o anúncio, no Brasil, da ascensão da identidade
como questão social, conforme observado por Castells (1999, 2000). Esse fenômeno
faz parte de um continuum de tendências históricas que forma um contexto mundial,
condicional de outros países e culturas, torna-se mais nítido e visível na década de
1970 e desemboca nas décadas de 1980 e 1990, na reivindicação de uma política de
reconhecimento das identidades como proposta política democrática, ou seja, no
multiculturalismo. [...] A proposta básica do multiculturalismo corresponde, em
muitos aspectos, às análises de autores afro-brasileiros e às demandas dos movimentos
sociais sobre a questão racial no país. O legado do Teatro Experimental do Negro é
retomado, na década de 1970, no processo de proliferação das entidades formadoras
do movimento negro. As duas vertentes de análise social estão predominantes no
Brasil, o marxismo e a democracia racial; ambas, de postura universalista recusavamse a reconhecer a existência e a especificidade do racismo, bem como a legitimidade
das reivindicações coletivas dos afrodescendentes (MAZAMA, 2009, p. 185-186).

O TEN não impactou somente o espaço cênico, saiu dos palcos para novos
posicionamentos teóricos sociais, que impactaram desde uma psicologia negra nos Estados
Unidos, uma abordagem afro-brasileira6 na psicologia do nosso país e também na Constituição
Federal, que atualmente reconhece o racismo como um crime:
O Brasil nos deu um arauto desse processo quando nasceu, em 1944, o Teatro
Experimental do Negro (TEN). Entre seus quadros estava o sociólogo Guerreiro
Ramos, que propôs uma revisão da sociologia nacional. Para ele, o pensamento
6

A cultura negra também é, epistemologicamente, o lugar das encruzilhadas. O tecido cultural brasileiro, por
exemplo, deriva-se dos cruzamentos de diferentes culturas e sistemas simbólicos africanos, europeus, indígenas
e, mais recentemente, orientais. Desses processos de cruzamentos transnacionais, multiétnicos e
multilinguísticos, variadas formações vernaculares emergem; alguns vestindo novas faces, outras mimetizando,
com sutis diferenças, antigos estilos. Na tentativa de melhor apreender a variedade dinâmica desses processos
de trânsito sígnico, interações e interseções, utilizo-me do termo encruzilhada como uma clave teórica que nos
permite clivar algumas das formas e constructos que daí emergem (cf. MARTINS, 1995). A noção de
encruzilhada, utilizada como operador conceitual, oferece-nos a possibilidade de interpretação do trânsito
sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter e transculturais, nos quais se confrontam e se
entrecruzam, nem sempre amistosamente, práticas performáticas, concepções e cosmovisões, princípios
filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim. [...] Na concepção filosófica nagô/iorubá, assim como na
cosmovisão de mundo das culturas banto, a encruzilhada é o lugar sagrado das intermediações entre sistemas e
instâncias de conhecimentos diversos, senso frequentemente trazido por um cosmograma que aponta para o
movimento circular do cosmos e do espírito humano que gritavam na circunferência de suas linhas de interseção
(cf. THOMPSON, 1984; MARTINS, 1997). Da esfera do rito e, portanto, da performance, a encruzilhada é o
lugar radial de centramento e descentramento, interseções e desvios, textos e traduções, confluências e alterações,
influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e pluralidade, origem e
disseminação. Operadora de linguagens e de discursos, a encruzilhada, como um lugar terceiro, é geratriz de
produção sígnica diversificada e, portanto, de sentidos plurais. Nessa concepção de encruzilhada discursiva
destaca-se, ainda, a natureza cinética e deslizante dessa instância enunciativa e dos saberes ali instituídos
(MARTINS apud MARTINS, 2003, p. 69-70).
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sociológico do país era ‘consular’ ou ‘enlatado’ à medida que se pautava por temas,
prioridades, métodos e paradigmas exógenos à sua própria realidade. [...] Ao
conclamar a uma nova atitude científica a serviço da realidade nacional, Guerreiro
Ramos (1995[1957]1998[1958]) articula um olhar específico sobre alguns padrões da
ciência social ocidental. Analisa conceitos e procedimentos metodológicos da
sociologia norte-americana e europeia elaborados nos respectivos contextos sociais
aplicados a outros como se fossem dotados de validade universal. Sua obra A redução
sociológica (1998[1958]) se desenha como tentativa de oferecer um método de
avaliação da propriedade, para o contexto brasileiro, de parâmetros tidos como
universais nas ciências sociais europeias e norte-americanas. [...] Guerreiro Ramos
(1957, p. 210) afirma que a fundamentação de suas posições teóricas encontra-se na
sua praxis social no Teatro Experimental do Negro e antecipa a ideia que
fundamentaria, décadas depois, uma psicologia negra nos Estados Unidos [...] e uma
abordagem afro-brasileira na psicologia do nosso país (RAMOS apud
NASCIMENTO, 2009, p. 184-185).

Diante dessa perspectiva, além do seu impacto real fora dos palcos, o TEN também
abriu espaços para que a cultura negra se disseminasse com a sua real potência no espaço cênico
contemporâneo da poesia marginal, através da performance do movimento hip-hop, do slam,
dos saraus periféricos7 e, ouso dizer, através da palavra (per)formada e da corpoeticidade8. Silva
(2018) ratifica essa discussão:
Porém, ressalto que a própria Leda Martins (1995) reitera que o teatro negro engajado
e o de presença negra não podem repetir fielmente o sistema ritual da categoria da
performance negra, por ser tratar de rituais de caráter religioso de ligação com os
Orixás, Inkices, Voduns e seus ancestrais. Portanto, é importante se dar o devido
respeito e entender que eles por si só são autônomos e detêm suas tradições que por
vezes são preservadas somente por indivíduos que pertencem a grupos específicos.
Cabe às outras categorias somente representar com alterações as suas expressões. [...]
de teatro negro engajado, pode-se incluir as ações teatrais que têm referências
estéticas ou poéticas das periferias brasileiras, que são habitadas majoritariamente
pela população negra. Existem grupos que utilizam a cultura do hip-hop, do funk, e
recentemente do slam para referenciar o cotidiano e a vida do negro (SILVA, 2018,
p. 29-30).

Reitero que a poesia marginal contemporânea, espaço atual em que o negro se depara
com toda a sua expressividade através do teatro negro engajado, também encontra sua
representatividade nas palavras de Leda Martins (1995), ao descrever a ginga, o próprio andar

7

Minha metodologia aponta para os(as) poetas, rappers, MCs, escritores(as) e simpatizantes com os movimentos
de poesia na periferia, como público participante dos saraus urbanos contemporâneos, que podem se configurar,
em primeira instância, como subalternos. Ainda que haja uma distinção, própria e apropriada em muitos
coletivos, que se autodenominam de acordo com suas experiências e vivências de criação nesses espaços.
Afirmam-se periféricos os que garantem a demarcação de um espaço nomeado como periferia. A
autodenominação dos que vivem à margem tem se reconfigurado ao longo dos anos por meio de etapas
diferentes, de acordo com o processo histórico, social e cultural (COELHO, 2017, p. 67).
8
Acredito que a seguinte explanação esclareça a ocupação dos poetas marginais nos espaços urbanos para a
realização dos saraus contemporâneos, do hip-hop, entre outros movimentos da poesia marginal, “corpoeticidade
[...] (as conexões entre corpo, poética e cidade nos seus poemas)” (ROSÁRIO, 2007, p. 6).
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do negro e a estética marcante como expressões da teatralização e da performance ostensiva
que compõem a singularidade da cultura negra:
conjuga-se, ainda, a esses elementos uma característica estética marcante – a
assimetria – metaforizada, visual e ritmicamente, no próprio andar do negro, andar
que a língua inglesa traduziu como pimping, a ginga portuguesa. Essa ginga, no seu
sentido literal e figurativo, expressa o caráter repetitivo da teatralização e da
performance ostensiva, uma marca de singularidade da cultura negra nas Américas
(MARTINS, 1995, p. 54).

É notório que, ao descrever o TEN, Leda Martins (1995) faz uma alusão à cultura negra
e à sua maneira de expressar a teatralidade; maneira essa que atribuo também à poesia marginal.
No slam, no hip-hop, nos saraus contemporâneos mencionados nesse estudo e na palavra
(per)formada observo essa linguagem mencionada pela autora, que permeia a duplicidade
africana e ocidental, direcionando a luta da contracultura versus a classe hegemônica eminente.
Nas palavras da autora:
Mantendo intactas ‘formas essenciais de diferença simbólica’ a cultura negra, segundo
Sodré ‘é uma cultura das aparências’, que se realiza em torno de duas dimensões
fundamentais: o segredo e a luta. A aparência traduz, pois, um modo de
‘relacionamento com o real’, que difere da busca ocidental de uma verdade ‘universal
e profunda!’: [...] O código da duplicidade instaura o jogo da aparência e da
representação, que é também o jogo do olhar, da insônia, da sedução, o jogo do andar
e dos sentidos na tradução da diferença, em que não se cristalizam verdades absolutas,
mas sim, ‘práticas de fala, jogos discursivos, espaços ritualísticos de linguagem’. E,
são nos interstícios desses lugares e na textura dessa linguagem que se inscrevem os
efeitos de diferença da teatralidade negra [...] que repõem, reapropriam e ritualizam o
ethos africano nos novos espaços (MARTINS, 1995, p. 55-56).

Segundo a autora, essa duplicidade marca a tradição afro-americana, denominada
Double voiced, evoca signos para além da ritualização e da representação, signos e funções
constitutivos que trazem uma tessitura característica da teatralidade da cultura negra em sua
variedade, uma duplicidade intertextual e intelectual, entre formas de expressões africanas e
ocidentais, funções constitutivas, marcas da diferença e uma tessitura específica:
Para falar da teatralidade da cultura negra é preciso, portanto, abordar esse texto/tecido
da performance que preside as formas de expressão dessa cultura em sua variedade,
sublinhando os mitemas e significantes que a constituem e evocam, sem caráter de
representação e ritualização, seus signos e funções constitutivos, suas marcas de
diferença, sua tessitura, enfim. Essa teatralização manifesta-se com uma função
marcadamente dialógica. Segundo Henry Louis Gates Jr., ‘a tradição afro-americana
é Double voiced’, ou seja, é de dupla fala, de dupla voz. Tal duplicidade reflete-se não
apenas na formulação de sentido, mas também na elaboração de formações
discursivas e comportamentais de dupla referência, que estabelecem em diferentes
níveis, um diálogo intertextual e intercultural entre formas de expressão africanas e
ocidentais. Esse artifício dialógico traduziu na técnica de dupla voz, é inerte às mais
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diversas manifestações do ethos africano nos novos continentes (MARTINS, 1995, p.
53-54).

Enfatizo que o TEN também abriu as portas para um espaço cênico contemporâneo, no
qual a performance e a teatralidade não se separam da realidade cotidiana. (Re)pensou-se, a
partir daí, um teatro que não se subordina ao texto dramático e nem a um palco convencional.
É por isso que, a meu ver, o TEN assumiu um papel relevante nas expressividades
contemporâneas do cor/po negro em cena, que perpassa pelo poeta marginal através da sua
expressividade poética em uma linguagem de protesto durante a sua performance e também
atravessa a dualidade entre temáticas raciais e ocidentais já mencionadas por Leda Martins
(1995):
O Teatro negro tece-se em uma performance que não se separa do cotidiano, mas que
a ele se alia na apreensão mesma da realidade. A partir dessa teatralidade, dos seus
signos constitutivos e de reconhecimento, pode-se repensar o sentido de um teatro que
não se subordina ao texto dramático convencional e, do próprio texto dramático, que
se destina à representação em um palco convencional. Pensar um Teatro negro, em
uma acepção escrita, demanda, portanto, a compreensão e o reconhecimento desse
arcabouço teatral que funda a própria experiência expressiva do negro, sem reduzi-lo
a um agrupamento de textos elaborados por escritores negros ou reunidos por uma
temática racial (MARTINS, 1995, p. 65-66).

Retomando a discussão sobre o cor/po negro e a cena, terminologia que, a meu ver,
aplica-se perfeitamente, visto que tentam nos separar por causa das nossas marcas sociais, nos
distinguir por causa da nossa cor e imagem, como Leda Martins (1995) enfatiza muito bem em
sua obra. Reitero que é preciso enxergar o negro para além do valor semiótico que ele apresenta,
também nos espaços cênicos contemporâneos, pois delimitar a temática que o negro deve
representar em cena ou performar também é uma forma de exclusão, exclusão da sua
subjetividade. Martins (1995) discorre um pouco mais sobre esse valor semiótico atribuído ao
negro que

está presente na variedade de signos empregados para diferenciar os matizes de cor
na sintaxe das relações raciais. Os termos preto, pardo, moreno, mulato, crioulo estão
articulados numa rede metonímica de exclusão, que instaura e delimita as posições
possíveis para o elemento negroide na estrutura social brasileira (MARTINS, 1995,
p. 36).

Além desse valor semiótico atribuído ao cor/po negro, a meu ver, também é importante
considerar o sentimento de não lugar, diretamente associado a uma sociedade afro-brasileira,
na qual a miscigenação impacta na identidade cultural do negro brasileiro, na maneira como ele
se percebe, o que também afeta o espaço cênico contemporâneo e a expressividade do negro
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em cena. E, acredito que essa sensação de não lugar perpassa pela dualidade ocidental e
africana, a qual Leda Martins (1995) descreve. A meu ver, tal dualidade atravessa a identidade
afro-brasileira devido à colonização e é nela o “lugar” onde me (des)encontro em minhas obras
(per)formadas e que também reverbera em minha escrita dissertativa. De acordo com Augé
(2012),
o espaço do viajante seria, assim, o arquétipo do não lugar. Portanto, não é de se
espantar que seja entre os ‘viajantes’ solitários do século XX, não os viajantes
profissionais ou os cientistas, mas os viajantes acidentais, de pretexto ou de ocasião,
que estamos aptos a encontrar a evocação profética de espaço, onde nem a identidade,
nem a relação, nem a história fazem realmente sentido, onde a solidão é sentida como
superação ou esvaziamento da individualidade, onde só o movimento das imagens
deixa escrever, por instantes, àquele que as olha fugir, a hipótese de um passado e a
possibilidade de um futuro (AUGÉ, 2012, p. 81-82).

Corroborando essa discussão, o autor esclarece que a proliferação desses não lugares
se encontra na supermodernidade9 que “impõe, na verdade, às consciências individuais,
novíssimas experiências e vivências de solidão, diretamente ligadas ao surgimento e à
proliferação de não lugares” (AUGÉ, 2012, p. 86). Segundo o autor, a hipótese é que a
supermodernidade não só produz os não lugares, mas que esses “lugares” são compostos por
uma ausência de identidade, de história e de relação. O que, a meu ver, estabelece uma relação
direta com a cultura afro-brasileira, que, em sua maioria, assim como em minha família, é
composta por casais inter-raciais, o que provoca certo conflito no modo como os indivíduos se
percebem perante suas identidades étnicas. Discorrendo um pouco mais sobre o assunto:
Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que
não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico
definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é a que a supermodernidade é
produtora de não lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos
e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos:
estes, repertoriados, classificados e promovidos a ‘lugares de memória’, ocupam aí
um lugar circunscrito e específico (AUGÉ, 2012, p. 73).

Diante disso, ao contrário da ausência de história, de identidade e de relação com a qual
se percebem aqueles que se encontram em não lugares, por consequência, encontram-se em
lugares aqueles que apresentam certa estabilidade em sua identidade, pois “o lugar é
necessariamente histórico a partir do momento em que, conjugando identidade e relação, ele se
define por uma estabilidade mínima” (AUGÉ, 2012, p. 53).
9

“E a tais deslocamentos do olhar, a tais jogos de imagens, a tais desbastes da consciência que podem conduzir, a
meu ver, mas dessa vez de maneira sistemática, generalizada e prosaica, as manifestações mais características
do que propus chamar de “supermodernidade” (AUGÉ, 2012, p. 86).
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É importante ressaltar que o cor/po negro e a cena também envolvem toda uma
complexidade de pontos de vistas distintos. Afinal, por questões culturais, o negro brasileiro se
encontra em um lugar diferente do negro americano, do negro africano e do negro indiano.
Enfim, do negro como um todo. Assim como o branco europeu, por questões culturais, não se
encontra no mesmo lugar que o branco brasileiro, por exemplo. E, por mais simples e óbvia
que pareça essa explicação, é importante enfatizá-la, porque a sociedade tenta nos enquadrar
em uma só percepção cultural, a africana. Sobre isso, Kilomba (2019) afirma que esse é “um
modo de ser colocado fora da sociedade branca e dizer que sua raça não pertence aqui”
(KILOMBA, 2019, p. 179). Tal enquadramento anula, mais uma vez, a nossa subjetividade em
relação à nossa identidade cultural, sem nos dar a possibilidade de escolha da nossa própria
sensação de pertencimento em relação ao país em que nascemos; trazendo-nos, mais uma vez,
essa sensação de não lugar. E, a meu ver, isso reverbera na arte e no modo como o negro se
percebe em cena e em como o percebem em uma performance contemporânea, por exemplo.
Grada Kilomba (2019) discorre sobre essa questão, denominada pela autora como uma
intimidação aos corpos negros:
No racismo, corpos negros são construídos como corpos impróprios, como corpos que
estão ‘fora do lugar’, ‘em casa’, corpos que sempre pertencem. Eles pertencem a todos
os lugares: na Europa, na África, no norte, no sul, leste, oeste, no centro, bem como
na periferia. Através de tais comentários, intelectuais negras/os são convidadas/os
persistentemente a retornar a ‘seus lugares’, ‘fora’ da academia, nas margens, onde
seus corpos são vistos como ‘apropriados’ e ‘em casa’. Tais comentários agressivos
são performances frutíferas do poder, controle e intimidação que certamente logram
sucesso em silenciar vozes oprimidas (KILOMBA, 2019, p. 56-57).

Retomando a discussão sobre os não lugares e sobre o impacto que eles causam, Augé
(2012) esclarece que “o espaço10 do não lugar não cria nem identidade singular nem relação,
mas sim solidão e similitude” (AUGÉ, 2012, p. 53). O autor ainda esclarece que os não lugares
existem como um lugar, mas não de forma pura, pois lugares se refazem nele e estabelecem
relações a partir de sua existência. Ainda de acordo com o autor,

existe evidentemente o não lugar como o lugar: ele nunca existe sob uma forma pura;
lugares se recompõem nele; relações se reconstituem nele, [...]. O lugar e o não lugar
são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o
segundo nunca se realiza totalmente (AUGÉ, 2012, p. 74-75).

10

“O termo ‘espaço’, em si mesmo, é mais abstrato do que o de ‘lugar’, por cujo emprego referimo-nos, pelo
menos, a um acontecimento (o que ocorreu), a um mito (lugar-dito) ou a uma história (lugar histórico)” (AUGÉ,
2012, p. 77).
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Outro ponto a ser esclarecido é o da corponegritude11, neologismo gramatical
desenvolvido por Jonas Sales (2015); que, a meu ver, também afeta o cor/po negro e a cena,
visto que está entre um contexto histórico e um porvir contemporâneo e aborda o modo como
o negro se expressa através da sua memória corporal ancestral, do seu axé, do saber que emerge
da negritude por meio do corpo e que revela a compreensão do universo da cultura ancestral
que envolve a afrodescendência. Segundo o autor,
no âmbito de nosso trabalho, as técnicas vivenciadas na metodologia aplicada e as
discussões envolvendo a temática da negritude fizeram perceber atitudes que, por
meio do corpo, revelam a compreensão do universo da cultura ancestral que envolve
a afrodescendência. Ao perceber os alunos/artistas a comentarem a energia, os saberes
apreendidos a partir das danças do Maracatu e Maculelê refletidos no corpo,
denominei então de a ‘Corponegritude’. Opto por criar um neologismo gramatical e
proponho, ao longo da discussão desta tese, o termo Corponegritude, tendo em vista
que é a atitude despertada no sujeito, partícipe da experimentação, ao perceber-se um
corpo com saberes constituídos a partir da experiência com a expressão de dança
afro-brasileira. As energias sentidas, as técnicas apreendidas, a nova visão de
conceitos sobre a negritude desencadeia essa atitude corpórea para uma vivência da
cultura negra em cena. O corpo experimenta a ação de estar em um estado de energia,
tônus, de resgate de história. O corpo assume uma atitude do que reverberou como
saberes. Como nas etnias bantus que Muniz Sodré acentua a explicação da relação
com a energia, o axé (SALES, 2015, p. 127).

Enfatizo que o autor esclarece a corponegritude pensada a partir da dança afro; contudo,
utilizei o termo aplicando-o também à performance cênica contemporânea direcionada ao
cor/po negro e à palavra (per)formada; pois, a meu ver, ambas têm implícitas essa reflexão
sobre os nossos antepassados negros em diálogo com a cena contemporânea.
Corroborando essa discussão, é importante contextualizar a negritude. Conforme Jonas
Sales (2017) pontua, esse termo foi e é criticado por intelectuais, artistas, pesquisadores, que
questionam esse conceito por acreditarem que ele não satisfaz às aspirações de uma maioria
negra, pois apenas representa um movimento que emergiu da necessidade de um grupo, com
pensamentos generalistas sobre os diversos povos negros existentes no mundo. Com isso,
reitero que tentam definir o negro por um grupo, o que, a meu ver, é algo falho, visto que em
um grupo étnico existem várias subjetividades. Por isso, também não me sinto representada
pelo movimento negro atual.
Diante dessa perspectiva, deixo aqui alguns questionamentos: Será que é mesmo
possível generalizar a identidade de um indivíduo negro? Será que não estamos corroborando,
por meio desses conceitos generalistas, o que Grada Kilomba (2019) aponta em sua obra como
11

“uma atitude corpórea, instalada a partir dos saberes apreendidos, instaura no artista cênico uma reflexão a
respeito das tradições de nossos antepassados negros em diálogo com a cena na contemporaneidade, chamei [...]
de Corponegritude’’ (SALES, 2015, p. 6).
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uma percepção social de uma identidade tripla associada ao negro? Ou seja, estamos
colaborando um “esquema epidérmico racial” que se integra ao processo de identificação
absoluta – ou essencialismo, uma perspectiva na qual insistem em nos colocar também nos
espaços cênicos?
Esse processo de identificação absoluta – ou essencialismo – no qual uma pessoa é
vista meramente como uma ‘raça’ é somente possível porque no racismo nega-se, para
negras e negros, o direito à subjetividade. Kathleen não é apenas Kathleen; ela é um
‘corpo’, ela é uma ‘raça’, ela é uma ‘história’. Ela existe nessa triplicidade. Presa nessa
pessoa tripla é preciso ser ao menos três vezes melhor do que qualquer pessoa branca,
para se tornar igual. Enquanto aquelas/es na classe têm o privilégio de existir na
primeira pessoa, Kathleen existe na pessoa tríplice. Enquanto “outras/os” brancas/os
falam como indivíduos, como Sally, Christine ou John, Kathleen fala como um corpo,
como uma ‘raça’, como uma descendente de pessoas que foram escravizadas. A ela
são dados três lugares para representar. [...] Fanon descreve sua existência tripla, ao
tornar-se responsável pelo seu próprio corpo, pela sua própria ‘raça’ e por suas e seus
ancestrais, assim como Kathleen. [...] Conclui Fanon, que chama o fenômeno de
‘esquema epidérmico racial’ (Fanon, 1967, p. 112), que estilhaça o sujeito negro em
uma pessoa tripla. Não é um ‘esquema corporal’. Trata-se, na verdade, de um
‘esquema racial’ inscrito na pele e que nos guia através do espaço. Memórias, lendas,
piadas, comentários, histórias, mitos, experiências, insultos, tudo isso inscrito
simbolicamente na superfície das nossas peles, nos dizendo onde sentar e aonde não,
aonde ir e onde não, com quem falar e com quem não falar. Movemo-nos no espaço,
em alerta (KILOMBA, 2019, p. 174-175).

Polemizando ainda mais essa perspectiva, retomo à discussão de Sales (2017, p. 98), em
que o autor esclarece o seu próprio questionamento ao longo de sua obra “Mas, afinal, o que
chamamos hoje de Negritude?”. Sales ainda descreve o surgimento desse termo até os dias
atuais. Segundo ele, a terminologia negritude não surgiu na África, mas na Europa, em
específico na França, através dos versos do poeta antilhano Aimé Césaire (1913-2008), no
poema Cahier d’un retour au pays natal (1939).12 Além disso, o autor esclarece que, “voltando
ao Brasil, na contemporaneidade, o termo negritude pode ser observado em diversos contextos,
12

A minha negritude não é uma pedra, sua surdez corrida contra o clamor do dia
Minha negritude não é uma fronha de água morta sobre o olho morto da terra
Minha negritude não é nem torre nem catedral.
Ela mergulha a carne rubra do solo.
Ela mergulha na ardente carne do céu.
Ela rompe a prostração opaca de sua justa paciência [...]
(CÉSAIRE apud SALES 2017, p. 98).
[...] Segundo a pesquisadora/professora Lígia Ferreira (2006), o poema demonstra três aspectos fundantes que
dão sentidos à ideia de negritude que se propagará: a) o povo negro, b) o sentimento ou a vivência íntima do
negro e c) a revolta e consternação. [...] Esses aspectos contidos no poema de Césaire serviram de estímulos para
que se levantasse um encorajamento de pessoas negras que se sentiam marginalizadas pela sociedade branca
francesa da época, tomando assim um posicionamento em assumir sua cor negra. A palavra négritude, em
francês, deriva da palavra nègre, que no início do século XX era usada pelos brancos franceses de forma
pejorativa para se dirigir aos negros (relacionado à raça). Ser chamado de nègre sugeria um tom de rejeição e
diminuição de quem era negro; diferente de noir, que soava de maneira mais suave, respeitoso (relacionado à
cor). Nesse sentido, usar a palavra négritude serviu para impelir um sentido oposto, de orgulho e valorização da
raça negra (DOMINGUES apud SALES 2017, p. 98).
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[...] artísticos, religiosos, lúdicos, reforçando, assim, a autoafirmação racial”. Diante disso, o
movimento Negritude no Brasil visa “questionar uma supervalorização dos modelos culturais
dos brancos europeus. Os pensadores da ideologia da negritude buscaram enaltecer os símbolos
e valores da cultura de matrizes africanas” (SALES, 2017, p. 99). O autor ainda discorre sobre
a perspectiva de Zilá Bernd (SALES apud DOMINGUES, 2005), que aponta quão polissêmica
a palavra negritude13 é, podendo pertencer à raça negra como coletividade ou até mesmo a um
modelo de arte, por exemplo.
Ressalto que considero importante analisar todo esse contexto que abarca a terminologia
‘negritude’ para debater a respeito da corponegritude, do cor/po negro e da cena contemporânea
também; que, a meu ver, perpassam pela poesia marginal dos saraus, do hip-hop, do slam até a
palavra (per)formada. Além disso, por meio dessa análise, há uma tentativa de se compreender
as matrizes corporais que revelam a tradição da cultura oral como um veículo político do povo
negro e a expressividade do cor/po negro como um veículo de comunicação; o que o autor
discorre como uma espécie de mídia da negritude no próprio corpo:
No contexto histórico da presença do povo africano e seus descendentes em nosso
país, as matrizes corporais revelam-se como veículos políticos e expõem uma tradição
da cultura oral. Esses traços corporais fazem com que seja uma espécie de ‘mídia da
negritude’ no corpo. Ao falar de mídia no corpo, estou considerando que o nosso corpo
é um veículo de comunicação que expõe por meio dele expressões, emoções e
histórias contidas e recebidas por ele. Nesse caso, as identidades, em muitos
momentos invisíveis, colocam-se e são reveladas na corporeidade. Olhemos para esse
corpo que reflete a afrodescendência não apenas como território a demarcar os
problemas sociais e políticos, como o racismo ou as desigualdades sociais vivenciadas
no seio da sociedade, mas, sim, como um corpo constituído por um conjunto de signos
singulares que se articulam de acordo com a abordagem, transmitindo e comunicando
o que este se propõe (SALES, 2015, p. 110-111).

Por fim, o cor/po negro e a cena proporcionam, através dos conceitos que atravessam
essa discussão – corponegritude, negritude, não lugar e afro-brasileiro, as diversas
possibilidade que o cor/po negro apresenta em cena; afinal, “é na corporeidade14 do artista que
as artes da cena constroem signos, comunicam e constituem ideias, pensamentos, emoções”
13

Considerando, então, a palavra exposta no vocabulário brasileiro, o termo negritude foi superdifundido a partir
dos anos de 1980, chegando a ficar banalizado e criticado por intelectuais, visto que as informações francófonas
não chegaram ao Brasil em traduções tão claras. A professora pesquisadora Lígia Ferreira (2008) comenta a
chegada dos textos sobre negritude em nosso país: os textos fundadores da negritude ainda aguardam traduções
em português, embora os brasileiros tenham se beneficiado de certa forma de mediação. Textos e autores da
negritude eram temas de críticas ou resenhas que circulavam nos meios intelectuais ou universitários
forçosamente restritos. O que se sabe sobre negritude é aprendido por intermédio de tais escritos, como o provam
os artigos de Roger Bastide publicados no jornal O Estado de S. Paulo ou nos Cadernos Brasileiros (FERREIRA
apud SALES 2017, p. 99).
14
Corporeidade, segundo o autor, é “um corpo que se insere no mundo e recebe suas influências. Que se
transforma, se educa, se ressignifica” (SALES, 2015, p. 94).
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(SALES, 2015, p. 94). Contudo, reitero que é preciso que esses signos emitidos pela
corporeidade da/o artista negra/o em cena não cerceiem mais uma vez a liberdade da/o artista
negra/o; liberdade de escolha em relação aos temas que ela/ele quer expressar através de sua
arte, liberdade de exercer a sua subjetividade sem ter que prender a sua criatividade somente a
temas raciais, a menos que essa seja uma escolha da/o artista negra/o. Essa discussão atravessa
o status de sujeito, apresentado por Grada Kilomba (2019), e que é negado ao indivíduo negro/a
e à/ao artista negra/o nos espaços cênicos desde a fundação do TEN até os dias atuais:
De acordo com Paul Mecheril (2000), a ideia de sujeito, ou pelo menos o conceito
idealizado do que é o sujeito, incorpora três diferentes níveis: o político, o social e o
individual, que compõem as esferas da subjetividade. De modo ideal, uma pessoa
alcança o status completo de sujeito quando ela, em seu contexto social, é conhecida
em todos os três diferentes níveis e quando se identifica e se considera reconhecida
como tal. O termo sujeito, contudo, especifica a relação de um indivíduo com sua
sociedade; e não se refere a um conceito substancial, mas sim um conceito relacional.
Ter o status de sujeito significa que, por um lado, indivíduos podem se encontrar e se
apresentar em esferas diferentes de intersubjetividade e realidades sociais, e por outro
lado, podem participar em suas sociedades, isto é, podem determinar os tópicos e
anunciar os temas e agendas das sociedades em que vivem. Em outras palavras,
elas/eles podem ver seus interesses individuais e coletivos reconhecidos, validados e
representados oficialmente na sociedade – o status absoluto de sujeito. O racismo, no
entanto, viola cada uma dessas esferas, pois pessoas negras e Pessoas de Cor não veem
seus interesses políticos, sociais e individuais como parte de uma agenda comum
(KILOMBA, 2019, p. 74-75).

Entretanto, considero importante a influência do TEN nesse status de sujeito, pois foi a
partir dele que essas expressões artísticas contemporâneas ganharam força e puderam exercer a
sua liberdade de expressão sem a dependência de um palco convencional ou de um texto
dramático, características fundamentais da palavra (per)formada. Enfim, a partir dessas
reflexões, reivindico a não violação do status de sujeito da/o artista negra/o, para que ela/ele
seja livre também nos espaços cênicos contemporâneos – saraus, slam, hip-hop e palavra
(per)formada.

1.1 CORPOETICIDADE NEGRA CONTEMPORÂNEA: ARTIVISMO, PRESENÇA,
MEMÓRIA E OCUPAÇÃO
A partir do conceito do cor/po negro e a cena, é preciso compreender as possibilidades
que esse cor/po apresenta em cena: negritude, corponegritude, afro-brasileiro e não lugar;
ademais, é preciso compreender, também, o caminho que esse cor/po percorre direcionado à
performance contemporânea dos poetas marginais até a palavra (per)formada. Caminho esse
definido como corpoeticidade, neologismo apresentado por André Rosário (2007) em sua obra,
a partir do qual o corpo encontra a conexão com a poesia e a cidade. A meu ver, essa é a
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linguagem contemporânea da performance do poeta marginal, “valendo-se da poesia marginal
contemporânea, produzida por artistas oriundos das periferias urbanas” (COELHO, 2017, p.
12).
Ainda sobre essa perspectiva, é preciso mencionar uma das principais características da
corpoeticidade negra contemporânea encontrada nessas expressões artísticas já citadas, como
as ocupações de grandes centros urbanos e de pontos turísticos. Como exemplos, trago o Jardim
do centro histórico da cidade de Mariana, para a realização do Sarau Invasor; a região hospitalar
de Belo Horizonte, para a realização do Sarau Comum Luís Estrela e a utilização de espaços
públicos, como o mirante da Igreja Santa Efigênia, em Ouro Preto, a Universidade Federal de
Ouro Preto e o Memorial Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para a realização da
(per)formance Lugar de Fala? (2019).
Ressalto que, quando se fala em palavra (per)formada e na sua relação direta com a
ocupação desses espaços urbanos, penso nessa corpoeticidade que dialoga com o que Rogério
Coelho (2017) chama de “designação de compor” com o ambiente urbano, que tem como
característica uma arte ativista em comum com o sarau, com o slam e com o hip-hop, que quebra
com as formas habituais de organização hegemônica social que tentam excluir a periferia da
cultura. É como se esses artistas assumissem o seu lugar de fala nesses espaços e, a partir de
uma intervenção cultural, quebrassem com o fluxo dominante existente, o que o autor nomeia
como a “designação de compor” com o ambiente urbano:
Toma-se aqui, para os saraus, a designação de compor, como ‘algo’ compõe o
ambiente urbano, sem que necessariamente interfira ou intervenha, com a intenção de
modificar ou ferir um organismo preexistente. Compor com o urbano, por mais que
as ações de interferir ou de intervenção estejam dialeticamente agregadas, significa
fazer acontecer nesse ambiente ‘algo’ que deveria estar ali, que deveria previamente
existir ali ou ser da natureza daquela ordem. Algo que não está por conta de alguma
questão política, social e cultural. Algo que deveria ser parte de um organismo social,
e não o é em função, muitas vezes, das formas de organização hegemônicas
excludentes, que deixam o ambiente da periferia à mercê do “lugar da cultura”. Isso
reforça o pensamento de que a tão panfletada arte de resistência, assumida nesses
locais, tem como contraposição os grandes circuitos culturais distantes daquele
contexto. Sem muito esforço, podemos ver esses circuitos nas proximidades dos
centros urbanos, concentrados, em grande parte, em função do circuito comercial de
cada cidade (COELHO, 2017, p. 17).

Diante dessa “designação”, por meio do uso do espaço público, a corpoeticidade
encontra a sua linguagem poética, que perpassa pelo poeta marginal que se apresenta no slam,
no hip-hop e nos saraus aqui mencionados como corpus do presente estudo. Além disso,
apresenta como característica uma expressividade corporal que possibilita outra perspectiva,
para além da compreensão poética, uma espécie de extensão da palavra para além do corpo,
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que preenche os espaços ocupados pelos poetas marginais, ampliando os códigos da palavra e
a maneira de se produzir poesia como comunicação poética desses corpos:
O que marca especialmente o interesse por tal expressividade corporal é que ela
possibilita outro ponto de partida para a compreensão da comunicação poética. É
nossa hipótese que tais reinvenções são parte da força que amplia a audiência desta
específica maneira de produzir poesia – tanto pelas afiliações possíveis a um meio
sempre ritualmente central para construções coletivas e intersubjetivas de significado,
quanto pelo uso do espaço público (ou aberto ao público), presencial, irreverente,
abrangente e provocador, ou pelas conformações de estilo – mais coloquiais, urbanas,
intersemióticas, fragmentárias e irônicas – que surgem como resultados destas
readaptações (ROSÁRIO, 2007, p. 2-3).

Discorrendo mais sobre essa temática, é notória a participação das “minorias” nos
saraus, nas atuações da palavra (per)formada, nos slams e no hip-hop, por meio de ocupações
de espaços públicos; e é notória, também, a voz da periferia, que tem se reunido em torno da
linguagem da corpoeticidade que, a meu ver, é expressa através da performance contemporânea
desses artistas para transformar problemas como preconceito, racismo e homofobia em um
enfrentamento social performático, aliado à ocupação de espaços públicos por meio da relação
corpo-palavra. Vaz (2011) elucida esse argumento, que ele define como um novo tipo de artista:
o artista-cidadão.
A Periferia unida, no centro de todas as coisas. Contra o racismo, a intolerância e as
injustiças sociais das quais a arte vigente não fala. Contra o artista surdo-mudo e a
letra que não fala. É preciso sugar da arte um novo tipo de artista: o artista-cidadão.
Aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a
mediocridade que imbeciliza um povo desprovido de oportunidades. Um artista a
serviço da comunidade, do país. Que armado da verdade, por si só exercita a
revolução. + Contra a arte domingueira que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no
colo da poltrona. Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus,
teatros e espaços para o acesso à produção cultural. [...] A Arte que liberta não pode
vir da mão que escraviza. Por uma Periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela
cor. É TUDO NOSSO! (VAZ, 2011, p. 52).

Enfatizo que a arte ativista desses artistas cidadãos, considerados marginais, está
presente nos espaços em que ocorrem o sarau contemporâneo, o hip-hop e o slam, sendo, na
maioria das vezes, espaços de ocupação e resistência. O palco desses artistas considerados
marginais pode ser a rua, a favela, as praças, os bares, as varandas, as escolas, as residências,
ou seja, não existe um local predeterminado para que ele ocorra. Tennina (2013) reforça esse
argumento:
O espaço que o Estado deixou para nós é o bar, aqui não tem museu, não tem teatro,
não tem cinema, não tem lugar para se reunir, e o bar é o nosso centro cultural, onde
as pessoas se reúnem para discutir os problemas do bairro, aonde as pessoas vêm se
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reunir depois do trabalho, onde as pessoas se reúnem quando vai jogar bola, ou quando
é um aniversário, se reúnem para ouvir e tocar samba, então o bar é a nossa ágora, a
nossa assembleia, o nosso teatro, tudo, a única coisa que o Estado deixou para nós foi
o bar, então a gente ocupou o bar. É só isso o que a gente tem, então, é isso o que
vamos transformar (TENNINA, 2013, p. 12).

Ainda sobre esse ponto de vista, a performance existente nessas expressões artísticas
contemporâneas já mencionadas e consideradas de periferia, assumiram uma linguagem de arte
ativismo associada aos movimentos artísticos de vanguarda e que colaboram muito com os
movimentos de resistência social e cultural, que vão muito além das proporções artísticas, são
uma espécie de arte e manifesto. Manifestos contra os abusos sociais enfrentados por esses
artistas cidadãos, que vão desde o racismo, o machismo, a homofobia, a misoginia, a
discriminação por classe social e outros abusos que são expurgados em forma de versos, poesia.
Vieira (2007) discorre um pouco mais sobre essa temática:
A arte ativista está profundamente intrincada no movimento de resistência cultural
que pode assumir configurações muito para além do que inicialmente se poderia
considerar de âmbito artístico. Não devemos esquecer que desde muito cedo a arte de
vanguarda sempre procurou posicionamentos questionadores e alternativos aos
poderes e representações dominantes da sua época. Por outro lado, a segunda metade
do século XX assistiu a uma crescente colaboração interdisciplinar entre diversas
áreas do saber, daí o alargamento maleável do conceito de ativismo, de modo a
articular-se com outras práticas que contribuem para o fim comum de resistência
cultural (VIEIRA, 2007, p. 14).

Outro aspecto relevante a ser pontuado no contexto da corpoeticidade desses artistas
contemporâneos considerados marginais é a presença de um corpo no espaço, sobre o qual
Coelho (2017, p. 52) descreve como um acontecimento oral e gestual atribuído à palavra
oralizada nos espaços urbanos, em específico no sarau, “que anuncia, para além de um texto
presente, um corpo presente”. Entretanto, acrescento a presença desse cor/po no espaço, não só
nos saraus, mas nas artes contemporâneas que se expressam por meio da palavra em meio a
esses espaços urbanos: o hip-hop, a palavra (per)formada e o slam.
Ratificando essa perspectiva, Rogério Coelho (2017) também discorre a respeito da
presença como um elemento essencial da performance que, de acordo com ele, é um movimento
que não se encerra na escrita e que amplia os códigos da palavra. Ainda sobre essa perspectiva,
ressalto que a presença do cor/po nas artes da cena contemporânea, segundo Rogério Coelho
(2017), também considera os equipamentos de transmissão que se estabelecem para a interação
com seus espectadores presentes em tempo real. Além disso, o autor contextualiza essa
argumentação ao relatar a transmissão ao vivo do Sarau Cooperifa da cidade de São Paulo, que
interagiu em tempo real através da tecnologia com o Sarau Coletivoz de Belo Horizonte:
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A presença de um corpo num sarau, ou nas artes da cena contemporânea, tem sido
reconsiderada, dado o número de experimentações que se fazem dessa necessidade.
Cenas com equipamentos de transmissão remota e mídia remota, que estabelecem
uma comunicação/interação entre quem atua (mesmo à distância) e os espectadores
presentes num mesmo espaço, em tempo real, têm se tornado comuns. Uma
experiência muito válida em sarau é a transmissão via celular viva voz da primeira
edição do Coletivoz (em Belo Horizonte, Minas Gerais) para o Sarau Cooperifa (em
São Paulo). Os dois saraus aconteciam no mesmo horário. Naquele momento
decidimos fazer a ligação para o Sérgio Vaz, que nos colocou ao microfone da
Cooperifa, para que recitássemos ao vivo, assim como ele também o fez, para que
aplaudíssemos aqui sua poesia. De alguma forma, o corpo presente no sarau sempre
está ativo pelo público, que atua constantemente, manifestando-se e trocando de lugar
com quem o apresenta (COELHO, 2017, p. 52-53).

O autor descreve a presença como uma espécie de jogo que se dá entre a escrita, a
palavra falada e o corpo em movimento; movimento esse que nasce a partir da presença
vivenciada desde o surgimento da escrita como uma “continuação do corpo”, e da presença que
emerge também do outro, no caso, do espectador. Rogério Coelho (2017) aprofunda essa
discussão ao relatar sua experiência como poeta dos saraus:
Como poeta de sarau, posso dizer que vivi algumas transições específicas que
reconfiguraram minha escrita, quando a iminência de recitar se fazia em diversos
níveis. O processo de escrita, como “continuação do corpo”, como nos diz Barthes
(1987), pode ser duplamente, amplamente, sentido. Ao longo do tempo, das vivências
e experiências na realização dos encontros de sarau, percebia a necessidade de sentir
um movimento do corpo no ato da escrita. Como na elaboração de um texto
dramatúrgico, em que o ator e/ou dramaturgo tem a imagem do movimento como
presença crucial já na escrita, ia me compondo de uma cena que não apenas envolvia
minhas formas de dizer, olhar, gesticular, mas minha relação com a presença do outro.
[...] O que a mim ainda não era o bastante, já que o jogo da escrita previa a palavra
falada com um corpo em movimento. [...] A experiência em recitar alguns textos nos
saraus me trouxe uma mobilidade de usos da palavra no corpo que extrapola a cada
apresentação. Percebo uma qualidade de improviso com o mesmo texto, mesmo
depois de anos recitando-o, que se dá no ato da fala e reconstrói o texto, a palavra, o
corpo energicamente de acordo com o lugar, público presente, contextos pragmáticos.
Reconstrução que pude perceber nas performances de vários(as) poetas ao longo de
minha análise. É fato que toda interpretação, de qualquer natureza das artes da cena,
está condicionada a esses fatores. Porém, o que se sugere nos encontros de saraus é
também uma continuidade espelhada. As imagens dos corpos se movimentando no
decorrer de suas performances se tornam referências constantemente revisitadas pelos
espectadores, atuadores em potencial. O espelhamento de que falo é direto, contínuo
e diverso, tanto pela permanência e continuidade dos encontros quanto pelas
possibilidades de se avaliar as mesmas apresentações em situações diversas
(COELHO, 2017, p. 63-64).

Leda Martins (2003) também aponta mais um caminho sobre a relação do cor/po negro
com a performance da oralidade, nesse caminho “o gesto não é simplesmente narrativo ou
descritivo, mas performativo” (MARTINS, 2003, p. 65-66); essa perspectiva, a meu ver,
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dialoga com o jogo da escrita, com a palavra falada e com o corpo em movimento, descritos em
detalhes por Rogério Coelho (2017), ao relatar sua experiência como poeta dos saraus.
Ainda sobre essa perspectiva, a presença também é vista como algo concreto, que se dá
a partir da emissão da voz junto ao som e à emissão das palavras como algo inerente ao corpo
humano, “junto ‘com as palavras, junto com o som, deve dar-se a presença concreta do corpo
humano, capaz de falar e ouvir, dar e receber, num movimento sempre reversível’ [...]”
(SODRÉ apud MARTINS, 2003, p. 76).
Diante disso, enfatizo que a memória do corpo se dá a partir do processo de interpretação
das palavras, de interpretação dos textos poéticos no momento da performance desses artistas
contemporâneos, também se integra ao estado de presença deles, por meio do qual, segundo
Barthes (apud COELHO, 2017, p. 64), o corpo seguirá suas próprias ideias, pois “o prazer do
texto é esse momento em que meu corpo vai seguir suas próprias ideias – pois meu corpo não
tem as mesmas ideias que eu”.
Sobre essa memória do corpo que atravessa o estado de presença dos poetas marginais
e da palavra (per)formada, Leda Martins (2003) discorre um pouco mais a respeito, apontandoa como um caminho da oralitura, que perpassa pela escrita e chega ao corpo como uma espécie
de grafia e um portal de alteridades que vem através do mapeamento da visão após percorrer
livros, softwares, hardware e outros:
Nessa ordem, o domínio da escrita torna-se metáfora de uma ideia quase exclusiva da
natureza do conhecimento, centrada no alçamento da visão, impressa no campo ótico
pela percepção da letra. A memória, inscrita como grafia pela letra escrita, articula-se
assim ao campo e processo da visão mapeada pelo olhar, apreendido como janela do
conhecimento. Tudo que escapa, pois à apreensão do olhar, princípio privilegiado de
cognição, ou que nele não se circunscreve, nos é ex-ótico, ou seja, fora de nosso
campo de percepção, distante de nossa ótica de compreensão, exilado e alijado de
nossa contemplação, de nossos saberes. E somos férteis em nossos recursos de
resguardo dessa memória: os nossos livros, arquivos, bibliotecas, monumentos,
parques temáticos e, mais recentemente, os avanços tecnológicos, como hardware e
software cada vez mais sofisticados. Mnemosyne, a musa das lembranças, certamente
com isso se inquieta, pois na narrativa mítica, todo o saber que se quer reminiscência
não pode prescindir de Lesmosyne, o esquecimento, esquecimento este que se
inscreve em toda grafia, em todo traço que, como significante, traz em si mesmos as
lacunas e rasuras do próprio saber. Nessa perspectiva, o graphen grego é muito mais
expansivo e inclusivo do que as seculares seleções semânticas, eleitas pelo Ocidente,
nos fazem crer, pois os locais de memória não se restringem, na própria genealogia
do termo, à sua face de inscrição alfabética, à escrita. O termo nos remete a muitas
outras formas e procedimentos de inscrição e grafias, dentre elas à que o corpo, como
portal de alteridades, dionisiacamente nos remete (MARTINS, 2003, p. 64).

A partir dessa construção epistemológica, a meu ver, a autora constrói um caminho para
a cena contemporânea da performance desses artistas marginais e dialoga com a palavra
(per)formada ao colocar o corpo como uma inscrição de saberes africanos que se reinscreveram
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na América, os quais advêm de um repertório corporal e oral, um saber ancestral que acontece
por meio do uso da voz e do próprio corpo, uma espécie de cena ritual que atravessa a cultura
negra.
É dentre desse amplo espectro epistemológico que venho atualmente desenvolvendo
minhas pesquisas, que têm por objeto a performance e as cenas rituais, por meio das
quais penso o corpo e a voz como portais de inscrição de saberes de várias ordens.
Minha hipótese é a de que o corpo em performance é, não apenas, expressão ou
representação de uma ação, que nos remete simbolicamente a um sentido, mas
principalmente local de inscrição de conhecimento, conhecimento este que se grafa
no gesto, no movimento, na coreografia; nos solfejos da vocalidade, assim como nos
adereços que performativamente o recobrem. Nesse sentido, o que no corpo se repete
não se repete apenas como hábito, mas como técnica e procedimento de inscrição,
recriação, transmissão e revisão da memória do conhecimento, seja este estético,
filosófico, metafísico, científico, tecnológico, etc. No âmbito dos rituais afrobrasileiros (e também nos de matrizes indígenas), por exemplo, essa concepção de
performance nos permite apreender a complexa pletora de conhecimentos e de saberes
africanos que se restituem e se reinscrevem nas Américas, recriando-se toda uma
gnosis e uma episteme diversas. Nessa perspectiva e sentido, como afirma ainda
Roach, ‘as performances revelam o que os textos escondem’. Afinal, como também
alerta Pierre Nora (1994), a memória do conhecimento não se resguarda apenas nos
lugares de memória (lieux de mémoire), biblioteca, museus, arquivos, monumentos
oficiais, parques temáticos, etc., mas constantemente se recria e se transmite pelos
ambientes de memória (milieux de mémoire), ou seja, pelos repertórios orais e
corporais, gestos, hábitos, cujas técnicas e procedimentos de transmissão são meios
de criação, passagem, reprodução e de preservação dos saberes. As performances
rituais, cerimônias e festejos, por exemplo, são férteis ambientes de memória dos
vastos repertórios de reservas mnemônicas, ações cinéticas, padrões, técnicas e
procedimentos culturais residuais recriados, restituídos e expressos no e pelo corpo.
Os rituais transmitem e instituem saberes estéticos, filosóficos e metafísicos, dentre
outros, além de procedimentos, técnicas, quer em sua moldura simbólica, quer nos
modos de enunciação, nos aparatos e convenções que esculpem sua performance
(MARTINS, 2003, p. 66-67).

A autora ainda enfatiza sua perspectiva sobre a memória, sobre esse saber que perpassa
pelo corpo resultante das diásporas, definido por ela como um “corpo alterno das identidades
recriadas, as lembranças e as reminiscências, o corpus, enfim, da memória que cliva e atravessa
os vazios e hiatos resultantes das diásporas” (MARTINS, 2003, p. 74-75). Contudo, diante da
discussão apresentada no presente capítulo, é preciso considerar o que a autora define como
performance ritual, que, para ela, também é um ato de inscrição que se integra ao ritual,
intrínseco às culturas africanas e indígenas, apontadas pela autora como culturas
predominantemente orais e gestuais. Além disso, é destacado por ela todo o saber, a memória
corporal, o movimento, a voz e toda espécie de adereços que envolvem as tradições rituais afrobrasileiras. O que, a meu ver, reverbera diretamente nas artes da cena contemporânea dos poetas
marginais; afinal, são cor/pos negros que absorvem uma memória ancestral, que intuem,
interpretam e revisam o ato reencenado, conforme menciona a autora:
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A performance ritual é, pois, um ato de inscrição. Nas culturas predominantemente
orais e gestuais, como as africanas e as indígenas, por exemplo, o corpo é, por
excelência, o local da memória, o corpo em performance, o corpo que é performance.
Como tal esse corpo/corpus não apenas repete um hábito, mas, também institui,
interpreta e revisa o ato reencenado. Daí a importância de ressaltarmos nas tradições
performáticas suas naturezas meta-constitutiva, nas quais o fazer não elide o ato de
reflexão, transmite e modifica dinamicamente. O corpo, nessas tradições, não é,
portanto, apenas a extensão de um saber reapresentado, e nem arquivo de uma
cristalização estática. Ele é, sim, local de um saber em contínuo movimento de
recriação formal, remissão e transformações perenes do corpus cultural. Nas tradições
rituais afro-brasileiras, arlequinadas pelos seus diversos cruzamentos simbólicos
constitutivos, o corpo é um corpo de adereços: movimentos, voz, coreografias,
propriedades de linguagem, figurinos, desenhos na pele e no cabelo, adornos e
adereços grafam esse corpo/corpus, estilística e metonimicamente como locus e
ambiente do saber e da memória. Os sujeitos e suas formas artísticas que daí emergem
são tecidos de memória, escrevem história (MARTINS, 2003, p. 78).

Ressalto que essa perspectiva apresentada por Leda Martins (2003), a meu ver, está
diretamente associada à performance desses artistas cidadãos, assim definidos por Sérgio Vaz
(2011). Artistas cidadãos que se integram aos poetas marginais e que se ocupam dos espaços
físicos já mencionados e dos espaços abstratos, como a poesia, para se expressarem e se
imporem contra a hegemonia social, o que integra a perspectiva de Rogério Coelho (2017, p.
17) ao contextualizar “a designação de compor, como ‘algo’ compõe o ambiente urbano”, e se
integra também à perspectiva já referenciada sobre a corpoeticidade, que é expressa por artistas
contemporâneos da cena como uma forma de expressarem a sua poesia aliada à cidade, ou seja,
a ocupação desses espaços urbanos se torna uma espécie de continuação da escrita, que não está
grafada somente como continuação na extensão do movimento do corpo durante a performance,
mas, também, nos espaços ocupados por esses poetas marginais.
Aliado ao conceito de corpoeticidade, a presença desses artistas como um cor/po no
espaço também reverbera na performance. Diante disso, a escrita, a memória do corpo, os gestos
e a voz se integram à performance desses artistas e promovem neles um estado de presença,
que também perpassa pela tecnologia que se conecta a esses artistas em tempo real, conforme
já mencionado por Rogério Coelho (2017) e definido por ele como irredutível o estado de
presença do corpo que não se encerra na escrita, mas amplia os códigos da palavra.
Por fim, Leda Martins (2003) discorre sobre a inscrição dos saberes africanos que se
reinscrevem na América e dialogam com o saber ancestral que chega ao corpo negro através
dos repertórios oral e gestual; integrando essa perspectiva à memória do próprio corpo. E, no
decorrer desse estudo, serão contextualizados esses repertórios gestual e oral, que chegam por
meio do cor/po negro através da similaridade existente na poesia marginal, na linguagem dos
saraus, no hip-hop, no slam e na palavra (per)formada.
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2 DO SARAU À TRAJETÓRIA DA PALAVRA (PER)FORMADA

Antes de discorrer a respeito do caminho dessa trajetória que me levou a intuir a
terminologia “palavra (per)formada”, é importante apresentar a origem dessa grafia
diferenciada, criada por mim, por meio da observação da necessidade de focar na (per)formance
contemporânea da palavra, visto que o corpus do meu trabalho é a palavra, a minha arte tem
como ferramenta principal a palavra e os movimentos marginais da poesia também são
baseados na palavra.
Busquei embasamento do termo no Dicionário online Houaiss15, que assinala [Per]
como sinônimo de: por. Sendo assim, “palavra (per)formada” é o mesmo que [por] forma às
palavras; e, assim, toda a sua derivação terminológica: (per)formance, (per)formar e
(per)former. Após a definição do termo, durante o andamento dessa pesquisa, observei que não
só esse dicionário definiria a palavra (per)formada; mas que o ato de dar forma à palavra viria
também da ocupação, do dispositivo de criação denominado intuição, da memória (consciência)
do corpo, da memória do passado, do artivismo, dos gestos, da corpoeticidade, da voz; enfim,
de todos os recursos utilizados por mim e pelos poetas marginais contemporâneos até aqui
contextualizados.
Ao discorrer sobre a origem do sarau para descrever a trajetória da palavra (per)formada,
enfatizo uma perspectiva decolonial também pela potência da discussão sobre a arte ativista
que acontece nesses espaços, que inclui a ocupação de locais públicos para a realização dos
saraus contemporâneos, uma espécie de “memória em um de seus ambientes, nos quais também
se inscreve, se grafa e se postula: a voz e o corpo, desenhados nos âmbitos das performances
da oralidade e das práticas rituais” (MARTINS, 2003, p. 63).
Esse gênero artístico também percorre por sua origem etimológica, a qual a autora
menciona como uma derivação do latim serum, “que significa ‘tarde’, período em que
justamente se davam os encontros. A dança, a música e a literatura eram as artes protagonistas
das reuniões” (PINHO apud TENNINA, 2013, p. 238). Uma potência política, social e cultural,
que vai muito além da importância de se discutir essa origem da terminologia sarau, assim como
declara o autor: “As análises e descrições sobre os saraus urbanos contemporâneos e sua
palavração estariam mais para suas formas de potência do que para a definição que deveria
encerrar a pergunta ‘O que é sarau?’” (COELHO, 2017, p. 11).

15

Dicionário online Houaiss. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/per. Acesso em: 26 nov. 2018.

34

Ao percorrer pelos dados históricos, optei por aprofundar em uma perspectiva
contemporânea dos saraus, que se integram à perspectiva decolonial e à poesia marginal, que
influenciaram diretamente a palavra (per)formada; precisamente, no início do século XXI,
quando os saraus começaram a fazer parte de um movimento de enfrentamento social, de
contracultura e resistência, sendo ocupados pela periferia do estado de São Paulo. Em diálogo
com essa perspectiva histórica contemporânea, embora já tenha sido mencionado, faz-se
necessário aprofundar alguns pontos: Sérgio Vaz é apontado como autor do primeiro sarau
periférico do Brasil, “organizador do primeiro espaço batizado como sarau (Sarau da
Cooperifa16)” (TENNINA, 2013, p. 12); e Rogério Coelho (2017) elucida o termo sarau
periférico ao apontá-lo como espaço de resistência contra a cultura hegemônica e a exclusão
social. Além disso, esclarece que o sarau periférico emergiu da periferia, da marginalidade, da
poesia marginal da “arte tida como marginal”:
Os saraus periféricos são resistência à exclusão social, nascem da marginalidade,
superando os vícios hegemônicos, que se não os oprimem, tentam falar por eles de
fora e de cima, e buscam a emancipação à custa do avesso. Esse é o lugar de
legitimidade, de se reivindicar por direitos e de exportar suas vozes requeridas da
igualdade de gênero, raça, posição política e social. Interessam-me as formas com que
os saraus periféricos unem as expressões artísticas e a maneira que eles flertam com
o lugar de destaque na arte tida como marginal, uma vez que se posicionam, por meio
da autoafirmação, como avessos à cultura hegemônica ou vigente dos espaços
privilegiados dos centros urbanos (COELHO, 2017, p. 15).

Em diálogo com esse lugar de legitimidade e de reivindicação por direitos através da
linguagem, percebo o enfrentamento social dentro da “arte tida como marginal” e que Rogério
Coelho (2017) aponta como a linguagem dos saraus periféricos; enfatizo a influência dessa
linguagem na trajetória da palavra (per)formada junto ao artivismo e à ocupação de espaços
públicos também, pois os saraus que marcaram a minha trajetória até a palavra (per)formada
são espaços de resistência e contracultura: o Sarau Comum de Belo Horizonte e o Sarau Invasor
de Mariana, que têm em comum a ocupação de espaços públicos como um ponto de partida
para a apresentação dos artistas. O Sarau Comum acontece no Espaço Comum Luiz Estrela17,
16

Especula-se que a Cooperifa tenha sido o primeiro sarau periférico do Brasil. O Sarau da Cooperifa, realizado
no bar do Zé Batidão, no bairro Jardim Guarujá, zona sul de São Paulo, é o sarau com maior tempo em atividade
no mesmo lugar, completou em 2016 seus 15 anos de existência (COELHO, 2017, p. 19).
17
O Espaço Comum Luiz Estrela recebeu em outubro de 2017, o maior prêmio do patrimônio nacional: o Prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade, na categoria IV, que reconhece ações que demonstram o compromisso e a
responsabilidade compartilhada com a preservação do patrimônio cultural brasileiro. A homenagem é concedida
justamente na semana em que a ocupação do espaço por artistas e ativistas em Belo Horizonte completa quatro
anos. O casarão histórico estava abandonado há 19 anos, de propriedade do governo estadual. O objetivo da
ocupação era não apenas salvar o imóvel da deterioração, mas também de convertê-lo em um espaço livre de
formação artística, e que desde então vem recebendo em seu pátio externo uma série de atividades de criação e
compartilhamento artístico, político e cultural, aberto e autogestionado, que se tornou um marco para a cidade.
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casarão tombado como patrimônio cultural, localizado na região hospitalar de Belo Horizonte,
próximo ao teatro SESIMINAS, na Rua Manaus, 348 – São Lucas. Já o Sarau Invasor de
Mariana ocupa a Praça Gomes Freire, localizada no centro histórico da região, popularmente
conhecido como o Jardim de Mariana18.
A respeito dessa discussão, a descoberta da palavra (per)formada surgiu a partir de
vivências e de observação in loco no Sarau Comum de Belo Horizonte e no Sarau Invasor de
Mariana. Nesses espaços, através das performances presenciadas, observei alguns
questionamentos que tais expressões artísticas multifacetadas apresentavam, além de observar
uma mudança de posicionamento das “minorias” perante a sociedade, uma espécie de
enfrentamento social a partir das linguagens verbal e poética.
Enfatizo que, no início, o que me afetava como artista e pesquisadora era o
enfrentamento social que eu observava na minha poesia e na poesia recitada pelos poetas dos
saraus que marcaram minha trajetória, além da palavra que ganhava forma através do seu
caráter gestual, político e, sobretudo, da intuição desses artistas. Aprofundando ainda mais essa
temática, Rogério Coelho19 (2017) esclarece:
O que se busca investigar com esse termo, palavração, que tem mais a ver com o
binômio “palavra” + “ação”, entendido assim, especificamente, para este trabalho, do
que o método pedagógico de ensino de leitura cujo ponto de partida é a palavra,
passando depois para a sílaba e, finalmente, para a letra. A palavração aqui é a
dimensão performática que toma corpo a partir da palavra. Qual ação deriva das
funções narrativas? Como o movimento estético relacional suplanta as questões e
questionamentos exigidos pelo texto? Como a ação de recitar agencia o público
participante? Como a palavra se transforma, no momento da fala, com ou sem
treinamento prévio, na configuração de uma cena? Como os posicionamentos
políticos, muitas vezes entoados como defesa de um lugar, de uma raça/etnia, de um
gênero, estão ligados à presença de um corpo que fala? (COELHO, 2017, p. 10-11).

Os dispositivos artísticos que me conduziram até a palavra (per)formada começaram a
ser externalizados como experimentos nos saraus de Belo Horizonte, precisamente em 2017,
quando comecei a usar os saraus como experimento pessoal para externalizar o que denomino
como um “estado de dor”, termo que emprego para me referir à dor emocional, a um estado
ESPAÇO comum Luiz Estrela recebe o maior prêmio do patrimônio nacional. Portal de notícias da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 27 out. 2017. Disponível em:
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/espaco-comum-luiz-estrela-recebe-o-maior-premio-do-patrimonionacional. Acesso em: 30 maio 2019.
18
SOBRINHO, Ângelo. Conheça o coreto do Jardim em Mariana. Portal Outros Relatos, 2018. Disponível em:
https://outrosrelatos.com.br/mariana/coreto-do-jardim-em-mariana/. Acesso em: 30 maio 2019.
19
Rogério Coelho – Articulador no Coletivo Sarau de Periferia, Coletivoz. Poeta, estudou sua graduação em
Literatura, na PUC Minas e fez mestrado em Artes, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de
Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), autor da dissertação A PalavrAção – Atos
políticos-performáticos no Coletivoz Sarau de Periferia e Poetry Slam Clube da Luta (2017).
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emocional temporário, passageiro. Por meio da palavra (per)formada, busquei me curar e, ao
mesmo tempo, vencer a timidez através da recitação de poesias autorais e de figurinos que me
encorajavam a recitar.
A importância de contextualizar o sarau como linguagem artística se justifica pela minha
primeira experiência com a palavra (per)formada, quando (per)formei no Sarau Vagabundo,
organizado pelos alunos da Escola Livre de Arte – Arena da Cultura20 (ELA), localizada em
Belo Horizonte, próxima à Praça da Estação. Na ocasião, em 2017, utilizei na (per)formance
Fragmentos de um Surto (2012), uma camisa de força feita de algodão, que eu pude soltar com
facilidade ao término da recitação poética, pois ela estava presa somente por um velcro no
pescoço. As mangas cumpridas simulavam a minha amarração dentro da camisa, em alusão ao
medo que eu tinha da loucura, medo esse desencadeado após um episódio de intervenção
psiquiátrica e de preconceito social, enfrentados por minha mãe durante um surto bipolar. O
figurino foi idealizado por mim e confeccionado por Regina Perocine21, uma releitura de uma
camisa de força com a escrita “Deus me livre ser normal22”.

A Escola Livre de Artes – Arena da Cultura (ELA) foi criada pelo Decreto Municipal 15.775/2014, e está
inserida na política de formação e descentralização da Fundação Municipal de Cultura, ao oferecer cursos e
oficinas artísticas nas nove regiões da cidade. A ELA representa um grande avanço no momento em que a FMC,
junto ao seu Conselho de Políticas Culturais, busca a consolidação de políticas públicas em que o cidadão esteja
no centro das ações, sobretudo os menos atendidos pelos processos e programas culturais existentes. O programa
estruturante da ELA é o conhecido Arena da Cultura, que agora com o status de escola conta com coordenação
de professores e diplomação dos alunos. Vários outros projetos, inclusive de outras secretarias da Prefeitura, que
têm convergência com a área artística, fazem parte da ELA. Com cursos e oficinas de curta e longa duração, a
ELA vai ter capacitações gratuitas em áreas como Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Teatro, Patrimônio
Cultural e Design Popular, por exemplo, em três ciclos formativos: iniciação, aprofundamento e especialização.
O Programa Arena da Cultura, desde 1998, cumpre as metas de descentralização cultural da FMC, oferecendo
cursos e oficinas nas nove regiões administrativas de BH. A ELA é uma expansão deste Programa, e realiza
atendimento para cerca de 2 500 alunos e alunas. Todos os cursos são gratuitos, para pessoas de todas as idades,
e os alunos recebem certificado de conclusão, demanda histórica do programa Arena da Cultura e dos usuários.
Em 2014 o Arena da Cultura foi reconhecido internacionalmente como prática sustentável. O projeto ganhou a
primeira edição do “Prêmio Internacional CGLU – Cidade do México – Agenda 21 da Cultura”, organizado pela
Rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), a mais importante organização internacional de governos
locais do mundo. A entrega do prêmio aconteceu no dia 12 de novembro, na Cidade do México. ESCOLA LIVRE
DE ARTES – ARENA DA CULTURA. Portal PBH (Prefeitura de Belo Horizonte – MG), 2019. Disponível
em: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/escola-livre-de-artes. Acesso em: 20 ago. 2019.
21
Regina Perocini – amiga pessoal, figurinista, atriz, terapeuta ocupacional graduada pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e “idealizadora do musical Encontro das Águas”. Disponível em:
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/musical-encontro-das-aguas-entra-em-cartaz-no-teatro-de-bolso-dosesiminas. Acesso em: 20 ago. 2019.
22
“Deus me livre ser normal” é uma frase dita pelo professor Hermógenes, 86 anos, considerado o fundador da
ioga no Brasil. “Ele disse que o ser humano está sofrendo de normose, a doença de ser normal. Todo mundo quer
se encaixar a um padrão. Só que o padrão propagado não é exatamente fácil de alcançar. O sujeito ‘normal’ é
magro, alegre, belo, sociável, e bem-sucedido. Quem não se ‘normaliza’ acaba adoecendo”. O termo ‘normaliza’
mencionado pelo autor, implica o sentido de adequar-se à norma, ou seja, ao que é considerado padrão pela
sociedade. Disponível em: https://osegredo.com.br/deus-livre-de-ser-normal/. Acesso em: 20 ago. 2019.
Importante ressaltar que Hermógenes não está mais entre nós, atualizando a informação desse site.
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É importante enfatizar que essa camisa foi vestida por mim e idealizada por mim da
forma como eu aceitei a loucura que também há em mim, não como uma forma de me prender
à camisa de força tradicional ou de me enquadrar a ela. Junto ao ato de me vestir dessa forma,
na minha primeira aparição com a palavra (per)formada em 2017, recitei Fragmentos de um
Surto (2012), poesia que redigi cinco anos antes dessa minha primeira aparição com esse
figurino. Ressalto que recitei com a intenção de aproximar o leitor do meu processo de
construção da obra. Além disso, essa (per)formance foi a forma que encontrei para enfrentar o
trauma pessoal da internação em um hospital psiquiátrico vivenciada por minha mãe, além de
exprimir uma crítica que faço à normose social. Apresento, a seguir, as etapas de construção
dessa obra e seus respectivos desdobramentos.
Figura 1: Primeira (per)formance com a poesia Fragmentos de um Surto (2012); setembro,
2017.

Fonte: Sarau Vagabundo da Escola Livre de Artes – Arena da Cultura (ELA) / Belo Horizonte, MG.
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Figura 2: Poesia Fragmentos de um Surto (2012).

Fonte: Arquivo pessoal. Designer: Pablo Morais23.
Observação: Palavra (Per)formada: o formato dessa poesia remete à fita de Möbius24. A ideia de utilizá-la surgiu
da orientação com o Prof. Dr. Alex Beigui, que percebeu a necessidade de adequação entre a minha poesia e a
forma da figura.

Escolhi a fita de Möbius como formato da poesia Fragmentos de um Surto (2012) após
conversar com meu orientador a respeito da percepção dele. Depois dessa orientação, concordei
com ele e adotei a fita como forma da poesia. Além da (per)formance com a poesia referenciada,
a palavra (per)formada possui múltiplos elementos que vão além do espaço cênico: linguagem
multifacetada que explora o verbal, o audiovisual, o silêncio, a escrita que apropria e ocupa
espaços não convencionais, como o mirante da Igreja Santa Efigênia, em Ouro Preto, na
performance Lugar de Fala? (2019), e a escadaria do Memorial Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, na 1ª Bienal Black Brazil Art.

23

Pablo Henrick Sales de Morais, estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Ouro Preto,
MG. Performer, designer e corista na empresa Academia Libre Cantare.
24
Há 160 anos existe um objeto que desafia as leis da física. A fita de Möbius foi criada pelo matemático e
astrônomo alemão August Ferdinand Möbius, em 1858. Sua representação mais comum e conhecida é como um
símbolo do infinito. Fazer uma é muito simples, basta pegar uma tira de papel, girar uma de suas pontas e juntar
os dois extremos. Assim, resta uma fita com “apenas um lado”, que é a característica que define a fita de Möbius.
Uma das características mais fascinantes da fita de Möbius é ser o que os matemáticos chamam de “objeto não
orientável”, ou seja, é impossível determinar qual é a parte de cima e a de baixo, a de dentro e de fora. “É algo
complicado de entender intuitivamente”, diz Alejandro Adem, professor de matemática da Universidade da
Columbia Britânica, no Canadá. Se, por exemplo, você começasse a caminhar pela parte de “cima” de uma fita
de Möbius, quando desse a volta completa e chegasse novamente ao ponto de partida, estaria sem se dar conta,
parado na parte de “baixo”. Da mesma forma, se começasse a caminhar pela borda externa da fita, ao dar a volta
completa, terminaria em sua borda interna. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral45659225#:~:text=A%20fita%20de%20M%C3%B6bius%20foi,como%20um%20s%C3%ADmbolo%20do%2
0infinito.&text=Fazer%20uma%20%C3%A9%20muito%20simples,e%20juntar%20os%20dois%20extremos.
Acesso em: 19 out. 2020.
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Retomando essa discussão, utilizo o formato da própria poesia e todos os recursos dos
quais minha intuição se apropria para dar forma à palavra. Com isso, o designer sugerido na
poesia Fragmentos de um Surto (2012), exposta na figura 2, remete à fita de Möbius, pois,
assim como um surto bipolar, que tem ciclos de euforia e de depressão intensos, a fita de Möbius
é cíclica, vai e volta, e é similar ao símbolo do infinito, representado pelo numeral oito que, a
meu ver, e do meu orientador, também atravessa essa inspiração no designer.
Dando sequência às minhas atuações com a palavra (per)formada, em 2018, um ano
após a minha primeira (per)formance antes referenciada, registrei mais uma das minhas
atuações nos saraus. A performance aconteceu em Mariana, após a morte da socióloga e
vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Foi um ato de protesto, em que eu simulava
passar sangue nas mãos com uma tinta vermelha, enquanto recitava a poesia de minha autoria
Desordem ou Retrocesso? (2018), referindo-me às injustiças sociais e à constituição brasileira.
Seguem as imagens que envolveram esse processo.
Figura 3: (Per)formance Desordem ou Retrocesso? (2018).

Fonte: Sarau Invasor de Mariana, MG.
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Figura 4: Poesia Desordem ou Retrocesso? (2018).

Fonte: Arquivo pessoal.

O designer da poesia Desordem ou Retrocesso? (2018) remete à bandeira nacional
brasileira, porém com uma falha, um buraco que deixei propositalmente, pois, a meu ver, há
uma falha entre nossa constituição e a realidade do nosso país, que, mesmo com tantas leis
vigentes, permite que mortes como a de Marielle Franco sejam mal investigadas, transmitindo
a sensação de impunidade.
Retomando a discussão sobre a pesquisa desenvolvida no presente trabalho, a palavra
(per)formada inicialmente enfatizou os saraus como corpus da palavra (per)formada e aparece
no provir de todo o processo da minha investigação. Fiz, inclusive, alguns experimentos
(per)formados fora do meu ambiente de conforto, o sarau. (Per)formei e dirigi Corpo em Versos
Pretos (2018) e Lugar de Fala?25 (2019).

25

No mesmo ano em que a obra Lugar de Fala? (2019) foi intuída por mim, também foi selecionada para ser
exposta na 1ª Bienal Black Brazil Art (2019) para retratar a presença das mulheres na diversidade artística
brasileira, com a temática “Mulheres (In)visíveis”. Um evento nacional de suma importância para a arte brasileira
e para as artistas negras de todo o país, que foi realizada de novembro de 2019 a janeiro de 2020 e que abrange
três capitais brasileiras (Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis). Além disso, o foco desse movimento é a
igualdade de gênero e a obtenção de uma representação mais justa nos espaços institucionais até a inclusão em
coleções e exposições de arte. É uma contra narrativa para um uma estrutura que insiste em dizer que não existem
mulheres negras produzindo arte. A 1ª Bienal Black Brazil Art (2019) contou com “a presença das mulheres na
diversidade artística brasileira, buscando uma conexão da arte brasileira produzida por mulheres ou inspirada
nelas, a Bienal Black Brazil Art chega como um evento artístico dedicado as artes visuais e suas interpretações
e, busca mostrar a força e o potencial criativo de mulheres anônimas ou artistas que tiram essas mulheres do
anonimato”. Além disso, o tema da bienal abrangeu Mulheres (In)visíveis, que segundo a própria curada do
evento, Patrícia Brito Knecht: “não é só uma questão de visibilizar a mulher, mas sim, de ouvi-la através da arte”.
Disponível em: https://bienal-black-brazil-art.webnode.com. Acesso em: 24 jan. 2020.
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A partir das leituras antes citadas, interessa-me, nesse momento, destacar que comecei
a perceber que a minha pesquisa não evidenciava a performance art, e sim a própria palavra e,
ao longo desse processo, os teóricos pesquisados e mencionados nesse estudo me fizeram
elucidar que para dar forma a essa palavra, o gesto e a voz seriam de suma importância. Além
disso, compreendi a intuição como metodologia decolonial por meio de Mazama (2009), a
quem menciono ao longo dessa dissertação. Dialogo, ainda, com as ideias de Bergson (1973) e
Johanson (2005).
Dentro dessa perspectiva, a pesquisa sobre a intuição como possível método tocou a
metodologia etnográfica e a questão do insight que chegou até mim através da nomenclatura
palavra (per)formada. Afinal, pude observar que não só o Dicionário online da Língua
Portuguesa Houaiss atribui o significado à preposição [per] como [por], e de [formada] no
sentido de [dar forma], ou seja, (dar forma à palavra), (por)forma à palavra; mas, dar forma a
essa palavra viria de um caráter intuitivo, gestual, político e através da voz; esses elementos
contribuem com a (per)formance do artista ao recitar uma poesia ou um texto.
Ressalto que, através dos experimentos (per)formados em Corpo em Versos Pretos
(2018) e Lugar de Fala? (2019), pude perceber que além dessas inúmeras formas mencionadas
anteriormente, que dão corpo a essa palavra, a linguagem da escrita criativa envolve uma
presença que abarca a palavra como parte integrante da performance, uma forma de se
posicionar politicamente perante o mundo, por meio da própria subjetividade que chega através
das palavras; o que implica essa relação de texto-corpo-mundo mencionada por Cavalcante
(2011), “cujas implicações envolvem um permanente conjunto de negociações presenciais com
o corpo político e estético do texto-corpo-mundo” (CAVALCANTE, 2011, p. 29).
Sobre o caráter intuitivo da palavra (per)formada, é importante enfatizar que, ao longo
do presente estudo, encontrei amparo desse dispositivo de criação em campos expandidos,
como a metodologia etnográfica descrita por Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014). Dentro
dessa perspectiva pós-positivista26, percebi que a abordagem afrocentrada da intuição apontada
por Mazama (2009) se enquadra também no pensamento pós-moderno e pós-estruturalista, pois

26

Baseando-nos em Alvesson e Skoldberg (2000), apresentamos o paradigma pós-positivista com três tradições
filosóficas, cada uma associada a uma linha específica de pensamento, apoiada em uma série de pensadores.
Primeiro, temos o pensamento fenomenológico/hermenêutico que abrange a pesquisa focada na descrição e na
compreensão da situação, com autores como Husserl e Gadamer. Em segundo lugar, temos o pensamento crítico,
comumente chamado teoria crítica, que abrange a pesquisa visando à produção de mudanças em uma situação
concreta, integrando ação no processo de investigação. [...] A premissa ontológica desta postura é que a realidade
é mascarada por um conjunto de estruturas sociais e políticas que envolvem relações de dominação. Em terceiro
lugar, temos o pensamento pós-moderno e pós-estruturado que inclui pesquisas que questionam os próprios
fundamentos do conhecimento e da realidade, seja apresentando a pluralidade de pontos de vista, seja mostrando
os processos de subjetivação, seja jogando com a polissemia da linguagem (FORTIN e GOSSELIN, 2014, p. 8).
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apresenta em si o que Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014) descrevem como pluralidade de
pontos de vista e, a interação entre o tema e o pesquisador, que se enquadram também na
estrutura da palavra (per)formada.
Os estudos em arte que se inscrevem no paradigma positivista são raros. [...] Por outro
lado, um estudo no paradigma pós-positivista não tentará predizer um fenômeno ou
buscar leis gerais. O paradigma pós-positivista/qualitativo postula a existência de
múltiplas construções da realidade segundo os pontos de vista dos pesquisadores. Ele
difere do paradigma positivista quando a crença de que o conhecimento não pode ser
separado do investigador. Partindo do pressuposto de que a realidade é uma
construção social e cultural, os indivíduos só podem compreender e representar
realidades através de símbolos. Para artistas envolvidos em uma pesquisa baseada na
prática em artes visando uma tese-criação, o paradigma pós-positivista é mais
apropriado do que o paradigma positivista, uma vez que eles enfocam aspectos do
mundo experiencial individual, subjetivo ou intersubjetivo (FORTIN e GOSSELIN,
2014, p. 3-4).

Diante disso, pergunto-me se a perspectiva afrocentrada apresentada por Mazama
(2009) seria também um modelo pós-positivista e, incidiria conceitualmente dentro da definição
dessa tese-criação apresentada por Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014). Afinal, ambas as
autoras apresentam a mesma elucidação ao se referirem à interação entre o tema e o
pesquisador:

com efeito, partindo do autoconhecimento, toda investigação afrocêntrica deve ser
conduzida por meio de uma interação entre o pesquisador e o tema. A imersão cultural
e social é um imperativo. Além disso, toda investigação afrocêntrica deve ser ativada
pelo que Asante chama de “alma”, a qual, em última instância, está ligada ao ritmo, o
pulso íntimo do cosmo. Norman Harris, em particular, destaca que o conhecimento
afrocêntrico é validado por uma combinação de compreensão histórica e intuição, ou
seja, que o conhecimento é ao mesmo tempo racional e suprarracional (MAZAMA,
2009, p. 123).

O presente capítulo discorre desde a trajetória do sarau à descoberta da palavra
(per)formada. E, ao longo dessa trajetória, ao sair do espaço do sarau para a palavra
(per)formada, considerei a influência dele em minhas obras. Destaco Lugar de Fala? (2019),
pois foi importante também para que eu compreendesse mais um dos dispositivos associados à
intuição presente nessa palavra. Didi-Huberman (1998) esclarece, em sua obra, ao discorrer
sobre a intuição, que ela não acontece só de dentro para fora, mas de fora para dentro também,
como se o objeto, a cultura, a estética das imagens, as memórias, os signos sociais e os diversos
outros dispositivos também acionassem a intuição.
A perspectiva de Didi-Huberman (1998) remete-me à semiótica, aos signos implícitos
nos objetos e naquilo que vemos, estabelecendo crenças, entre outros elementos da psicanálise,
filosofia, história da arte e outros que direcionam o nosso olhar para a interpretação do que
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vemos e do que nos olha. Sendo assim, o que vemos e como vemos pode ser um agenciamento
desse processo intuitivo que atribuo ao insight de uma palavra (per)formada?
Pensar nossas mitologias, pensar nossos arcaísmos; ou seja, não mais temer convocálos, trabalhando de maneira crítica e ‘imagética’ (bildlich) sobre os signos de seu
esquecimento, de seu declínio, de suas ressurgências. Maneira estritamente
memorativa, portanto, de trabalhar sobre vestígios, sobre signos de dissolução. A
imagem dialética se oferece assim, paradoxalmente, como a memória de um
esquecimento reivindicado, [...] tanto é verdade que a psicanálise encontrará, não nos
sonhos propriamente, mas, na vocação destes ao esquecimento (e sua refiguração em
narrativa), toda a sua "solicitação a interpretar” (DIDI-HUBERMAN, p. 190, 1998).

Diante disso, percebi que o dispositivo para que eu pudesse intuir Lugar de Fala? (2019)
veio de um episódio de silenciamento que vivenciei ao manifestar minha opinião crítica na
academia. Escolhi o Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto
(DEART/UFOP) para expor essa crítica, pois o identifico como o lugar que o negro ocupa na
academia, em específico no espaço dedicado às artes cênicas que, a meu ver, está mais
preocupado com as “marcas sociais” atribuídas ao corpo negro do que com a própria obra
apresentada pelo artista. Essa visão ultrapassada, talvez de um racismo estrutural27, presente
nas instituições acadêmicas como um todo nem ao menos chega a ser confrontada.
A invisibilidade desse “lugar de fala”, a meu ver, começa no lugar de poder, já que não
“temos voz”. No sentido apontado por Djamila Ribeiro (2017), também não “existimos” na
academia. Não há “diálogo enquanto reconhecimento do outro” nem representatividade nesses
espaços. Por esse motivo, elaborei a crítica através da minha performance Lugar de Fala?
(2019). Outro fator que reforça essa questão é não termos um corpo docente de negros capaz
de tratar essa invisibilidade dentro do espaço acadêmico, nem ao menos grupos de discussão
sobre a cultura afro-brasileira. Insisto na abordagem afro-brasileira, pois somos miscigenados,
e isso implica uma série de fatores não mencionados nesses espaços, tais quais:
A questão da miscigenação racial no Brasil costuma ser muito simplificada e
romantizada. Não é raro ouvirmos que o Brasil é um país mestiço e plural e que,
consequentemente, todos os seus habitantes tiveram sua etnia inevitavelmente
misturada em algum ponto de sua ancestralidade. Mas sob o axioma de um país
miscigenado se esconde uma realidade violenta e racista: a generalização da
branquitude em um país predominantemente negro. Se todos os brasileiros são
miscigenados e possuem sangue negro e indígena em suas veias, por que tantas
pessoas resistem em reconhecer a própria ascendência? Acontece que a identificação
social da pessoa negra no Brasil acontece diretamente devido ao tom da pele. O
entendimento das pessoas a respeito da negritude é muitas vezes distorcido: mesmo
27

Racismo estrutural: aquele revelado em um nível estrutural, pois pessoas negras e People of Color estão
excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas. Estruturas oficiais operam de uma maneira que privilegia
manifestadamente seus sujeitos brancos, colocando membros de outros grupos racializados em uma desvantagem
visível, fora das estruturas dominantes. Isso é chamado de racismo estrutural (KILOMBA, 2019, p. 77).
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que a família direta ou os pais de um indivíduo sejam negros, o que pesa para que essa
pessoa seja reconhecida como negra é a cor da sua pele. Mesmo o tom escuro não é
garantia de que alguém será visto como negro; basta lembrar de quantas vezes são
adotados eufemismos como “moreno” para se referir a pessoas com a cor da pele
escura, como se a palavra pudesse de algum modo reduzir a carga negativa que o
termo “negro” parece ter. Embora a sociedade nem sempre valide a negritude alheia,
as pessoas costumam reconhecer essa mesma negritude em traços e características
físicas, que são constantemente transformados em justificativas para o racismo e a
violência. O nariz largo, os lábios grossos ou o cabelo crespo, popularmente
conhecido como “cabelo ruim”, são alvos de degradação e repúdio. É interessante
lembrar que a África é um vasto continente com uma grande variedade de etnias, das
quais não são todas que se encaixam no molde conhecido de “traços negros”. Ainda
assim, são essas as características interpretadas como negras e que acabam por
fomentar o racismo em suas mais diversas formas. Mesmo com tantas histórias de
violência racista, muitas pessoas ainda se sentem inseguras quando questionadas sobre
sua negritude. Na última semana, foi aberto um formulário de pesquisa voltado para
pessoas miscigenadas e as respostas obtidas foram bastante similares entre si.
Algumas pessoas dizem que não se sentem no direito de se afirmar como negras
devido ao tom não tão escuro da sua pele. Muitas delas são descendentes diretas de
negros, ou contam com parentes próximos negros, mas a afirmação racial
simplesmente não acontece. Por um lado, essa é uma demonstração de respeito às
pessoas negras de pele inquestionavelmente escura, que sofrem o racismo diário
impassível de debates ou especulações – o racismo contra a pele escura e contra a
aparência. Por outro lado, uma discussão séria e sensível se faz necessária: por que
tanta gente afrodescendente não reconhece a própria negritude e não consegue
removê-la de forma política e subjetiva? Para os brasileiros, é melhor ser branco
sempre que for possível. Se a pele não é escura o suficiente, ou se um dos pais é loiro
de olhos azuis, então a pessoa é considerada branca, em uma tentativa incansável de
clarear os descendentes, a família e a nação. Da mistura de raças, nasce o branco por
consideração e, com isso, morrem a cultura, a religião e a identidade afrodescendente.
A negritude e a cultura africana, com seus símbolos e tradições, se tornam cada vez
mais algo do passado, de uma ancestralidade que é, na maioria esmagadora das vezes,
totalmente desconhecida. Mas os tópicos para debate não param por aí, pois não é o
reconhecimento da identidade negra que fará uma pessoa ser negra. Mesmo que os
seus pais ou os seus avós sejam negros, uma pessoa de pele branca e cabelo claro
dificilmente sofre o racismo destinado às pessoas negras. É uma questão de bom
senso: não há empatia em tomar uma afirmação política contra uma discriminação da
qual você não é vítima. Resgatar suas raízes familiares, removê-las, celebrá-las e
removê-las é algo desejável e inspirador, mas é importante tomar cuidado para não
banalizar a afirmação política negra e a sua luta. Há pessoas brancas, essas sem
nenhum vínculo familiar negro, que são repletas de má fé e dizem que também são
negras por causa da miscigenação brasileira. Mas esse argumento é uma farsa: em
nosso país, negro é quem é reconhecido pelos outros como negro e,
consequentemente, sofre racismo e discriminação social. O racismo é um problema
enraizado desde a formação do Brasil. Há séculos nosso país vem lutando para destruir
as heranças culturais africanas e impedir a afirmação política negra de
autorreconhecimento racial. Fazemos parte de um país que não tanto tempo atrás tinha
abertamente uma política de branqueamento racial, incentivando a entrada de
imigrantes brancos para clarear a cor do Brasil. A cultura brasileira deseja apagar o
negro da sua história, sob a máscara pretenciosa da miscigenação. Mas a miscigenação
também pode ser uma arma de luta e empoderamento: basta nos compreendermos
como afrodescendentes, sem perdermos de vista o racismo que sofremos. Quando a
face racista da sociedade se revela, não há quase-brancos, quase-negros ou morenos,
mas sim pessoas nas quais a negritude foi reconhecida. Por fim, esse texto sozinho
jamais seria capaz de abordar todas as nuances e complexidade do tema. É preciso
desbravar a miscigenação brasileira e promover a conscientização sobre o assunto.
Que essa seja somente a nossa largada para a reflexão e a realização de novos debates
e projetos (ARRAES, 2013).
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Ressalto que, ao expor a (per)formance Lugar de Fala? (2019), apresento a perspectiva
da subjetividade do negro em cena, o que diverge com esta fala de Ribeiro (2017): “experiências
dentro da matriz africana são postas dentro da sociedade. Não a partir de uma vivência pessoal,
subjetiva”, pois Lugar de Fala? (2019) percorre por duas ópticas: a da subjetividade e,
indiretamente, a das vivências do meu grupo étnico. Por isso, essa (per)formance foi realizada
em dois espaços específicos que, a meu ver, evidenciam o silêncio enfrentado por mim e pelo
meu grupo étnico: mirante da Igreja Santa Efigênia28, em Ouro Preto, um lugar historicamente
conhecido por ser refúgio dos negros e escravos; e no DEART/UFOP. As figuras 5 e 6
compõem um pouco mais sobre essa obra.
Figura 5: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); maio de 2019.

Fonte: Arquivo pessoal. Local: Mirante da Igreja Santa Efigênia de Ouro Preto, MG.

28

A igreja de Santa Efigênia também é chamada de igreja do Rosário do Alto da Cruz do Padre Faria. Era uma
espécie de refúgio dos negros escravos, cuja irmandade, de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, admitia
brancos para participar das missas. Desavenças internas obrigaram os brancos a se mudar para a capela do Padre
Faria, em 1740. Uma vez instalados, os brancos não permitiram a entrada de negros. Disponível em:
https://www.mg.gov.br/conteudo/conheca-minas/turismo/igreja-de-santa-efigenia. Acesso em: 16 set. 2019.
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Figura 6: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); maio de 2019.

Fonte: Arquivo pessoal. Local: DEART/UFOP.

Lugar de Fala? (2019) também abre espaço para a discussão iniciada por Ribeiro
(2017), para a qual o conceito lugar de fala é apontado como uma crítica social, registrada pela
filósofa como a inserção do negro por meio do empoderamento do seu lugar de fala e da sua
existência em uma sociedade colonizada, hétero, patriarcal e branca, o que impede que aqueles
que são considerados fora dessa norma existam, ou seja, tenham o direito à “voz”. Nas palavras
de Ribeiro (2017), “como as outras vozes, são consideradas os outros, que não aquele que é
considerado a norma. E, como esse regime que tem autoridade a norma, impede que o outro,
considerado outro, faça parte desse regime e tenha o mesmo direito à voz; voz não no sentido
de emitir palavras, mas, de existir” (RIBEIRO, 2017).
Retomando a discussão da trajetória dessa palavra, em um primeiro momento, a
intenção é reconhecer a importância da (per)formance nos saraus contemporâneos e a relevância
desses espaços expandidos, que dão voz ao artista no exercício político de representação das
minorias. Contudo, é importante ressaltar que, a partir dessa investigação, pudemos introduzir
a relação palavra-corpo em espaços institucionais e suas formas de inclusão/exclusão. Assim,
enfatizo que o movimento da palavra (per)formada, presente nesse estudo, não se encerra na
escrita, assim como declara Rogério Coelho (2017) ao mencionar os saraus: “o ambiente
diverso dos saraus, como já relatado, garante ao público um movimento da palavra que nunca
se encerra na escrita. A presença de um corpo que recita amplia os códigos da palavra, fazendo
com que se perceba (receba) a presença como elemento fundamental ao ato da performance”
(COELHO, 2017, p. 53).
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Diante disso, ressalto que, além de ser um espaço importante para o artista expressar e
ganhar voz perante o seu público, os saraus citados representam o poder da palavra em
contraposição à norma. Ou, como afirma Cavalcante (2011), “a contracultura, lugar de onde
emerge a performance e a body art29, pode abrigar também e naturalmente o discurso literário
como arma de guerra, às vezes silenciosa, outras silenciada, contra a cultura oficial”
(CAVALCANTE, 2011, p. 34-35).
Em suma, a partir dessa elucidação apontada por Cavalcante (2011), entendi que o
corpus sarau, elucidado nessa dissertação, contribuiu para a descoberta da palavra
(per)formada. Descoberta essa que percorre o discurso literário mencionado pelo autor como
uma arma potente contra a cultura hegemônica, e que também perpassa pelo dispositivo de
criação em campos expandidos, como a metodologia etnográfica citada por Sylvie Fortin e
Pierre Gosselin (2014) reforça.
De acordo com os autores, a perspectiva da teoria está aliada à prática dentro do ponto
de vista da tese-criação30 e deve ser direcionada à pesquisa do artista. Perspectiva essa, notória
desde as minhas primeiras (per)formances apresentadas no Sarau Vagabundo, no Sarau Comum
e no Sarau Invasor de Mariana, e que se mantiveram em minhas (per)formances apresentadas
fora da “minha zona de conforto” – saraus, como a (per)formance Lugar de Fala? (2019), por
exemplo.
Além disso, é significativo também o fato de a terminologia palavra (per)formada e sua
derivação terem sido “geradas” por mim somente no decorrer dessa dissertação, em diálogo
com os experimentos (per)formados Corpo em Versos Pretos (2018) e Lugar de Fala? (2019).
Isso ocorreu após o acesso que tive a três espaços metodológicos de pesquisa, os quais
elucidaram a intuição como um dos dispositivos que considero mais importante para dar corpo
à essa palavra. Entre eles, a intuição, de acordo com a perspectiva afrocentrada, apresentada
por Mazama (2009). A autora apresenta esse dispositivo como um conhecimento racional e
suprarracional, além de associar o conhecimento histórico ao intuitivo. Ainda de acordo com
Mazama (2009), a investigação afrocêntrica é coligada à alma, à espiritualidade e à
intelectualidade.

29
30

Camila (2016, p. 65) descreve a Bory Art – Performingthe Subject, como o uso do corpo como objeto artístico.
Em uma tese-criação, o estudante com “desejo de teorização” pode fazê-la de forma diferente. Se nós,
simplificarmos, alguns profissionais irão apelar para o que chamamos de teorias exógenas, ou seja, as teorias de
fora da disciplina ou do campo prioritariamente em estudo, mas que vêm alimentá-lo (pode-se pensar na filosofia,
na sociologia ou na psicanálise, entre outras). Outros irão teorizar sua prática do interior dela mesma, tentando
dar forma a um saber imbricado em sua prática artística (FORTIN e GOSSELIN, 2014, p. 10).
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Na tentativa de elucidar ainda mais esse dispositivo denominado intuição, Henri
Bergson (1973) pontua alguns elementos que corroboram essa perspectiva de Mazama (2009),
descrevendo o instinto como uma forma de intuição, apontando caminhos que o delineiam como
uma forma de inteligência inata, inerente ao ser humano, mencionando o exemplo de um bebê
recém-nascido que percorre naturalmente o seio materno para se alimentar, sem antes ter tido
contato com ele em sua existência. Para o autor, “há coisas que só a inteligência é capaz de
procurar, mas que, por si própria, jamais encontrará. Estas coisas, só o instinto as poderia
encontrar; [...] (BERGSON, 1973, p. 166).
Outra explanação sobre a intuição, descrita com mais detalhes no terceiro capítulo desse
estudo, surge de Johanson (2005), quando a autora direciona sua obra para Henri Bergson e
conceitua a intuição como foco principal, leva em conta alguns pontos de vista, tais como a
intuição para a filosofia ser considerada metafísica e a arte ser considerada obra. Já para DidiHuberman (1998), a intuição é disparada em nós, também, por meio de elementos externos
associados aos “objetos”, signos sociais, mitologias, estética das imagens e diversos outros
elementos que não são disparados somente de dentro para fora, mas, também, de fora para
dentro.
Descrevi em detalhes, nos próximos capítulos, o desdobramento da (per)formance
Lugar de Fala? (2019), da qual fez parte da trajetória a descoberta da palavra (per)formada.
Além disso, descrevi, ao longo do presente estudo, os elementos que dão corpo a essa palavra,
como os gestos, a voz e a intuição, segundo Didi-Huberman (1998), Bergson (1973) e (2009),
em diálogo com a visão decolonial de Mazama (2009).
2.1 DO HAPPENING À PERFORMANCE E À ANALOGIA COM A LINGUAGEM DOS
SARAUS PESQUISADOS
A transição do happening para a performance perpassa por uma espécie de sagrado,
mítico, pela linguagem do ritual, uma espécie de “teatro mítico31 que, geralmente, não acontece

31

Aleister Crowley (um dos fundadores da Golden Dawn) realiza, em 1910, em Londres, uma série de ritos
espetáculos denominados Ritos de Elêusis. Esses espetáculos se realizavam mensalmente, sendo cada evento
dedicado à comemoração de um astro (como em Elêusis na Grécia). O público era composto de iniciados que
passavam por uma série de preparativos, recebendo inclusive drogas para acompanhar o ritual-espetáculo (prática
que também ocorre em alguns happenings). A condução do espetáculo era feita por uma violinista e os atores,
segundo relato, trabalhavam em transe. Na época, Aleister Crowley foi objeto de uma série de acusações que
iam desde o charlatanismo até a prática de magia negra, mas, à parte disso, suas experiências influenciaram
artistas como Bob Wilson e Peter Brook. Uma terceira figura de importância a cultivar o mystery drama é Rudolf
Steiner, fundador da Sociedade Antroposófica. Steiner pratica um tipo de espetáculo que se aproxima de um
teatro espírita – o seguinte trecho do programa de The Portal of Iniciation (1910), apresentado nos Estados
Unidos, atesta essa tendência: In that Spirit's name / who through every striving word here spoken / reveals
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em edifícios-teatro, mas em praças, galpões, campanários, etc., como os espaços sugeridos por
Artaud para seu teatro sagrado” (COHEN, 2002, p. 128-129). Contemporaneamente, os saraus
referidos atravessam essa linguagem do ritual, pois ambos se dão em espaços públicos e
ocupados pelos artistas. Interessante ressaltar que “em todas as épocas as experiências
essenciais do teatro sempre se deram fora dos lugares previstos para o teatro” (COHEN, 2002,
p. 129).
Em comum com o happening, os saraus mencionados no presente estudo ainda mantêm
uma linguagem de espetáculo associada ao underground, o que evidencia a manutenção do
“teatro ritual32” nesse tipo de (per)formance. O autor ainda enfatiza que “podem-se apontar
centenas de outros exemplos desse ‘teatro ritual’”, que irão desde um teatro de rua até
espetáculos underground da fase hippie” (COHEN, 2002, p. 130). Com isso, acredito que um
resgate do happening ocorre através da (per)formance expressada pelos artistas desses saraus.
Segundo o autor, do “teatro ritual” surgiu uma corrente pouco conhecida, denominada mystery
drama. Corrente essa na qual predominava a cena artaudiana. O autor enfatiza a importância
desse movimento para a arte contemporânea. Além disso, “o teatro mítico terá a sua maior
expressão na live art. [...] Na live art agrupa-se uma série de tendências que ficam no limite do
que tem sido conceituado como arte” (COHEN, 2002, p. 131).
O happening é citado por Cohen (2002) como um “ponto-limite”, que fica entre o que
ele chama de “rito puro” ou o “sentido terapêutico” – elucidado por ele através do psicodrama.
Além disso, o happening aparece como expressão artística através da motivação principal que
ocorre por meio da expressão, “e é aí que se dá a passagem do happening para a performance”
(COHEN, 2002, p. 131-132).
A Free Theatre, associada diretamente ao happening e à performance, é descrita por
Cohen (2002, p. 132) como a ruptura da convenção teatral, marcada pela “existência da tríade
– atuante, público, texto – num espetáculo que acontece ao vivo, permite classificar o happening
como uma forma de teatro”.

himseíf to souls / Do I appear this moment before men / who will from now on / Listen to the words/ which here
so e arnesty resound to souls (COHEN, 2002, p. 131).
32
Ao se falar sobre um “teatro ritual”, é importante abrir parênteses para mencionar uma corrente pouquíssimo
conhecida pelo reduzido número de apresentações realizadas, mas de grande importância pelos elementos que
estiveram envolvidos nas montagens: o mystery drama. Talvez seja nesses espetáculos, juntamente com alguns
happenings, que a ideia de um teatro ritual e as proposições da cena artaudiana tenham sido melhor realizadas.
O mystery drama era conduzido por praticantes e adeptos de esoterismo e não por pessoas originalmente ligadas
à atividade artística. Alguns praticantes desse teatro ritual foram Aleister Crowley, Gurdjieff e Rudolf Steiner
(COHEN, 2002, p. 130).
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Por se tratar de uma associação direta com o teatro livre, com certa anarquia e linguagem
experimental, o happening, mais uma vez, assemelha-se ao corpus sarau, elucidado nesse
estudo; afinal, ambos possuem como marco a liberdade dos aspectos ideológicos, que questiona
e supera a “aberrante relação” definida pelo autor como separação frontal que segrega e domina
a arte contemporânea.
O happening se apoia no experimental, no anárquico, na busca de outras formas. [...]
Neste se busca:
- Livre funcionamento das atividades criadoras sem consideração alguma sobre se
agrade ou se venda.
- A superação dessa aberrante relação sujeito e objeto (observador/observado,
explorador/explorado, espectador/ator, colonizador/colonizado, alienista/alienado)
separação frontal que até aqui domina e condiciona a arte moderna (COHEN, 2002,
p. 132).

Não seria a “poesia anárquica”, sobre a qual se refere Artaud (2006), um dos princípios
da poesia contemporânea dos saraus que marcaram a minha trajetória (per)formada no Sarau
Invasor de Mariana e no Sarau Comum de Belo Horizonte? Encontro no happening uma
semelhança com essa descrição, por se tratar de um movimento que se apoia no experimental,
no anárquico. Afinal, “compreende-se assim que a poesia é anárquica na medida em que põe
em questão todas as relações entre os objetos e entre as formas e suas significações. É anárquica
também na medida em que seu aparecimento é a consequência de uma desordem que nos
aproxima do caos” (ARTAUD, 2006, p. 42).
Renato Cohen (2002) corrobora ainda mais esse discurso “ao incursionar pelo caminho
do risco, do experimental, o happening entra em sintonia com a ideia do Teatro da Crueldade
de Artaud na sua busca metafísica, procurando despertar o homem para outras realidades”
(COHEN, 2002, p. 132).
Porém, é exatamente aqui, nesta descrição, que os saraus citados encontram a sua melhor
definição: “não existe uma limitação estético-qualitativa para alguém atuar. O processo é
anárquico. Cada um pode subir ao palco e “dar o seu recado” (COHEN, 2002, p. 133).
Importante ressaltar que essa descrição é atribuída pelo autor para esclarecer a linguagem do
happening; e, a meu ver, assemelha-se também ao caráter político e democrático dos saraus.
A seguinte definição abrange a “estética de vanguarda, a luta de classe e um teatro que
incorpora a vida”, são, também, questões similares que ocorrem entre o happening e os
movimentos realizados pelos saraus mencionados:
No happening se realiza outra ideia de Artaud, ou seja, de um teatro que incorpore a
vida e não seja somente autorreferente (caminhando em cima de si mesmo). No
happening esta incorporação acontece ao extremo – magia, rituais terapêuticos,
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plástica, estética de vanguarda, luta de classes etc. – tudo é absorvido (COHEN, 2002,
p. 133).

No happening, a experimentação rompe com o teatro convencional, pois “não existe
uma preocupação com a encenação, nem com a representação” (COHEN, 2002, p. 133). Essa
experimentação, a meu ver, é mais um ponto em comum com a (per)formance e com a
linguagem dos saraus referidos. Além disso, o limite entre o ficcional e o real também é citado
pelo autor ao descrever a linguagem do happening, limite esse que ocorre em uma convenção
que é rompida durante a representação, e sobre o qual o autor discorre com mais detalhes:

esta ruptura se dá de várias formas, como pelas situações de imprevisto que
caracterizam os happenings – o público não sabendo o que vai acontecer – e nesse
sentido entrando em “situações de vida” em que pode ser instado a participar a
qualquer instante. Em outras situações o performer “mostra” sua representação,
revelando a convenção que está por trás da cena (por exemplo se caracterizando em
cena, usando metalinguagem etc.) (COHEN, 2002, p. 133).

Outra característica similar, o improviso, é parte da recitação dos poetas dos saraus.
Afinal, não há um ensaio na recitação dos poemas, os gestos, a entonação da voz, nunca serão
reproduzidos da mesma forma, mesmo que seja recitada a mesma poesia. Ou seja, nem o
público nem o artista saberão o que vai acontecer no momento da (per)formance. “Todas essas
quebras de convenção fazem alguns puristas não classificarem o happening como uma forma
de arte” (COHEN, 2002, p. 133). Segundo o autor, esses dois movimentos, o happening e a
performance, estão em “defasagem temporal” de uma década e isso repercute em algumas
questões:
Pode-se dizer, de uma forma genérica, que a Performance está para os anos 70 assim
como o happening esteve para os anos 60. A partir da classificação em modelo mítico
e modelo estético podemos dizer que a principal característica na passagem do
happening para a performance é o ‘aumento de esteticidade’: se o happening marcou
a radicalização do que chamamos ‘teatro mítico’, a performance vai tender para uma
maior aproximação com o ‘Teatro Estético’ (COHEN, 2002, p. 134).

Além disso, é interessante ressaltar que “talvez a melhor conceituação para essas duas
expressões seja a de considerá-las como duas versões de um único movimento, ou seja, a
performance como sendo o happening dos anos 70/80” (COHEN, 2002, p. 136).
Há alguns pontos que se divergem nessas expressões, pois “se no happening a marca é
o trabalho grupal, na performance prepondera o trabalho individual – uma leitura de mundo a
partir do ego do artista” (COHEN, 2002, p. 136). Ao descrever uma das características de
trabalho do happening, que acontece de forma grupal, o autor remete-me a uma das forças dessa
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linguagem de contracultura que percebo nos saraus citados. Afinal, são grupos contra
hegemônicos que se reúnem em prol da (per)formance.
Ademais, é evidente que não há somente semelhanças entre o happening e os saraus
citados como corpus dessa trajetória (per)formada, pois apesar de insurgirem de movimentos
de contestação, ambos se divergem em alguns elementos estruturais, que perpassam pelo que
Renato Cohen (2002) descreve como “uma tonicidade para o signo visual em detrimento da
palavra”:
De uma forma estrutural, happening e performance advêm de uma mesma raiz: ambos
são movimentos de contestação, tanto no sentido ideológico quanto formal; as duas
expressões se apoiam na live art, no acontecimento, em detrimento da representaçãorepetição; existe uma tonicidade para o signo visual em detrimento da palavra etc.
(COHEN, 2002, p. 135).

Não seria essa a linguagem dos saraus (Sarau Invasor e Sarau Comum) aqui
mencionados? “Contestação, representação-repetição e signo visual em detrimento da
palavra”? Diante disso, é notória a semelhança entre o happening, a performance e a palavra
(per)formada que se iniciou nos saraus. O autor também descreve a Free Theatre (happening e
performance) e seus aspectos em comum: a ênfase seria o discurso plástico, terapêutico ou um
discurso poético. Outro aspecto a ser destacado é o local de apresentação desses eventos,
“museus, galerias, edifícios, teatros, entre outros”. Esse é o ponto em que a linguagem
contemporânea dos saraus se converge, pois o palco do artista seria a rua, os bares, os museus,
as praças, ou seja, onde a poesia couber.
Segundo Cohen (2002, p. 136), “o movimento que está por trás do happening é o
movimento hippie externado pela contracultura”. Com isso, é inegável a semelhança com os
saraus aqui referenciados, pois ambos são movimentos de contracultura, contra a cultura
colonial, capitalista e heterossexista também.
De acordo com o autor, também se descreve que “na performance, a exemplo do
happening, a criação nasce de temas livres, da collage como estrutura, da livre-associação”
(COHEN, 2002, p. 137). Assim como há uma livre escolha temática dos artistas dos saraus, há
também uma livre escolha no dispositivo artístico a ser apresentado para que a poesia aconteça,
podendo ser explorado através da música, dança ou performances diversas, não existindo
limites para a expressão desses artistas nesses espaços.
O autor também perpassa pela característica individual como um marco do trabalho de
performance que, a meu ver, aparece descrita no decorrer da presente dissertação, quando me
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deparo com a descoberta da palavra (per)formada; evolução da linguagem dos saraus por mim
pesquisados:
Aí toda criação é individual. Nenhum pintor trabalha em grupo. O performer vai
conceituar, criar e apresentar sua performance, à semelhança da criação plástica. Seria
uma exposição de sua ‘pintura viva’, que utiliza também os recursos da
dimensionalidade e da temporalidade. Na performance vai-se visar uma maior
estetização Isso decorre tanto da necessidade de passar signos mais elaborados que
demandam um maior rigor formal, quanto do desejo dos artistas de produzir uma obra
mais delineada, menos bruta (COHEN, 2002, p. 137).

Nos saraus, a poesia é (per)formada com uma interação entre o público e o poeta, seja
através de um aplauso no meio da apresentação, um grito que surge em meio à recitação poética
e outros elementos que atravessam a performance do artista. Diante dessa perspectiva, aponto
a linguagem expressada no sarau em analogia ao happening, pois “a possibilidade de
intervenção do público numa performance é muito menor que no happening” (COHEN, 2002,
p. 138).
Atualmente há uma tentativa de enquadrar a performance através de um gênero das artes
cênicas. Mas, segundo o autor, essa tentativa é um agente complicador; visto que “é uma arte
de fronteira que visa escapar às delimitações, ao mesmo tempo que incorpora elementos das
várias artes” (COHEN, 2002, p. 139). Outro aspecto a ser enfatizado na performance perpassa
pela herança deixada pelo happening através da corrente ritualística:
A corrente ritualística da performance, herança do happening, dá uma proximidade
entre essa expressão e o Teatro da Crueldade de Artaud. Outras relações de
proximidade são com o teatro dialético brechtiano, usando-se essa dialética tanto a
nível do jogo personagem x ator como na dicotomia tempo/espaço real x
tempo/espaço ficcional (COHEN, 2002, p. 139).

Em suma, a linguagem dos Saraus, Invasor de Mariana e Comum de Belo Horizonte,
embora carregue o estigma da (per)formance, a meu ver, é uma espécie de happening
contemporâneo. Afinal, traduz-se por ser grupal e de movimentos de contracultura. Porém,
mantém-se na live art, traduzida por Cohen (2002, p. 38) como a “arte ao vivo e também a arte
viva. É uma forma de se ver arte em que se procura uma aproximação direta com a vida, em
que se estimula o espontâneo, o natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado”. Além disso,
o happening e a performance, ambos, são elementos do Free Theatre que abarcam a linguagem
cênica dos saraus pesquisados. Afinal, segundo Cohen (2002, p. 132), o “happening e a
performance emergem de uma ruptura com a convenção teatral”; sendo essa ruptura
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característica explícita na (per)formance dos saraus referidos e que descreve também o Free
Theatre. Segundo o autor,
Free Theatre – Happening e Performance: Ruptura da Convenção Teatral. A
existência da tríade – atuante, público, texto – num espetáculo que acontece ao vivo,
permite classificar o happening como uma forma de teatro. O happening se associaria
à ideia de um free theatre (teatro livre); liberdade essa que se dá tanto nos aspectos
formais quanto ideológicos. O happening se apoia no experimental, no anárquico, na
busca de outras formas (COHEN, 2002, p. 132).

É importante ressaltar que, para Cohen (2002), o happening e a performance possuem
semelhanças e diferenças estruturais que os diferem da linguagem teatral. O autor enfatiza que
“happening e performance não são a mesma expressão” (COHEN, 2002, p. 134). Com isso,
ratifico que a (per)formance, linguagem expressada por meio da palavra (per)formada, apesar
de encontrar algumas semelhanças apresentadas como forma de analogia ao happening e a
performance no presente estudo, também não são a mesma linguagem. A palavra (per)formada,
por exemplo, nasce especificamente nos saraus referenciados no corpus dessa dissertação,
tendo como base a linguagem de enfrentamento social dos poetas que a externalizam como
linguagem artística para expurgar dramas vivenciados pelas minorias sociais, uma espécie de
“poesia marginal” que especifico no decorrer do presente estudo.
Em suma, é preciso expandir a explanação sobre a performance, considerando a palavra
(per)formada dos saraus mencionados no presente estudo, levando em consideração as
expressões contemporâneas de artivismo33 da “poesia marginal” que emergem como “formas e
atividades cujas raízes se situam nas condições sociais e materiais de classes específicas”
(HALL, 2008, p. 241).
Também é preciso considerar que essa pesquisa é uma tese-criação, que envolve
conhecimentos prático e teórico, descritos na obra “Considerações metodológicas para a
pesquisa em arte no meio acadêmico”, de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014), o que implica
que a pesquisa em arte é viva e permite ao artista-pesquisador descrever o seu percurso, pois
cada arte é única. Corroborando essa discussão,
fica claro que buscar uma definição monolítica de pesquisas conduzidas no campo das
artes é contraproducente, uma vez que investigações em artes tendem a mudar ao
longo do tempo com os artistas que farão arte, e que estão buscando diferentes

33

Atualmente, muitas artistas e pesquisadoras feministas têm se autodenominado ‘artivistas’ e assumido, sem
ressalvas,
a
arte
como
ferramenta
de
luta
e
resistência.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2018000200220#fn1. Acesso em: 18 out.
2019.
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objetivos, utilizando diferentes ferramentas metodológicas (FORTIN e GOSSELIN,
2014, p. 1).

Desse modo, levo em consideração alguns princípios dessa metodologia etnográfica,
pois ela permite a intuição dentro de uma perspectiva afrocentrada, característica que abarca a
palavra (per)formada, a qual emergiu dos saraus já mencionados e que “tomou corpo” em sua
profundidade a partir do percurso diaspórico entre teóricos: Mazama (2009), Bergson (1973) e
(2009) e Didi-Huberman (1998), os quais tive acesso no decorrer dessa dissertação e que serão
descritos em detalhes no capítulo 3. Além disso, ainda no capítulo 3, analisei e discorri sobre a
oficina da palavra (per)formada, ministrada no Centro de Atenção Psicossocial de Apoio à
Saúde Mental (CAPS II – Casa dos Artistas).
2.2 MOVIMENTOS MARGINAIS DA POESIA: HIP-HOP, SLAM E SARAUS
CONTEMPORÂNEOS
Antes de discorrer sobre esse tema, é importante refletir sobre o termo marginal aplicado
a essas linguagens poéticas, ao qual Rogério Coelho (2017) define como movimento original e
contra hegemônico, de resistência à produção artística cultural que se dá a partir da dominação
de espaços urbanos brasileiros privilegiados:

Embora o termo marginal de que trata Roland Barthes seja uma discussão contra os
estereótipos enraizados no clichê do que se diz original, ele nos ajuda a pensar na
contra hegemonia, na resistência a uma cultura de dominação dos espaços
privilegiados pela produção artístico-cultural dos centros urbanos brasileiros
(COELHO, 2017, p. 15).

Quadro comparativo das similaridades entre movimentos marginais:
Hip-hop

Saraus contemporâneos

Slam

Duelos de MCs com versos e
ritmo.

Não é competitivo.

Competição poética, versos e
ritmo entre slammers.

Movimento altamente
democrático que atravessa as
mais distintas realidades; que
perpassa pelo duelo de rimas
entre os MCs.

Movimento altamente
democrático que atravessa as
mais distintas realidades.

Movimento altamente
democrático que perpassa pelo
mundo através das competições
poéticas e atravessa as mais
distintas realidades.

Linguagem da periferia:
questões atuais e cotidianas são
debatidas através da
performance e da poesia.
MCs e suas mais diversificadas
manifestações, DJs, B.Boys,
B.Girls e grafiteiros expressam

Linguagem da periferia:
questões atuais e cotidianas são
debatidas através da
performance e da poesia.

Linguagem da periferia:
questões atuais e cotidianas são
debatidas através da
performance e da poesia.
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Saraus contemporâneos

Slam

- Entretenimento;
- “A presença da voz, a poesia
sonora, um repertório de
vanguarda e a performance
como linguagem” (SALGADO,
2015, p. 151-152).

- Entretenimento;
- “A presença da voz, a poesia
sonora, um repertório de
vanguarda e a performance
como linguagem” (SALGADO,
2015, p. 151-152).

- Entretenimento;
- “A presença da voz, a poesia
sonora, um repertório de
vanguarda e a performance
como linguagem” (SALGADO,
2015, p. 151-152).

Movimento que emerge do
coletivo, da comunidade para a
própria comunidade, com certa
organização que perpassa por
algumas regras.

Movimento que emerge do
coletivo, da comunidade para a
própria comunidade, com certa
organização que perpassa por
algumas regras.

Movimento que emerge do
coletivo, da comunidade para a
própria comunidade, com certa
organização que perpassa por
algumas regras.

Discurso poético de
enfrentamento social, relatos do
cotidiano da periferia,
manifestos contra a hegemonia
social, contra o racismo, o
machismo, a homofobia, entre
outros.

Discurso poético de
enfrentamento social, relatos do
cotidiano da periferia,
manifestos contra a hegemonia
social, contra o racismo, o
machismo, a homofobia, entre
outros.

Discurso poético de
enfrentamento social, relatos do
cotidiano da periferia,
manifestos contra a hegemonia
social, contra o racismo, o
machismo, a homofobia, entre
outros.

Hip-hop
suas questões políticas e sociais
por meio de versos cantados.

Fonte: Elaborado pela autora do presente estudo.

Retomando a discussão sobre os movimentos marginais da poesia, uma obra nunca é
original, mas é a junção de múltiplas referências. Além dos saraus já mencionados, a palavra
(per)formada possui uma grafia diferenciada intuída por mim, que encontra embasamento
também nas linguagens do hip-hop e do slam. Além disso, esse é o ponto que atravessa essas
três linguagens da poesia marginal: “Um microfone na mão e uma ideia na cabeça – o poetry
slam entra em cena” (D’ALVA, 2011, p. 119); lembrando que, nesse caso, o microfone pode
ser real ou apenas uma metáfora, pois a intenção da poesia marginal é mandar o seu recado ao
público, com ou sem microfone.
Interessante ressaltar que, a partir do século XXI, com o reconhecimento do termo
poesia marginal, o slam se tornou um movimento altamente democrático que, de acordo com
Roberta D’Alva (2011), atravessa países com as mais distintas realidades, entre eles Brasil,
França, Canadá, Alemanha, Zimbábue, Gabão e Singapura, entre outros. E, “nos últimos 25
anos o poetry slam vem figurando entre as mais inventivas e democráticas práticas da poesia
performática em todo o mundo, com notáveis aspectos sociais, culturais, políticos e artísticos”
(D’ALVA34, 2011, p. 119).
34

Pioneira das batalhas de poemas falados no Brasil acredita na revolução em ouvir o que o outro tem a dizer:
“Olhar outro ser humano falar um poema é muito revolucionário”, afirma em entrevista ao HuffPost Brasil. [...]
Roberta Estrela D’Alva, 40 anos, atriz-MC, apresentadora, slammer (entre muitas outras coisas) ficou totalmente
sem voz. “Tive um cisto e tive que reaprender a falar e voz tem [muita relação com] o outro, como o outro sabe
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Enfatizando mais uma vez a questão do movimento altamente democrático do slam, a
autora também menciona que as informações desses eventos são disponibilizadas em rede e de
forma totalmente acessível e gratuita, pois nenhuma comunidade paga para ter acesso a essas
informações. “O que nós fazemos, o que nós sabemos, o que descobrimos é passado de poeta
para poeta, de cidade a cidade, de slam a slam, até para nossos rivais... ou inimigos
competitivos” (KRAYNAK apud D’ALVA, 2011, p. 122).
Ainda sobre essa perspectiva da competição, mencionada pela autora ao se referir aos
“rivais e inimigos competitivos” da linguagem do slam, é importante ressaltar que essa também
é uma linguagem em comum com o movimento hip-hop, pois ele também abarca uma
competição de rimas, com duelos entre MCs e suas mais diversificadas manifestações, DJ,
B.Boy, B.Girl e grafiteiro, que expressam suas questões políticas e sociais por meio de versos
cantados. A autora também traduz em síntese a definição do poetry slam, ou somente slam que,
a meu ver, também atravessa essa linguagem: “uma competição de poesia falada, um espaço
para livre expressão poética, uma ágora onde questões da atualidade são debatidas, ou até
mesmo mais uma forma de entretenimento” (D’ALVA, 2011, p. 120). Importante ressaltar que,
no hip-hop, o duelo ocorre entre MCs e, no slam, o duelo configura-se entre slammers.
Interessante enfatizar que, na contramão da origem dos saraus, o slam não surgiu de um
movimento de elite, mas, segundo Roberta D’Alva (2011), emergiu da classe operária dos
Estados Unidos, em 1986, através do poeta Mark Kelly Smith juntamente com o grupo Chicago
Poetry Ensemble que criaram um show-cabaré-poético-vaudevilliano, no bar Green Mill Jazz
Club, destinado à classe trabalhadora branca no norte de Chicago, nos Estados Unidos, [...] “foi
nesse ambiente que o termo poetry slam foi cunhado, emprestando a terminologia ‘slam’ dos
torneios de beisebol e bridge, primeiramente para denominar as performances poéticas, e mais
tarde as competições de poesia” (D’ALVA, 2011, p. 120).
Discorrendo um pouco mais sobre o slam, outra característica dessa linguagem que a
autora aponta é o fato de ser um movimento que emerge do coletivo, da comunidade para a
própria comunidade, com certa organização que perpassa por algumas regras; além disso,
apesar da competição, “prega-se que o propósito do poetry slam não é a glorificação do poeta
em detrimento de outros, mas a celebração da comunidade à qual ele pertence” (D’ALVA,
2011, p. 121). A meu ver, essa linguagem da celebração da comunidade também perpassa pelo

o que se passa entre a mente e o coração. Ela materializa o que está dentro para fora. Falar implica em ser ouvido
ou não ser ouvido e ser massacrado no seu direito expressivo”. LIMA, Carolina. Roberta Estrela D’Alva, a voz
pioneira nas batalhas de slam pelo Brasil. Portal Huffpost Brasil, 2018. Disponível em:
https://www.huffpostbrasil.com/2018/10/21/roberta-estrela-d-alva-a-voz-pioneira-nas-batalhas-de-slam-pelobrasil_a_23566380/. Acesso em: 10 fev. 2020.
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hip-hop35; afinal, um duelo de MCs também precisa dessa participação do coletivo, do
agenciamento comunitário e da resistência cultural para acontecer:
Ao trazer à boca da cena simultaneamente a voz de uma específica subjetividade afroamericana – a voz individual de cada rapper, com seu lastro particular de experiências
vividas, a partir das quais são elaborados seus textos – e a visão de mundo coletiva de
uma determinada comunidade – o rapper como voz coletiva –, o rap se consolida
como uma forma de agenciamento comunitário e de resistência cultural (SALGADO,
2015, p. 153).

Além dessa linguagem de celebração coletiva, há outra questão importante, relacionada
ao termo spoken word, que se refere aos artistas que se apresentam nas competições dos slams
sem a participação efetiva da comunidade, seguindo a carreira solo, por exemplo; e que,
segundo D’Alva (2011), esse termo também está associado a uma infinidade de universos:
Para que um slam aconteça é fundamental a participação coletiva e ativa de todos os
presentes e, embora existam artistas que se destaquem na cena, até mesmo tornandose celebridades e seguindo carreiras solo, como é o caso de Saul Williams, ator do
premiado filme Slam (Levin, 1998), estes são considerados por muitos slammers
como artistas que fazem spoken word, e não slam, na medida em que este último só
se dá com a participação da comunidade, de outros slammers, sem que nenhuma das
partes participantes se sobreponha à outra. [...] O termo spoken word está relacionado
com diversos universos, como o da poesia beatnik, dos movimentos negros
americanos e seus discursos políticos, do hip-hop, e o das performances literárias
contemporâneas. Começou a ser usado no começo do século XX nos Estados Unidos
e se referia a textos gravados e difundidos pelo rádio e foi muito difundido nos anos
90 com o surgimento dos slams. Somers-Willett (2009) refere-se às relações do spoken
word com os gêneros da música negra americana, principalmente o hip-hop. Dá ênfase
às origens comerciais do spoken word, que por poder ser uma manifestação que pode
ser registrada, reproduzida e comercializada, principalmente pela indústria
fonográfica, tornou-se um rentável produto comercial, algo que muitos de seus
participantes e apreciadores desconhecem (D’ALVA, 2011, p. 121).

É importante enfatizar também que, além da presença física do coletivo e do termo
spoken word, há outro ponto em comum entre o hip-hop, o slam, os saraus contemporâneos e a
palavra (per)formada: a discussão sobre as questões que atravessam cada indivíduo, ou seja, o
enfrentamento social em cada performance, as temáticas abordadas em cada poesia considerada
marginal ou periférica, atribuídas aos corpos diaspóricos contemporâneos que participam
dessas manifestações; o que Roberta D’Alva (2011) define como [...] “presença física, o
encontro, o diálogo entre as diferenças, ponto central desse tipo de manifestação” (D’ALVA,
2011, p. 121).

35

Buscou-se trabalhar os gêneros poesia e canção pelo fato de ambos terem similitudes, uma vez que a palavra
“RAP” significa “ritmo e poesia”, oriunda do inglês, “rhythm and poetry”, também em função de nas sociedades
africanas, os valores, ensinamentos e tradições se dão por via da oralidade (CRUZ, 2019, p. 114).
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Já, em relação ao movimento hip-hop, ao descrever O Teatro hip-hop e o ator-MC,
D’Alva (2012) aponta alguns detalhes que atravessam a oralidade, o campo da performance
poética do MC, acrônimo36 para master of ceremonies (mestre de cerimônias), que, a meu ver,
também sintetiza questões como o autodidatismo, a apropriação da própria história, a
contundência com o discurso das ruas, o estilo inclusivo e libertário do MC; linguagem que
também atravessa a poética do slam, dos saraus e da palavra (per)formada, objeto descrito em
detalhes ao longo do presente estudo. Ainda sobre essa perspectiva, a autora aborda alguns
aspectos importantes.

Especificamente no campo da performance poética, da oralidade e do trabalho com a
palavra, um conceito central dentro do trabalho deste núcleo de pesquisa é o de atorMC artista híbrido que traz na sua gênese as características narrativas do ator épico (o
distanciamento, o anti-ilusionismo, o gestus, a determinação do pensar pelo ser
social), mixado ao autodidatismo, à contundência e ao estilo inclusor, libertário e
veemente do MC, acrônimo para master of ceremonies (mestre de cerimônias). O MC
é um dos quatro elementos da cultura hip-hop, que pulsa na contundência do discurso
das ruas, na apropriação de quem conhece e conta sua própria história, tornando-se
um porta-voz que narra, através de articulações de rimas – o rap (rhythm and poetry
– ritmo e poesia) – e com um estilo próprio, a realidade na qual está inserido
(D’ALVA, 2012, p. 198).

Ressalto que não há só aspectos em comum entre essas expressões artísticas
contemporâneas; há um ponto em que se diferem essas linguagens, em específico, uma regra
do slam, a qual prega que “não devem ser utilizados figurinos, adereços, nem acompanhamento
musical” (D’ALVA, 2011, p. 122). Regra essa que não se aplica aos saraus contemporâneos,
pois não há regras para a performance poética acontecer nesses espaços. Além disso, essa regra
direcionada ao slam também não se aplica ao hip-hop, pois a música e a estética do MC o
caracterizam como tal e o fazem comunicar com mais propriedade.
Na palavra (per)formada, por sua vez, essa regra direcionada ao slam também não se
aplica, pois na minha trajetória de (per)formance utilizo todos os recursos possíveis que a minha
intuição mandar, na intenção de dar forma à poesia ou à palavra. Isso vai muito além de recitar
os versos, pois me permito utilizar recursos cênicos, sem nenhuma regra: figurino, escrita
criativa que ocupa espaços de instituições de poder (museus e academia), além da edição
audiovisual da palavra, entre outros recursos que couberem em cada (per)formance.
36

Reduções: sigla, ou acrónimo, ou abreviatura? [...] Acrónimo: Palavra formada através da junção de letras ou
sílabas iniciais de um grupo de palavras, que se pronuncia de forma integrada, como uma palavra só, respeitando,
na generalidade, a estrutura silábica da língua. Exemplos: DARGD = Departamento de Arquivo, Registo e
Gestão de Dados; MESCTI = Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. PORTAL
CIÊNCIA.
Reduções:
sigla,
ou
acrónimo,
ou
abreviatura?
Disponível
em:
https://ciencia.ao/artigos/opiniao/item/882-reducoes-sigla-ou-acronimo-ou-abreviatura. Acesso em: 20 out.
2020.
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As outras regras do slam também são de suma importância para que o evento ocorra,
totalizando três regras, em específico, que padronizam essa linguagem de competição poética
por todo o mundo: “os poemas devem ser de autoria própria do poeta que vai apresentá-lo,
devem ter no máximo três minutos e não devem ser utilizados figurinos, adereços, nem
acompanhamento musical” (D’ALVA, 2011, p. 122).
De acordo com a autora, essas regras fazem dessas competições autorrepresentativas,
que denominam os slammers como um “autoperformer”, pois performam algo de si, de sua
própria autoria, com um desafio criativo de sintetizarem suas histórias em três minutos. Nesses
casos, porém, o tempo não é só uma percepção cronológica, visto que “dependendo do grau de
identificação da plateia com o poema, esse tempo se estende ou se contrai, distancia ou
aproxima o passado, presentifica ou desmorona o presente, joga “iscas para o futuro”
(D’ALVA, 2011, p. 123).
No slam, a plateia é altamente participativa nessas performances direcionadas à poesia
marginal. Há um estado de identificação e de presença consideráveis por parte desse público,
haja vista que “os espectadores vibram com slammers que conseguem tirá-los de onde estão,
que provocam paixão, ódio, que despertam desejo, dor, repulsa, admiração. Os poetas que
entram nessa arena, sabem que terão que emocionar a audiência” (D’ALVA, 2011, p. 123).
Além disso, no quesito julgamento, quando os jurados avaliam os slammers durante as
competições, a plateia bate os pés no chão, aplaude e participa também das avaliações,
criticando ou apoiando o júri técnico.
A respeito da cultura do hip-hop, Ezequiel Cruz (2019) destaca que ela é intrínseca à
periferia e descreve guetos, favelas ou quebradas. Além disso, o autor menciona que o rap é o
principal elemento da cultura hip-hop37 brasileira, que acontece por meio da oralidade e,
segundo o autor, resgata alguns valores da cultura africana que perpassam pela ancestralidade:
A cultura Hip-hop, egresso de regiões periféricas denominadas como guetos, favelas
ou quebradas, além (de) fomentar o combate ao racismo, preconceito, violência,
pobreza e falta de infraestrutura nos bairros pobres. O principal elemento da cultura
hip-hop o rap brasileiro, por intermédio da oralidade, resgata e ressignifica os valores
da cultura africana, suas crenças, tradições, identidade e ancestralidade. O Rap
brasileiro desmistifica uma ordem colonial e eurocêntrica que foi implantada no Brasil
37

A cultura Hip-hop teve seu início na década de 1970, na Jamaica. Com tempo, foi sendo disseminada para a
América do Norte, os Estados Unidos, a América do Sul, o Brasil e para os demais continentes. Derivado de
regiões periféricas denominadas guetos, favelas ou quebradas, o hip-hop tem como principal fundador Clive
Campbell, mais conhecido com Kool Herc. Herc, DJ e produtor jamaicano que organizava festas (as block
parties), sendo reconhecido mundialmente como o “pai do hip-hop” (ARALDI, 2016). [...] Outro fundador, e
também ícone do Hip-hop, foi Kevin Donavan, mais conhecido como DJ Afrika Baambaata, produtor musical,
ativista e militante do movimento Hip-hop. Afrika Bambaataa nasceu e cresceu no Bronx, bairro negro dos
Estados Unidos, onde animava festas nos finais da década de 60 (CRUZ, 2019, p. 116-117).
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e que até os dias atuais é concebida como a cultura padrão, a chamada ‘cultura
ocidental’ (CRUZ, 2019, p. 114).

Além disso, de acordo com Ezequiel Cruz (2019), o hip-hop é inerente à cultura afrobrasileira, é a principal voz da população negra do Brasil e tem como matriz a cultura africana,
pois ambos apresentam uma atitude descolonizadora, de autoafirmação da sua cultura, da
identidade, do pertencimento e da denúncia. Porém, acrescento a essa perspectiva uma atitude
decolonizadora, afinal, conforme já pontuado no presente estudo, essa é a minha perspectiva.
A meu ver, o racismo ainda não foi superado em nossa sociedade heteronormativa. O autor
discorre mais sobre esse assunto:
como o hip-hop se insere na cultura afro-brasileira, levando em conta seu surgimento
a partir de matrizes culturais africanas, estabelecendo relações entre Brasil e
Moçambique através do rap brasileiro e da poesia Moçambicana. Partindo desse
pressuposto, a cultura afro-brasileira será apontada através das letras de rap e de
poesias, apontando o caráter descolonizador, a autoafirmação, identidade,
pertencimento e denúncia em ambos os gêneros. [...] Assim sendo, o hip-hop é um
expoente da cultura afro-brasileira e de sua difusão, que dialoga com a camada menos
favorecida da sociedade (pobres e negros) e forma nesta o pensamento africanista que,
desde o período colonial, tem sido interceptado pelo eurocentrismo e pelo
escravagismo. O rap, um dos elementos do hip-hop, e principal voz da população
negra do Brasil, tem entrelaçamentos nas literaturas africanas, em especial na poesia
moçambicana, a qual visa combater a colonização, a escravidão e o eurocentrismo, a
fim de emancipar o povo negro (CRUZ, 2019, p. 114-116).

Marcus Salgado (2015), por sua vez, descreve o rap como parte da cultura do hip-hop
que estabelece uma linguagem que atravessa várias outras linguagens, intrínsecas à cultura
negra, à música, ao grafite, à performance, à dança, à poesia e outros modos de expressões
artísticas contemporâneas que atravessam o som, a palavra o ritmo e a poesia. Essa
característica de intermídia é destacada já em sua nomenclatura. Além disso, o autor elucida a
tradição cultural de matriz africana, a qual se insere em várias modalidades orais de literatura
como forma de linguagem e modos de expressão a partir do rap:
Considerado um dos elementos definidores da cultura hip-hop, juntamente com o
grafite e a dança, o rap é uma linguagem intermidial para a qual convergem elementos
não apenas da música, como também de outras linguagens e modos de expressão. Isso
fica explícito em seu próprio nome, pois rap significa rhythm and poetry – portanto,
ritmo e poesia –, numa alusão à síntese de palavra e som que o caracteriza. [...] No
código genético, o rap traz um regime estético em que se entrelaçam som e palavra.
Esse regime insere-se plenamente numa tradição cultural de matriz africana na qual
se verifica a sobrevivência das formas orais de literatura. É nesse sentido que o rap se
afirma como ponto de convergência entre inúmeras manifestações culturais africanas
e afro-americanas nas quais esses dois elementos – som e palavra, ritmo e poesia – se
articulam de forma a gerar canções, narrativas, poemas etc. É possível reivindicar,
como seus antecedentes, o blues e o gospel, as canções de trabalho dos escravos, os
pregões de rua dos ‘negros de ganho’ e os vissungos. Nessas formas todas, encontramse palavra e som a fim de comunicar mensagens de fundo social, pelos quais se
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delineiam os mecanismos de exclusão operantes sob as mais diversas máscaras, nos
mais diversos tempos e espaços. [...] O rap pressupõe a intermidialidade – cruzamento
entre música, poesia e performance – como elemento estruturante no próprio conceito
de obra de arte (SALGADO, 2015, p. 151).

Ressalto que, além da linguagem intermidial, outras características em comum que, a
meu ver, atravessam tanto a linguagem da poesia marginal contemporânea do rap, quanto a
poesia dos saraus, do slam e da palavra (per)formada, é a corporeidade, a presença da voz, a
poesia sonora, um repertório de vanguarda e a performance como linguagem. Conforme
descreve Salgado (2015), por meio de analogia a linguagem do rap:
No campo da música, embora privilegie a mensagem verbal na comunicação
de conteúdos musicais, o rap tem a performance como suporte final – por meio
de apresentações ao vivo – e como linguagem de base. É por ela que se afirma
a materialidade poética do rap, enquanto linguagem diretamente ligada ao
corpo e à presença física, particularmente a voz, desde sempre sopro e [...], ao
mesmo tempo que abertura para a emergência de um outro na dobra do
discurso. Além disso, o rap apresenta notável intimidade com procedimentos
estéticos que habitualmente são identificados como pertencentes ao repertório
das vanguardas, como a montagem, a recombinação, a colagem e até mesmo a
poesia sonora (SALGADO, 2015, p. 151-152).

Ainda sobre a similaridade entre essas linguagens artísticas contemporâneas, Marcus
Salgado (2015) descreve, por meio do contexto do rap, o que, a meu ver, dialoga com o
enfrentamento social, dispositivo explícito tanto na linguagem poética da palavra (per)formada,
quanto nos saraus contemporâneos e no slam. Visto que as expressões artísticas expurgam, em
seus discursos, os traumas sociais, as violências coletivas e individuais enfrentadas. Talvez seja
essa a necessidade de sobrepujar o trauma e assimilar a experiência a qual o autor descreve:
A violência, portanto, não deve ser lida aqui como causa, e sim como sintoma. Sua
presença no discurso poético de um gênero como o rap reflete ‘a reiterada presença
do ato violento nos discursos sociais’. As camadas discursivas encontradas nas letras
de rap apontam para uma estética do trauma, vez que procuram representar
experiências individuais ou coletivas ligadas à violência, quer no plano sistêmico,
institucionalizado ou interpessoal. É claro que há também uma função terapêutica
implícita no jogo de enunciação e de encenação do real como proposto pelo rap,
afinal, enunciar o ato de violência satisfaz, em alguma medida, ‘à necessidade
psicológica de sobrepujar o trauma, permitindo sua assimilação como experiência’
(GOMES apud SALGADO, 2015, p. 156).

Marcus Salgado (2015) também aponta a linguagem do rap, característica da sociedade
brasileira, que traz os registros do cotidiano das comunidades periféricas, o que, a meu ver,
ratifica ainda mais a perspectiva anteriormente apresentada. Além disso, o autor menciona que
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as canções do rap38 ainda podem ser ouvidas como crônicas, poemas, documentários, literatura,
enfim, um “hibridismo estruturante” para além da perspectiva estética. Discorrendo um pouco
mais sobre isso:
Capaz de desdobrar-se num projeto de resistência cultural mais amplo da matriz
africana nas Américas e, ao mesmo tempo, fixar-se em problemas locais, o rap
reafirma, em múltiplos planos, sua identidade híbrida. Ritmo e palavra, música e
literatura oral, crônica e poema, autoficção e documentário, o rap se constitui, por
conta desse hibridismo estruturante, em uma linguagem privilegiada para se tentar
acesso pela via estética a um complexo cultural híbrido como as próprias cultura e
sociedade brasileiras. Iniciativas como os saraus da Cooperifa (que se desdobraram
numa miríade de eventos locados na periferia, tendo por temática a fusão entre palavra
e som, como o Sarau Suburbano, o Sarau Ritmo e Poesia, o Sarau dos Mesquiteiros
etc), editoras como a LiteraRua e a Literatura Marginal (para ficarmos em dois
exemplos editoriais focalizados em literatura e distribuição marginais/periféricas),
gravadoras como a Cosa Nostra e a Zâmbia ou ainda a tradução de obras da literatura
marginal para outras línguas (como ocorre com o francês, pela editora Anacaona, que
já traduziu Alessandro Buzo e Ferréz) mostram como a cultura hip-hop, na qual, como
dito anteriormente, o rap se situa como o elemento estético sônico-verbal por
excelência, constitui-se, além de instrumento cognitivo pelo qual se torna possível o
acesso à cultura e à sociedade brasileira em suas dinâmicas mais profundas, também
uma imagem possível de futuro para as populações das periferias, pois ele nos faz
lembrar que a cultura “pertence àquele que é capaz de produzi-la” (FAUSTINO, 2002,
p. 10) e que a força ilocutória da palavra se dá, também, no sentido de uma intervenção
direta sobre o eixo-realidade, como se estivéssemos sempre prestes a mergulhar não
mais no coração da ação, e, sim, no coração da história (SALGADO, 2015, p. 161).

Ainda sobre esse contexto do rap brasileiro, que atravessa a cultura do hip-hop, ressalto
que a característica da oralidade perpassa por essa arte contemporânea e atravessa não só o
presente, mas o passado da cultura afro, através da cultura do canto dos ancestrais, líderes
africanos que transmitiam seus ensinamentos para as gerações também através de rimas, assim
como lembra Balbino (apud CRUZ, 2019, p. 116):
Ademais, o rap brasileiro remonta, por meio da oralidade, aos líderes africanos do
passado, os quais transmitiam seus ensinamentos para as gerações futuras. Afinal, o
canto falado dos ancestrais africanos, ensino transmitido de geração para geração, se
dava através de rimas, assim como ocorre com o rap. Os grupos de rap se esforçam
para manter viva a ancestralidade afro, tentando levar à sociedade o valor da cultura
negra (BALBINO apud CRUZ, 2019, p. 116).

Em suma, os autores aqui mencionados: Roberta Estrela D’Alva (2012), Ezequiel Cruz
(2019) e Marcus Salgado (2015), dialogam sobre a cultura afro-brasileira, “ou, como eu prefiro,

38

Para além de uma perspectiva puramente estética que pode vincular o rap a outras linguagens da era da
reprodutibilidade técnica, já que, com as técnicas do sampling e da mixagem, é possível fazer música a partir de
registros sonoros pré-existentes, as letras das canções podem ser ouvidas como crônicas, nas quais é registrado
o cotidiano nas comunidades periféricas (SALGADO, 2015, p. 154).
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denomina a intelectual negra brasileira Lélia Gonzales de que nós falamos o ‘Pretuguês39’”
(BORGES40, 2018), que é expresso através da poesia marginal do slam e do hip-hop, e que
reverbera nas raízes do povo afro-brasileiro e perpassa por suas raízes afro-indígenas e impacta
a maneira como externalizamos essas expressões artísticas e o modo como nos relacionamos
com o outro e com o mundo também.
Em meio a esse diálogo, alguns dispositivos atravessam ambas as linguagens poéticas
marginais, incluindo, a meu ver, os saraus contemporâneos e a palavra (per)formada. São eles
a linguagem da periferia, abordando questões atuais e cotidianas, debatidas através da
performance e da poesia, o entretenimento, “a presença da voz, a poesia sonora, um repertório
de vanguarda e a performance como linguagem” (SALGADO, 2015, p. 151-152) e o
movimento altamente democrático que atravessa as mais distintas realidades, desde os duelos
de MCs, com versos e ritmo, até as competições poéticas, versos e ritmo entre slammers.
Por fim, ressalto que tais noções discorrem também sobre o rap, a rima e a oralidade
como pontos em comum ao hip-hop, à poesia marginal e à sua origem ancestral africana; o que
corrobora a perspectiva de que “nós, povos descendentes de africanos e indígenas, sempre
fizemos poesia. A poesia é um estado de pensar, produzir e formular fala e escrita no mundo de
modo lírico” (BORGES, 2018).

39

Ou seja, nós falamos algo que se aproxima mais do que nossas raízes afro-indígenas falam, e quando digo falam
não é só o ato da fala, mas o modo de agir, pensar e ver o mundo. Ou seja, é pela língua e pela linguagem que
refletimos, que externamos estas reflexões, que estabelecemos relação com o outro e com o mundo, que
interagimos e nos colocamos como seres pensantes, como seres que existem.
40
“Me chamo Juliana Borges, sou filha de Cláudia Borges, trançadeira; neta de Romilda Borges e sobrinha neta
de Valdice Borges, lavadeiras; bisneta de Damiana, mulher indígena e doméstica. Gosto sempre de iniciar minhas
participações em debates me apresentando e saudando minhas ancestrais e mulheres que me cercam. Porque ao
nomear, estamos dando respeito e existência. Estamos dizendo de onde viemos e que sabemos para onde
queremos ir. Sou fruto do trabalho, esforço, persistência e resistência destas mulheres, somadas às minhas tias
maternas Selma e Simone, que decidiram que se uma não pode estudar, outra só pode fazer até a 4 a série do
fundamental e minha mãe só pode ter o ensino superior incompleto, eu seria a geração que carregava como
projeto familiar a tarefa da universidade. Sou moradora da periferia de São Paulo, Jardim São Luís/Capão, bairro
em que mais se mata e morre na cidade e onde está o cemitério que mais tem jovens negros enterrados, com
mortes decorrentes de balas de fogo” (BORGES, 2018).
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3 INTUIÇÃO: DISPOSITIVO DE CRIAÇÃO DA PALAVRA (PER)FORMADA
Há um ponto a se discorrer, “uma vez que investigações em artes tendem a mudar ao
longo do tempo com os artistas que farão arte, e que estão buscando diferentes objetivos,
utilizando diferentes ferramentas metodológicas” (FORTIN e GOSSELIN, 2014, p. 1).
Conforme mencionado no primeiro capítulo, a intuição como um possível método da palavra
(per)formada atravessa campos expandidos, como a metodologia etnográfica de Fortin e
Gosselin (2014), os quais estabelecem a tese-criação como um conceito de pesquisa no campo
das artes:
Ultimamente, artistas têm se juntado às universidades, sendo estas desafiadas a
receber estes artistas e ao mesmo proteger o seu trabalho criativo em um ambiente
acadêmico onde o conhecimento é eminentemente teórico. Assim, como a vinda de
artistas para a academia, tornou-se necessário desenvolver o conceito de tese-criação,
a fim de reconhecer o tipo de conhecimento produzido por artistas dentro de ambientes
universitários. [...] Todas as teses-criação nas artes envolvem o conhecimento prático
e teórico como componentes da tese de doutorado. Não é possível comprometer a tesecriação reportando-a somente como forma de arte (FORTIN e GOSSELIN, 2014, p.
5-6).

Diante dessa perspectiva, minha pesquisa passou por algumas mudanças durante todo o
meu processo dissertativo, como a própria temática que, no início das minhas pesquisas, seria
“Performance Art como Estratégia de Enfrentamento Social”. Entretanto, durante as
investigações propostas por esse estudo, percebi que o corpus desse trabalho não era a
performance art, mas a própria palavra, o que mudou o foco do tema para “Palavra
(Per)formada: corpos diaspóricos e diferenciados na criação cênica contemporânea”. Em face
disso, a palavra (per)formada tem por objetivo contribuir com o aporte teórico da academia ao
utilizar a intuição como um possível método para a criação cênica contemporânea.
É importante ressaltar também que essa pesquisa esteve em constante movimento, visto
que, a princípio, acreditava que a intuição seria o método do presente trabalho e o descrevi no
modelo da oficina que apresentei para o CAPS II (Apêndice A). Na ocasião, citei a intuição
como um método apresentado por Mazama (2009). Contudo, ao aprofundar minhas pesquisas,
compreendi a intuição como um dispositivo integrado à metodologia etnográfica e percebi que
a perspectiva decolonial e afrocentrada atravessam esse dispositivo por meio dos mecanismos
discorridos no presente capítulo.
Enfatizo que o dispositivo que me moveu arduamente e me instigou a produzir a
presente pesquisa foi a intuição, dispositivo esse que utilizo na palavra (per)formada e em todas
as minhas obras artísticas, clarificado por mim durante o percurso diaspórico que percorri entre
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os teóricos Mazama (2009) e Bergson (1973) e (2009), que, ao modo de cada um, descrevem a
intuição. Para Mazama (2009), a intuição é como o pulso cósmico da alma, perspectiva do
holismo que integra todas as coisas, visão suprarracional que deve ser aliada à perspectiva
histórica e intuitiva, que percorre além do espaço-tempo unificado à visão espiritual e
intelectual. Já para Bergson (1973), a intuição é apontada como memória, memória do passado,
do corpo e, intuição como forma de instinto, inteligência inata ao ser humano.
Além disso, Didi-Huberman (1998) assinala a intuição como um caminho que pode ser
observado de fora para dentro. Ele aponta os dispositivos que levam à intuição como uma
espécie de “gatilho” presente no inconsciente e que é disparado por algo externo. O autor
também exemplifica essa teoria através de objetos geométricos que disparam a “leitura” de
vários signos em quem os vê.
Segundo a perspectiva de Johanson (2005), que aponta a doutrina bergsoniana e
esclarece alguns aspectos da filosofia, ela aceita a intuição através da metafísica, considerada
na arte como obra. Além disso, a autora descreve que a ciência considera tudo que é conceitual,
racional e provado, mas a filosofia conceitua a intuição como algo imagético e metafísico.
Considero que a palavra (per)formada se aproxima desse discurso, pois se aproxima da intuição
através do discurso filosófico por ser imagética e metafórica. A autora clarifica ainda mais essa
perspectiva:
No caso da arte, a intuição só se transforma em obra porque há – e não pode deixar de
haver – mediação simbólica: a arte, é à sua maneira, uma certa luz que o artista lança
sobre sua experiência, em si, obscura e ininteligível. Seria um erro considerar o objeto
da arte a pura duração. Se assim fosse, não haveríamos que falar em expressão. O fato
de um artista recorrer a uma linguagem já é indício de que a sua estrutura preceptiva
não está totalmente ligada à realidade puramente qualitativa da duração. E não há
como ser de outra maneira: tanto quanto as pessoas mais comuns a percepção do
artista também é pragmática em relação à vida. É o próprio Bergson que afirma que a
intuição diz respeito a “uma visão mais direta da realidade”, a uma “atenção
expandida”, não exatamente a outra “visão” ou uma outra “atenção”. [...] É certo que
a dilatação da percepção implica uma certa modificação de sua natureza, mas esta é
apenas a própria dilatação e não uma outra qualidade imaginária. Tanto é assim que,
do contrário, não haveria como falarmos em “contemplação” da obra de arte. O poeta
e o romancista que exprimem um estado de alma não criam certamente todas as suas
peças: eles não seriam compreendidos por nós se não observássemos em nós, até certo
ponto, o que eles nos dizem de outros. À medida que eles nos falam, aparecem nuances
de emoção e pensamentos que poderiam ser representados em nós há muito tempo,
mas que permaneceram invisíveis (JOHANSON, 2005, p. 41).

Antes de percorrer esses autores, havia definido a intuição como o dispositivo principal
que aciona a palavra (per)formada, pois esse sempre foi o dispositivo que eu acionava antes de
redigir uma poesia e (per)formá-la. Seria uma espécie de emoção que vinha e eu a externalizava
através da minha arte: (per)formance. Assim era a minha motivação inicial, externalizar minhas
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emoções, curando meus estados de dores relacionados às internações da minha mãe, os
racismos sofridos, entre outros. Encontrei, assim, embasamento nas palavras de Johanson
(2005) para ratificar essa minha perspectiva:
criação significa, antes de tudo, emoção: quem se empenha na composição literária
terá verificado a diferença entre a inteligência entregue a si mesma e aquela que
consome com o seu fogo a emoção original e única, nascida de uma coincidência entre
o autor e seu assunto, isto é, de uma intuição (JOHANSON, 2005, p. 50).

Ressalto que, ao acessar a doutrina bergsoniana durante minha pesquisa, também por
meio da obra de Johanson (2005), pude compreender melhor essa perspectiva que, até então,
para mim era só um insight, uma intuição a respeito do próprio dispositivo que eu acionava para
(per)formar. Johanson (2005) menciona a natureza da arte que se dá por meio da intuição:
Retomamos, assim, o ponto do qual partíamos quando nos referíamos ao problema da
natureza da arte. Agora já podemos retomar nossa primeira constatação, a de que, do
ponto de vista bergsoniano, a arte é conhecimento. [...] Veremos ao longo deste nosso
trabalho que, em Bergson, conhecer significa criar, que a criação artística é
conhecimento da mudança, ou seja, da natureza em seu aspecto qualitativo; que se dá
por meio de uma intuição que, por sua vez, se desdobra necessariamente na produção
de algo novo, inesperado e universalmente aceito, já que a arte nos mostra o que de
direito poderíamos ver, mas, de fato, não vemos (JOHANSON, 2005, p. 36).

Ao me aprofundar na intuição para compreendê-la como dispositivo de uma criação
artística, percebi que a emoção que eu expressava nas minhas (per)formances advinham
também da memória, elucidada por Bergson (2009, p. 5): “portanto, toda consciência é memória
– conservação e acumulação do passado no presente”. A partir desse conceito, compreendi que
as memórias relacionadas à internação da minha mãe colaboraram para o insight da obra
Fragmentos de um Surto (2012) e, assim, a memória do racismo institucional que vivenciei no
meio acadêmico colaborou para que eu intuísse Lugar de Fala? (2019), ambas descritas no
capítulo 1 e cujos desdobramentos foram expostos no presente capítulo.
Diante dessa perspectiva, faz-se necessária mais uma explanação do autor acerca da
consciência. Segundo ele, “quem diz espírito diz, antes de tudo, consciência. Mas, o que é
consciência? É óbvio que não vou definir algo tão concreto, tão constantemente presente na
experiência de cada um de nós. [...] consciência significa primeiramente memória”
(BERGSON, 2009, p. 4-5).
Já na visão afrocêntrica de Mazama (2009), o espírito parte de uma visão cosmológica
em essência da vida, uma visão que expressa as memórias físicas junto às memórias espirituais,
sem separá-las, expressando uma forma de memória mais coletiva, ou seja, ancestral; mas que
abarca também a consciência de forma racional. A autora perpassa por uma visão holística em
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sua explanação, uma perspectiva que integra todas as coisas. O que a difere, em partes, da
perspectiva de Bergson (2009), o qual define o espírito como consciência, memória, inerente a
uma perspectiva física e racional somente, que perpassa pela experiência de cada indivíduo.
Mazama (2009) não nega o lado material da vida, mas ratifica um novo paradigma: o
paradigma afrocêntrico, no qual a espiritualidade não se separa da intelectualidade. Dentro
desse novo paradigma apresentado por Mazama (2009), pergunto-me: a intuição que utilizo na
palavra (per)formada advém dessa espiritualidade?
Em resultado, a produção acadêmica afrocêntrica deve refletir a ontologia, a
cosmologia, a axiologia, a estética, e assim por diante, do povo africano: deve estar
centrada em suas experiências. A essência da vida, e, portanto dos seres humanos, é
espiritual. Isso não significa negar o aspecto material da vida; entretanto, quando tudo
foi dito e feito, o que permanece não é a aparência das coisas, mas a essência invisível
que permeia tudo que é o espírito, a derradeira unidade com a natureza, a interconexão
fundamental de todas as coisas. Portanto, os métodos afrocêntricos, assim como o
conhecimento afrocêntrico gerado, devem refletir a primazia do espiritual, a relação
entre o físico e o espiritual, assim como a interconexão entre todas as coisas. A
integração dos princípios espirituais e físicos pode muito bem constituir grande
desafio num ambiente dominado pelo positivismo (MAZAMA, 2009, p. 123).

Discorrendo um pouco mais sobre a consciência apontada por Bergson (2009) como
memória, espírito e como ela reverbera na intuição perante a palavra (per)formada, destaco
alguns aspectos importantes sobre essa temática, entre eles, o que o autor descreve como o
modo operante da consciência, o resumo da intensidade de toda uma história. Esse é o ponto
que esclarece o dispositivo ‘intuição’ que emprego ao (per)formar meus “estados de dor”, visto
que intuo a partir das minhas vivências. O autor clarifica ainda mais essa perspectiva:
A consciência opera por dois métodos complementares: de um lado, por uma ação
explosiva que a matéria acumulou durante longo tempo; do outro, por um trabalho de
contração que concentra nesse único instante o número incalculável de pequenos
eventos que a matéria realiza, e que resume em uma palavra a intensidade de uma
história (BERGSON, 2009, p. 16-17).

Intensificando ainda mais essa perspectiva, o autor menciona o momento de maior
vivacidade da consciência, no qual ela alcança seu ápice: “são os momentos de crise interior,
em que hesitamos entre dois ou vários partidos a tomar, em que sentimos que nosso futuro será
o que tivermos feito?” (BERGSON, 2009, p. 11). E, a meu ver, essa descrição está diretamente
associada aos meus “estados de dor”, momentos de crise interior, descritos pelo autor, que
acredito acionar a minha motivação em minhas obras (per)formadas.
Ainda sobre a consciência na doutrina bergsoniana, segundo a perspectiva de Johanson
(2005), que faz menção ao artista para explanar a consciência, mas na direção oposta do que é
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comum ao espírito, o artista é um desatento em relação à sua consciência prática, porque é
orientado para a ação de transformar o presente em futuro, aceitando o passado como algo que
esclarece o que virá. E esse estado de desatenção do artista é o ponto que, para a autora, difere
do que é inerente ao espírito, pois a consciência exige um máximo de concentração possível. A
autora ainda elucida alguns aspectos importantes sobre essa discussão:
O artista, pode-se dizer, é um desatento relativamente à consciência prática e sempre
orientada para a ação, que concentra seus esforços naquilo que transforma a todo
tempo o presente em futuro e aceita do passado apenas o que pode ajudá-lo a
esclarecer o momento que advirá. A atitude do artista, enquanto artista, isto é,
desligado em certo grau e em relação a certo sentido da ação prática, segue na direção
oposta ao que é habitual para o espírito: ao contrário do que naturalmente requer a
consciência, a saber, um máximo de concentração e ao mesmo tempo um mínimo de
amplitude – a exigência de ‘contração extrema do ser no pequeno círculo traçado ao
redor da ação presente – a atitude do distraído, em virtude mesmo de sua distração,
chega a alcançar as zonas mais profundas e dilatadas do eu, em que se encontram tudo
o que nossa percepção aprendeu do mundo exterior e que, em virtude do processo de
‘triagem’ que o nosso sistema intelectual realiza, lá permanecem na forma de
esquecimento’ (JOHANSON, 2005, p. 37-38).

Ressalto que encontro, na perspectiva da doutrina bergsoniana, algo que atravessa a
teoria de Mazama (2009), que aponta o afrocentramento dentro de uma visão integrada de todas
as coisas, ou seja, holística, na qual o intelecto e a espiritualidade não se separam. Segundo
Johanson (2005), a visão espiritual se dá através do modo como a arte afeta a nossa consciência
e nossos sentidos. E, para ambos os autores, a intuição é inerente ao processo de criação e ao
intelecto na obra do artista, assim como Bergson (2009) esclarece em sua obra: “a intuição
somente será comunicada através da inteligência” (BERGSON, 2009, p. 77).
Outro conceito importante a ser esclarecido é o de alma, apontado por Bergson (2009,
p. 36) como experiência da consciência. O autor esclarece que “o que nos diz a experiência?
Ela nos mostra que a vida, ou, se os senhores preferirem, a vida da consciência, está ligada à
vida do corpo, que há solidariedade entre ambas, nada mais”. Ou seja, se a vida da consciência
está ligada ao corpo, na perspectiva desse autor há uma relação entre a intuição e o cérebro,
pois a intuição também faz parte da consciência (memória) corporificada.
Já Mazama (2009, p. 123), menciona a alma como um pulso cósmico, associando-a à
espiritualidade. Segundo a autora, “toda investigação afrocêntrica deve ser ativada pelo que
Asante chama de ‘alma’, a qual, em última instância, está ligada ao ritmo, o pulso íntimo do
cosmo”. Além disso, a autora menciona que o conhecimento afrocêntrico deve aliar a história
à intuição.
A partir dessas perspectivas que perpassam pela alma, na óptica dos dois autores
referidos anteriormente, é importante destacar como elas corroboram suas especificidades na
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criação de uma obra (per)formada. Afinal, utilizo ambos os elementos para intuir uma
(per)formance. Perpasso pela crença na influência que uma poesia recebe do pulso cósmico
associado à espiritualidade que atravessa a teoria de Mazama (2009); e, também, pela
perspectiva da alma como experiência da consciência (memória) corporificada, citada por
Bergson (2009), por acreditar que meu corpo tem seus próprios caminhos na hora da
(per)formance, que vão além das palavras.
Aprofundando nesses caminhos percorridos por meu corpo até a chegada de uma
palavra (per)formada, acredito que a intuição é uma dessas vias, um dispositivo de criação para
as minhas (per)formances; ou seja, o instinto descrito por Bergson (1973), que vem associado
aos meus sentimentos e emoções e que perpassam por minhas memórias (consciência) referidas
no presente estudo. Assim, faço do momento da escrita uma ritualização, escrevo o que vem à
mente, sem restrição, sem travar por conta de exigências gramaticais ou outras exigências da
Língua Portuguesa; escrevo minhas poesias através da minha conexão com o espiritual e com
a minha memória e entro em estado de presença para intuir uma obra; busco emoções e
lembranças que me disparem a vontade de (per)formá-la. Com isso, pergunto-me: Estaria a
emoção associada à intuição?
Demonstro, em minhas palavras (per)formadas, as emoções das minhas memórias e
observo, nas palavras de Bergson (1973), uma narração sobre a planta não ter instintos
acompanhados de sentimentos, ou seja, não ter emoções. Essa explanação me traz clareza na
tentativa de responder ao meu questionamento anterior, visto que acredito que pode haver uma
associação entre intuição e emoção. De acordo com Bergson (1973, p. 159), “a planta tem
instintos: é improvável que estes instintos sejam acompanhados de sentimentos”. Reiterando
essa perspectiva, até as plantas têm instinto, mas os sentimentos, as emoções associadas à
intuição pertencem à consciência (memória) humana, segundo o autor.
Destaco, nessa discussão, algo que me fez refletir a respeito da improvável ligação entre
instinto e sentimentos, uma vivência que tive em minha residência artística no Estágio
Docência41 que realizei no CAPS II de Ouro Preto-MG, que será relatada com mais detalhes ao
final do capítulo.
A questão é que Silvania Andrade, minha aluna na oficina da palavra (per)formada
relatou, logo na primeira dinâmica, que “não sinto nada, alegria, nada. Não sinto!”. Diante

41

O Estágio Docência aqui referido foi realizado em 2019, integrado à disciplina do Mestrado em Artes Cênicas,
“Tópicos em encenação: Performatividades, Teatralidade e Tecnologias”, ministrada pelo Prof. Dr. Alex Beigui
de Paiva Cavalcante. Na ocasião, o Estágio aconteceu integrado à disciplina e à Oficina Palavra (Per)formada,
no CAPS II, sob a orientação do mesmo professor.
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disso, observei a conexão do relato com a perspectiva de Bergson (2009) sobre a “faculdade de
perceber e sentir” que, segundo o autor, estão ligados às atividades cerebrais e, assim, à
consciência. O que me fez questionar se a intuição de quem está sendo medicado
psiquiatricamente fica comprometida. Segundo Henri Bergson:
Contanto que as ações relativamente simples-gestos, atitudes, movimentos – em que
se graduaria um estado de alma, complexo sejam realmente as que o cérebro prepara,
o estado mental e o inserira no estado cerebral; mas há uma infinidade de quadros
diferentes que caberiam igualmente bem nessa moldura; e consequentemente o
cérebro não determina o pensamento; e consequentemente o pensamento, pelo menos
em grande parte é independente do cérebro. [...] O estudo dos fatos possibilitará uma
descrição cada vez mais precisa desse aspecto particular da vida mental que, em nossa
opinião, é o único desenhado na atividade cerebral. Trata-se da faculdade de perceber
e sentir? [...] Porque a “pesquisa psíquica” não pode proceder como a filosofia e a
química, conclui-se que não é científica; e, como o “fenômeno psíquico” ainda não
assumiu a forma simples e abstrata que abre para um fato o acesso do laboratório,
facilmente seria irreal. É esse, creio eu o raciocínio “subconsciente” de alguns
cientistas (BERGSON, 2009, p. 43-66).

Faz-se necessário desenvolver essa explanação feita por Bergson (2009), de que o sentir
e o perceber estão ligados às atividades cerebrais, por meio das faculdades mentais e, assim, à
consciência (memória). Nesse ponto, o autor pontua que o cérebro prepara o estado mental e o
insere no estado cerebral, já que o pensamento é independente do cérebro. Diante disso, penso
que a intuição, denominada pelo autor como instinto, pode estar entre esse espaço do perceber
e do sentir, atribuídos às faculdades mentais pelo autor. Além disso, o instinto pode ser
consciente em alguns momentos e inconsciente em outros. O autor ainda “tem-se perguntado
até que ponto o instinto é consciente” (BERGSON, 1973, p. 159) e, em sua obra, esclarece que
a consciência está voltada para a inteligência e o instinto para o inconsciente.
Acredito que essas perspectivas de Bergson (1973) e (2009) dialogam, em certa medida,
com o ponto de vista estabelecido por Didi-Huberman (1998), no qual o autor discorre sobre os
signos implícitos nos objetos e sobre até que ponto eles são percebidos por nós de forma
consciente e ficam inconscientes. Acrescento: até que ponto esses signos influenciam nossa
percepção de mundo através de uma intuição artística nos insights, por exemplo? Essa discussão
reverbera em meus questionamentos sobre a intuição na palavra (per)formada e, a meu ver,
atravessa a discussão estabelecida por Didi-Huberman (1998) também, para o qual os objetos
externos desencadeiam vários signos. Por exemplo, um objeto visual que remete à destruição
ou à perda. O autor ainda discorre a respeito disso ao dialogar sobre o que “não vemos”:
Abramos os olhos para experimentar o que não vemos, o que não mais veremos – ou
melhor, para experimentar que o que não vemos com toda a evidência (a evidência
visível) não obstante nos olha como urna obra (uma obra visual) de perda. Sem
dúvida, a experiência familiar do que vemos parece na maioria das vezes dar ensejo a
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um ter: ao ver alguma coisa, temos em geral a impressão de ganhar alguma coisa. Mas
a modalidade do visível torna-se inelutável- ou seja, voltada a uma questão de ser –
quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando ver é perder.
Tudo está aí. [...] Ainda era essa a questão – embora num contexto e tendo em vista
propósitos evidentemente distintos – quando um dos grandes artistas da vanguarda
americana, nos anos 50, podia reivindicar produzir ‘um objeto que falasse da perda,
da destruição, do desaparecimento dos objetos... E talvez tivesse sido melhor dizer:
um objeto visual que mostrasse a perda, a destruição, o desaparecimento dos objetos
ou dos corpos’ (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 34-35).

Para compreender a intuição como possível dispositivo da palavra (per)formada, retomo
a discussão sobre o percurso diaspórico entre teorias e me questiono: a intuição surge de forma
racional? Para responder, recorro a Bergson (2009), pois, segundo ele, o cérebro “ressuscita
lembranças”. Seriam essas lembranças o que chamo de intuição (que passa a existir através dos
meus insights em forma de (per)formances)? Acredito que sim, pois “o cérebro ressuscita a
lembrança quando a estimulação desejada se produz no ponto onde a impressão está
depositada” (BERGSON, 2009, p. 33). Será que essas lembranças são acionadas somente pelo
meu cérebro como pontua o autor? Faço esse questionamento partindo de Mazama (2009), que
discorre a respeito da intelectualidade associada à espiritualidade, como lembranças trazidas do
ponto de vista da ancestralidade nos corpos diaspóricos, conforme já citado no presente estudo.
Complementando a discussão, “ressuscitar lembranças” por meio da intuição pode advir
também do autoconhecimento? Afinal, dentro da perspectiva afrocêntrica há outra perspectiva
a ser evidenciada ao se discutir a respeito da intuição como um dispositivo utilizado na palavra
(per)formada: o autoconhecimento. Recurso fundamental, segundo essa perspectiva, para se
conduzir uma interação entre o tema e o pesquisador, além de determinar os métodos corretos
para uma investigação. De fato, meu objetivo ao (per)formar é tocar os pontos sensíveis aos
meus estados de dor, por isso (per)formo com mais intensidade e consigo transmitir a verdade
na emoção que quero passar ao espectador. Contribuindo com essa discussão:
os africalogistas acreditam que o autoconhecimento e o ritmo desempenham um papel
especial ao determinar a metodologia e os métodos adequados. Com efeito, partindo
do autoconhecimento, toda investigação afrocêntrica deve ser conduzida por meio de
uma interação entre o pesquisador e o tema (MAZAMA, 2009 p. 123).

Sobreponho a esse pensamento um estímulo externo como mais um agente que
“ressuscita lembranças” a partir da conceituação da intuição na palavra (per)formada, ou seja,
alguns estímulos externos que também contribuem para disparar a intuição para que eu possa
intuir minhas poesias e, assim, (per)formá-las. Johanson (2005, p. 47) os define como “os
sentimentos e ideias expressas poeticamente, o sujeito simpatiza, pois, com a obra artística,
muito mais que decodifica suas informações nos termos de uma leitura de significações”.
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Esse mesmo ponto de vista, descrito anteriormente, atravessa a definição de DidiHuberman (1998, p. 9), “por ‘linguagético’, entende-se a articulação dos signos em
significantes visuais e significantes verbais e discursivos implícitos que, em última instância,
constituem o sentido da imagem’”. A meu ver, ao se perceber um significante visual ou verbal
em algum objeto ou imagem, disparam-se emoções, afetações internas em quem os vê e, assim,
contribui-se para estimular a intuição. Ou seja, “a questão então que se põe é a de como a
linguagem e, portanto, os símbolos de maneira geral serão utilizados pela intuição”
(JOHANSON, 2005, p. 77).
Corroborando essa discussão, quando Didi-Huberman (1998) traz o luto como essa
experiência do inelutável, dessa capacidade de se olhar além do túmulo, pois se enxerga o corpo
perdido; ele se aproxima do que enxergo como intuição através da palavra (per)formada. Algo
que está além da palavra, além da (per)formance, uma espécie de olhar que atravessa a obra,
que dá sentido e fornece dispositivos para se pensar uma obra. Por exemplo, a (per)formance
Lugar de Fala? (2019) foi intuída, inspirada em minhas vivências acadêmicas, na qual
questiono o lugar de fala que o negro ocupa na academia.
O autor discorre mais sobre essa temática:
Mas, diante de um túmulo, a experiência torna-se mais monolítica, e nossas imagens
são mais diretamente coagidas ao que o túmulo quer dizer, isto é, ao que o túmulo
encerra. Eis por que o túmulo, quando o vejo, me olha até o âmago – e nesse ponto,
aliás, ele vem perturbar minha capacidade de vê-lo simplesmente, serenamente – na
medida mesmo em que me mostra que perdi esse corpo que ele recolhe em seu fundo.
Ele me olha também, é claro, porque impõe em mim a imagem impossível de ver
daquilo que me fará o igual e o semelhante desse corpo em meu próprio destino [...]
que em breve se esvaziará, jazerá e desaparecerá num volume mais ou menos
parecido. Assim, diante da tumba, eu mesmo tombo, caio na angústia – [...] a angústia
de ser lançado à questão de saber (na verdade, de não saber) o que vem a ser meu
próprio corpo, entre sua capacidade de fazer volume e sua capacidade de se oferecer
ao vazio, de se abrir (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 38).

Contribuindo ainda mais com essa discussão, Bergson (2009) também faz alusão a
agentes externos como um dispositivo carregado de signos e vai ao encontro da perspectiva de
Didi-Huberman (1998) ao tentar entender o movimento que rodeia as imagens e suas
significações, signos, interpretações e outros. O que, a meu ver, clarifica a óptica de uma obra
(per)formada que está muito além do seu discurso poético, da própria palavra em si. Conforme
descrito no capítulo 1, ela ocupa vários espaços para dar forma à palavra. Com isso, atribuo
diversos signos às minhas (per)formances, desde a ocupação de uma mulher negra na fachada
do Memorial Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na 1ª Bienal Black Brazil Art, com a
(per)formance Lugar de Fala? (2019), até as minhas (per)formances com o figurino de camisa
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de força na (per)formance Fragmentos de um Surto (2012). Dentro dessa perspectiva, o autor
esclarece alguns pontos de vista:
Qual é a direção essencial desse movimento? Seria de crer que partimos aqui das
imagens para remontar à sua significação, visto que, são imagens que são dadas
inicialmente e que “compreender” consiste, em suma, em interpretar percepções ou
imagens. Quer se trate de acompanhar uma demonstração, de ler um livro, de ouvir
um discurso, sempre são percepções ou imagens que “são apresentadas à inteligência
para que as traduza em relações como se ela devesse ir do concreto para o abstrato.
Mas, isso é apenas uma aparência, e é fácil ver que na realidade o espírito faz o inverso
no trabalho de interpretação (BERGSON, 2009, p. 169).

Com base nessa perspectiva, Bergson (2009) aponta o caminho explanado por Ribot,
que consiste na distinção entre duas formas de imaginação criadora: a intuitiva e a reflexiva.
Assim, o autor menciona o poeta, o músico e o dramaturgo que dão vida à sua obra a partir do
abstrato, do “incorpóreo”. Diante disso, a imagem mencionada por esse autor seria um produto
final da intuição? Ou seria a obra em si? Bergson constata que:
Ribot mostrou que é preciso distinguir duas formas de imaginação criadora, uma
intuitiva e outra reflexiva. “A primeira vai da unidade para os detalhes... e a segunda
caminha dos detalhes para a unidade vagamente divisada. [...] Mas, quer o esquema
seja fixo ou móvel, é durante seu desenvolvimento em imagens que surge o sentimento
do esforço intelectual. [...] Trabalhar intelectualmente consiste em conduzir uma
mesma representação ao longo dos planos de consciência diferentes, numa relação
que vai do abstrato para o concreto, do esquema para a imagem (RIBOT apud
BERGSON, 2009, p. 175-176).

Importante ressaltar que outro dispositivo importante a ser apontado diante da intuição
na palavra (per)formada é a “memória do corpo”, ou seja, a consciência do corpo também nas
ações (per)formadas que realizo. Bergson (2009, p. 77) diz a respeito da lembrança do corpo
que “o papel do cérebro é fazer o que o espírito, quando necessita de uma lembrança, possa
obter do corpo a atitude [...] apropriada”.
Diante dessa perspectiva, o gesto, conforme detalhado no capítulo 3, também tem sua
potência em minhas (per)formances, muitas vezes evidenciado por meio do meu silenciamento,
feito através de uma mordaça colocada em minha boca e retirada dela, como no caso da
(per)formance Lugar de Fala? (2019). Nessa (per)formance, o gesto do silenciamento
representa a mordaça social colocada em mim, que, por sua vez, representa o silenciamento do
meu grupo étnico desde a escravidão até a atualidade. Elucidando essa discussão, seguem
alguns registros dessa obra:
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Figura 7: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); novembro, 2019.

Fonte: Isidoro B. Guggiana (fotógrafo e assessor de imprensa da Bienal). Local: Memorial Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1ª Bienal Black Brazil Art (2019).

Figura 8: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); novembro, 2019.

Fonte: Isidoro B. Guggiana (fotógrafo e assessor de imprensa da Bienal). Local: Memorial Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1ª Bienal Black Brazil Art (2019).

Esses registros da (per)formance Lugar de Fala?42 (2019) foram o desdobramento da
primeira versão dessa (per)formance já mencionada no presente trabalho e descrita no primeiro

42

(Per)formance autoral Lugar de Fala? (2019), intuída a partir de um episódio de silenciamento vivenciado na
academia e descrito, em sua primeira etapa, no capítulo 1 da presente dissertação. Na (per)formance, questiono
o lugar de fala do negro na academia, que ganhou novos desdobramentos a partir de uma seleção de artistas para
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capítulo. Na ocasião, intui o figurino e os gestos para agregarem valor a essa obra, que foi
selecionada para ser exposta na 1ª Bienal Black Brazil Art (2019), no Memorial Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre. Outro detalhe importante desse desdobramento foi a participação de
mulheres negras que também participavam do evento que, em sua maioria também artistas,
ocuparam comigo o Museu, e escreveram a frase “lugar de fala?” com gizes brancos que deixei
à disposição delas no Memorial. Seguem alguns registros dessa etapa:
Figura 9: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); novembro, 2019.

Fonte: Isidoro B. Guggiana (fotógrafo e assessor de imprensa da Bienal). Local: Memorial Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1ª Bienal Black Brazil Art (2019).

exporem a obra na 1ª Bienal Brack Brazil Art (2019), no Memorial Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS.
Disponível em: https://www.instagram.com/p/B5gdSFCluRa/. Acesso em: 24 jan. 2020.
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Figura 10: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); novembro, 2019.

Fonte: Isidoro B. Guggiana (fotógrafo e assessor de imprensa da Bienal). Local: Memorial Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1ª Bienal Black Brazil Art (2019).

O desdobramento dessa (per)formance, a interação entre as artistas que fizeram parte da
Bienal, me remeteu a uma das discussões apresentadas no item 3.1 desse capítulo, sobre a
interação entre a obra e o espectador e sobre o cuidado com o outro a partir das “verdades”
transmitidas em minhas (per)formances. Isso, pois há um impacto que perpassa pela intuição
de quem assiste a essas (per)formances, uma identificação pessoal através das vivências de cada
um, uma externalização dos estados de dor de cada um, não só o meu. Essa perspectiva autentica
o que Mazama (2009) aponta como atravessamento entre a história e a intuição e que atravessa
o espaço-tempo unificado às visões espiritual e intelectual. Tal descrição já citada nesse estudo
e que, a meu ver, está associada à dor coletiva nas memórias (consciência) desse corpo
diaspórico. Johanson (2005) esclarece melhor esse ponto de vista:
O artista, pela transposição tão exata quanto possível de uma “visão” mais ou menos
rica e profunda, poderá conduzir as pessoas a um universo inteiramente novo,
igualmente rico e penetrante, pois a beleza estética admite graus, e quanto maior a
originalidade e riqueza dos sentimentos e ideias experimentadas pelo artista, e quanto
mais direta for à relação com eles, mais intensa e reveladora será a emoção daqueles
que o contemplam por meio da obra de arte. [...] A que visa à arte, senão nos mostrar,
na natureza e no espírito, fora de nós e em nós, coisas que não impressionam nossa
consciência? O poeta e o romancista que exprimem um estado de alma não criam
exatamente todas as peças: eles não seriam compreendidos se nós não observássemos
em nós, até certo ponto, o que nos dizem dos outros (JOHANSON, 2005, p. 51-52).
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Contribuindo ainda mais com essa discussão, segue mais um registro para ratificar essa
perspectiva, quando as artistas da 1ª Bienal Black Brazil Art (2019) interagiram mais uma vez
com a minha (per)formance, com o gesto (Gestus) de tampar boca como um sinal de que
também vivenciam esse silenciamento social. Johanson (2005, p. 42) aponta outro caminho
interessante para essa discussão, “não é, por fim, ao suprassensível que o artista, por meio de
sua obra, nos remete, mas ele nos oferece por meio dela, condições para [...] aproximarmos um
pouco mais de nós mesmos”.
Figura 11: (Per)formance Lugar de Fala? (2019); novembro, 2019.

Fonte: Isidoro B. Guggiana (fotógrafo e assessor de imprensa da Bienal). Local: Memorial Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1ª Bienal Black Brazil Art (2019).

Enfatizo que, para fomentar essa discussão, que também atravessa a arte e a intuição na
palavra (per)formada, expus o desdobramento da (per)formance Lugar de Fala? (2019) no
presente capítulo. Visando também contribuir com a explanação sobre arte, intuição e
inteligência, apontada pela doutrina bergsoniana através de Johanson (2005), acerca da qual a
autora discorre a respeito da resposta de Henri Bergson sobre essa possibilidade que nos é dada
por meio da arte, de reconhecermos a intuição como uma percepção mais alargada que a ação
da inteligência e da possibilidade de “dispensarmos os serviços da inteligência” para buscarmos
o caminho da intuição. Reflexão essa bem delineada pela autora:
a inteligência e a razão que provarão de luminosidade o conhecimento. Contudo,
assinala Bergson, se interrompêssemos o rumo natural no conhecimento que recorrer
primeiramente à inteligência, isto é, se depois de “dispensarmos os serviços da
inteligência” começássemos a buscar nosso objeto recorrendo primeiramente à
intuição, alguma coisa do que a inteligência não é capaz de aprender nos será
acessível. Na ausência do conhecimento propriamente dito, reservado à pura
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inteligência, à intuição poderá fazer-nos aprender aquilo para que os dados da
inteligência, são aqui insuficientes, e deixar-nos entrever o meio de o completar. O
acesso a essa realidade puramente qualitativa, que é duração, que é a própria mudança
em ato, depende, pois, de uma intuição, dessa percepção mais alargada, expandida,
contudo tributária da ação da inteligência. Esta, depois de se retirar, virá então dar
nuances de cor, contornos de claro-escuro, aos dados da intuição, sugerindo, ao final
do processo, pelo menos o vago sentimento do que é necessário substituir aos quadros
intelectuais. Diante dessa perspectiva de um conhecimento integral da realidade, ainda
que o papel da inteligência esteja assegurado, a proposição de uma apreensão imediata
conduz inevitavelmente à pergunta sobre o que nos faria crer nessa possibilidade de
buscar, por meio de outra percepção, esse objeto do nosso entendimento e nossa
percepção comum não têm acesso. A resposta de Bergson está em que a garantia dessa
possibilidade nos é dada pela arte. Essa percepção mais alargada, expandida, que
atinge o extremo oposto ao da razão especulativa e que, contrariamente a esta, que só
pode lidar com representações e símbolos, adere ao seu objeto e, dessa maneira, pode
aprendê-lo em ato, é que Bergson reconhecerá como sendo intuição, e é ela que está
na base de todo processo criador artístico. Ao examinar as relações entre consciência
e mundo, nosso filósofo encontra na natureza da arte um testemunho em favor da
solução que ele propõe. Que a intuição não é impossível assinala nosso filósofo,
mostra-o já a existência, no homem, duma faculdade estética ao lado da percepção
normal (JOHANSON, 2005, p. 34-35).

Segundo a autora, a perspectiva que atravessa a potencialidade intuitiva associada à
inteligência do artista é só um modo diferente de a consciência operar que difere o artista das
outras pessoas, e isso se dá “apenas na medida em que essa potencialidade intuitiva, ou melhor,
que essa despotencialização do hábito intelectual e perceptivo promove a criação de um novo
e inesperado ser e o doa ao mundo” (JOHANSON, 2005, p. 39).
Contribuindo com essa discussão, que colabora com a perspectiva da palavra
(per)formada e com o dispositivo da intuição que a aciona, exemplificado pela (per)formance
Lugar de Fala? (2019) e exposta nesse capítulo, apresento o questionamento apontado por
Johanson (2005) sobre o modo como a arte afeta nossos sentidos e nossa consciência e, o que
os artistas veem que as pessoas comuns não percebem e por que isso acontece. A autora
esclarece:
Dir-se-á que este alargamento é impossível. Como solicitar aos olhos do corpo, ou aos
olhos do espírito, que vejam mais do que vêm? A atenção pode dar precisão,
esclarecer, intensificar: ela não faz surgir, no campo da percepção, o que não se achava
lá desde o princípio. Eis aqui a objeção. Ela é refutada, cremos, pela existência. Existe,
como efeito, há séculos, homens cuja função é justamente ver e nos fazer ver o que
nós não percebemos naturalmente. Estes são os artistas. O que é que nós não
percebemos, mas, os artistas sim e por que isso acontece? As respostas a essas
perguntas não só contribuirão para o esclarecimento sobre a natureza profunda e a
função humana da arte, como também lançarão alguma luz no caminho do filósofo.
Ora, ressalta Bergson, “a que visa à arte senão nos mostrar, na natureza e no espírito,
fora de nós e em nós, coisas que não afetam explicitamente nossos sentidos e nossa
consciência? [...] se pudéssemos entrar em comunicação imediata com as coisas e nós
próprios, julgo bem que a arte seria inútil, ou melhor, todos seríamos artistas, por
quanto nossa alma, vibraria então continuamente em uníssono com a natureza. [...]
Entre nós e a natureza, melhor, entre nós e nossa própria consciência, um véu se
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interpõe, véu espesso para o comum dos homens, leve véu, quase transparente, para o
artista e para o poeta (JOHANSON, 2005, p. 35).

Diante dessa discussão, outra perspectiva que me atravessa é o impulso primitivo que
comunica os reinos animal, vegetal e mineral como impulso da vida. Além disso, a inteligência
e o instinto, como se opõem e se completam diante da perspectiva de Bergson (1973, p. 152),
“inteligência e o instinto, tendo começado por se interpretar, conservam algo da sua comum
origem. Nem uma nem outra se encontram nunca em seu estado puro”. Diante disso, questiono:
seria esse impulso primitivo a própria intuição? A intuição seria um complemento da
inteligência? Corroborando essa discussão:
É que a inteligência e o instinto, tendo começado por se interpenetrar, conservam algo
da sua comum origem. Nem uma nem outra se encontram nunca em estado puro.
Conforme dissemos, na planta podem despertar a consciência e a mobilidade do
animal, nela dormentes, e o animal vive sob ameaça constante dum desvio para a vida
vegetativa. As duas tendências da planta e do animal interpenetravam-se tão em de
início que nunca houve ruptura total entre eles: uma continua a influir sobre a outra;
por toda parte as encontramos emaranhadas; o que difere é a proporção. O mesmo se
passa com a inteligência e o instinto. Não há inteligência na qual não se descubram
vestígios de instinto, e, sobretudo, não há instinto que não seja rodeado por uma franja
de inteligência. Foi esta franja de inteligência a causa de numerosos equívocos. Do
fato de o instinto ser sempre mais ou menos inteligente concluiu-se que a inteligência
são coisas da mesma ordem, que entre este e aquele existe apenas uma diferença de
complicação ou de perfeição, e, sobretudo que cada um pode exprimir-se em termos
do outro (BERGSON, 1973, p. 152).

Diante dessa discussão, é interessante ressaltar que, tanto Mazama (2009), quanto
Bergson (1973), não desassociam a intelectualidade da intuição. Cabe lembrar que, dentro da
perspectiva afrocentrada, além da espiritualidade, de dados históricos e da intelectualidade,
“deve-se confiar na intuição; nem tudo é mensurável porque nem tudo que é importante é
material” (MAZAMA, 2009, p. 123).
Contudo, posso dizer que o percurso diaspórico entre os teóricos referidos no presente
capítulo me ajudou a compreender os caminhos percorridos pelo dispositivo da intuição que
utilizo na palavra (per)formada. Dispositivo esse que vai desde o autoconhecimento descrito
por Mazama (2009), à consciência do meu corpo, da memória do passado, do presente e da
projeção do futuro, descrita por Bergson (2009). Além de percorrer por estímulos externos
disparados pelos signos dos “objetos” que vejo e assimilo de forma até inconsciente, caminho
apontado por Didi-Huberman (1998) e por Bergson (1973).
Entretanto, mesmo percorrendo por uma óptica decolonial, através do holismo43, que
esclarece a intuição por um viés espiritual integrado à intelectualidade e ao autoconhecimento,
43

Perspectiva afrocêntrica que integra todas as coisas, conceito apresentado por Ama Mazama (2009).
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percorri, também, por outros caminhos para compreender a intuição como dispositivo de
criação da palavra (per)formada, por meio de Bergson (1973) que complementa esse discurso
ao propor o instinto primitivo como algo integrado à intelectualidade e, Johanson (2005), que
corrobora a perspectiva bergsoniana ao apontar o caminho percorrido pela intuição, o que a
autora chama de investigação acerca do fenômeno artístico. “Desse modo, o tema central da
doutrina bergsoniana, a duração, será também o núcleo de onde partirá a investigação acerca
do fenômeno artístico. E também as noções de liberdade e criação, tão próprias à questão
filosófica, aplicar-se-ão perfeitamente aos problemas da arte” (JOHANSON, 2005, p. 17).
Por fim, com base na compreensão da intuição através dos caminhos apontados
anteriormente, propus uma vivência prática no CAPS II, aliada ao meu Estágio Docência e
descrita com mais detalhes no item 3.1 do presente capítulo, uma oficina da palavra
(per)formada para contribuir com o dispositivo da intuição integrado à metodologia etnográfica
de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014).
3.1 APONTAMENTO SOBRE A LOUCURA E A ARTE: OFICINA DE PALAVRA
(PER)FORMADA NO CAPS II, EM OURO PRETO
Antes de contextualizar a oficina realizada no CAPS II, é importante discorrer sobre a
crença em torno de comportamentos sociais ditos padrões e normais, ou seja, é preciso falar
sobre a doença da normose44. Diante disso, questiono-me: quem se encaixa nos diversos
padrões impostos pelo sistema social vigente? Padrões de corpo, de comportamento, e outros.
Penso que cada ser é único, diferente, e cada um reage com suas especificidades perante a
sociedade. Sendo assim, definir um padrão social, ou seja, normótico, não pertence ao universo
do artista e, muito menos, do “louco”, considerados fora da norma. Acredito que artista e
“louco” fogem, rompem com a realidade e com as normas sociais impostas.
44

Normose – A patologia da normalidade, livro de autoria de Jean-Yves Leloup, Pierre Weil e Roberto Crema,
publicado em 2003, define que normose é “um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social
que, na realidade, são patogênicos e nos levam à infelicidade, à doença e à perda de sentido na vida”. Segundo
os autores, a sensação de normose ocorre quando o contexto social que nos envolve se caracteriza por um
desequilíbrio crônico e predominante. A normose se torna epidêmica em períodos históricos de grandes
transições culturais – quando o que era normal subitamente passa a parecer absurdo, ou até desumano. Foi o que
aconteceu no final do período romano, em relação à perseguição de cristãos, ou no início da Idade Moderna, com
o fim da legitimidade da Santa Inquisição, ou ainda no século XIX, com a perda de sustentação moral da
escravidão. E, segundo Crema, Leloup e Weil, é o que está acontecendo de novo, com a crise dos nossos sistemas
de produção, trabalho e valores. “O novo modelo é ainda embrionário, e os visionários dessa possibilidade de
sociedade não-normótica ainda são minoria”, diz Crema. Enquanto a maioria de nós se adapta a um ambiente
social doente, quem resiste à normose acaba considerado desajustado, por não obedecer ao estado “normal” das
coisas. [...] A cura da normose é um trabalho individual, de olhar para dentro de si mesmo, mas alguns esforços
sociais podem ajudar. Os autores sugerem, por exemplo, um novo modelo educacional, onde a escola seja o lugar
onde as crianças descobrem suas verdadeiras vocações, em vez de tentar padronizar os alunos e convencê-los a
serem normais. Disponível em: https://www.cvv.org.br/blog/normose/. Acesso em: 25 out. 2020.

82

Retomando a discussão sobre a palavra (per)formada, embasada pela visão afrocêntrica
e decolonial de Mazama (2009), que consiste na interação entre o pesquisador e o tema e no
autoconhecimento, propus, no segundo semestre de 2019, a oficina realizada no formato de
residência artística no CAPS II, com base em minha vivência pessoal relacionada à minha obra
Fragmentos de um Surto (2012) descrita em detalhes no capítulo 1 do presente estudo.
Ressalto que a oficina Palavra (Per)formada se deu com base no prolongamento dos
dispositivos que compreendi a partir do percurso diaspórico entre os teóricos referidos
anteriormente, que, a meu ver, permitem a utilização da intuição como elemento fundamental
da criação e do modo de existir da palavra (per)formada: consciência, memória, espiritualidade,
autoconhecimento, memória do corpo, do passado, do presente e consciência do futuro.
Além disso, durante as dinâmicas da oficina foram usados alguns objetos externos como
cordas, vendas nos olhos e palavras, que foram empregados para explorar a intuição diante da
perspectiva já citada por Didi-Huberman (1998), na qual o autor menciona a perspectiva da
“leitura” de vários signos em quem os vê, por meio do movimento que norteia as imagens e
suas significações. Ressalto que os registros dessas dinâmicas referidas no presente capítulo,
estão expostos nos anexos, ao final dessa dissertação.
A oficina Palavra (per)formada foi parte integrante do meu Estágio Docência e da
disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade, Performatividades e Tecnologias”, ministrada
pelo professor Dr. Alex Beigui de Paiva Cavalcante. Na ocasião, a disciplina era dividida em
teoria e prática, sendo a parte prática realizada através dessa oficina, por mim sugerida, que
teve por objetivo ratificar os mecanismos da intuição como dispositivo integrado à metodologia
etnográfica embasada na obra de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014).
Esse é o ponto com o qual minha dissertação se identifica, pois descrevo, ao longo do
processo da palavra (per)formada, dispositivos de criação pessoal, visando dar forma à minha
prática, visto que, “para um pesquisador na etnografia pós-moderna, a realidade é sempre
parcial e problemática, pois depende de linguagem. É necessário, portanto, revelar a pluralidade
e a polissemia da linguagem na condução da pesquisa (FORTIN e GOSSELIN, 2014, p. 9-10).
Retomando a discussão sobre a oficina da palavra (per)formada, é importante destacar
alguns aspectos: na primeira reunião com a equipe e com o coordenador do CAPS II, no dia 7
de agosto de 2019, ficou acordado que a oficina seria ministrada às sextas-feiras, no período da
tarde e teria duas horas de duração. Dos encontros, participariam o corpo docente, o Prof. Dr.
Alex Beigui, Cristina Olívia45, voluntária do CAPS II, e eu. Além disso, a oficina ocuparia
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Cristina Olívia – Pseudônimo de uma das voluntárias do CAPS II. Por questões éticas, escolhi preservá-la.
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espaço junto à oficina de música que já estava acontecendo na instituição, pois, segundo o
coordenador do CAPS II, era o melhor horário para Cristina Olívia, que nos acompanharia
durante todo o processo, além de ser a oficina que mais se enquadrava em nossa proposta. Com
isso, tivemos que fazer algumas adaptações à proposta inicial, como adequar a música à nossa
oficina e aliar as dinâmicas aos funcionários que participariam junto às pessoas 46 que fazem
uso do sistema CAPS II.
É importante mencionar que Cristina Olívia é ex-aluna do DEART da UFOP e, desde a
sua formação, estava desenvolvendo trabalhos associados à arte, à educação e à terapia,
diretamente integrados ao yoga e a outros tratamentos holísticos adaptados às pessoas que
utilizam os serviços do sistema CAPS II. Por estar à frente desse trabalho social há dois anos,
ela pontuou um item importante da oficina que tive que adaptar: a intuição não poderia ser
embasada nas marcações do tempo cronológico, que, a princípio seriam utilizadas para escrever
uma poesia, texto ou para realizarmos as dinâmicas. Isso porque a intenção inicial era explorar
a intuição a partir do inconsciente, sem dar tempo para os participantes pensarem. Contudo,
segundo ela, cada “usuário do sistema CAPS II” possui seu próprio tempo, ou seja, seu próprio
ritmo, alguns mais lentos devido às medicações, outros mais agitados e ansiosos, por exemplo.
De fato, pude constatar isso com base nas minhas observações das dinâmicas aplicadas
durante a oficina. Bergson (2009) autoriza essa constatação, essa forma empírica: “Em que
constitui a criação do “método experimental”? Em tornar procedimentos de observação e
experimentos que já eram praticados e, em vez de aplicá-los em todas as direções possíveis,
fazê-los convergir para um único ponto, a mensuração – [...] desta ou daquelas outras grandezas
variáveis, também serem medidas” (BERGSON, 2009, p. 70).
Outro desafio dessa oficina estava associado ao fato de ter que adaptá-la a outra oficina
já em andamento, a oficina de música. Assim, além de dividirmos o tempo curto que tínhamos
para pesquisarmos a intuição a partir daquele espaço, tivemos que nos adequar ao ritmo da
oficina que já estava em andamento. Entretanto, aos poucos esse foi o menor dos problemas, já
que as dinâmicas, apresentadas no Anexo A desse trabalho, aconteceram sem nenhuma objeção.
Ao longo da oficina, encontrei alguns “espaços”, os quais foram preenchidos com as
dinâmicas ministradas por meio da proposta da palavra (per)formada, foram eles: contato com
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Chamo de pessoas os usuários do sistema CAPS II, pois o termo usuários me incomoda profundamente e não
gosto desse termo utilizado pela própria instituição, que já o reconhece como falho. Afinal, não são usuários do
sistema CAPS II, são pessoas que, em algum momento de suas vidas, necessitam dos serviços prestados por essa
instituição. Defini-los como usuários os desumaniza e os separa da sociedade e, a meu ver, da própria instituição.
Para mim, artista, as militâncias políticas como a integração social dos que são considerados fora da norma estão
entre os meus objetivos principais.
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o outro, ampliação dos lugares que os integrantes da oficina puderam participar, como exemplo,
visita à cachoeira das Andorinhas, em Ouro Preto, e devolutiva dos resultados aliados à intuição
no campo das artes e no campo da saúde mental.
Retomando a discussão sobre meu primeiro dia de Estágio Docência, realizado em 21
de agosto de 2019, percebi a potência da intuição na (per)formance, segundo a ótica dos autores
já mencionados, aliada à vivência, ao autoconhecimento, à espiritualidade, à alma, à história e
à memória de cada participante que ali estava. É importante ressaltar que as dinâmicas eram
testadas na disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade, Performatividades e Tecnologias”,
entre Caio Chaves, Thales Lopes e Pedro Methner, alunos do DEART/UFOP, antes de
passarmos para as pessoas que se beneficiam do sistema CAPS II.
A primeira dinâmica, A Palavra e a projeção do EU no Self

47

Selvagem (2019), foi

inspirada na dinâmica da obra PalavrAção (2017), de Rogério Coelho, amigo pessoal, poeta e
integrante do poetry slam48 de Belo Horizonte. Ressalto que a inspiração surgiu da lembrança
da minha participação na dinâmica dele, que ocorreu no Festival de Literatura Internacional de
Belo Horizonte (FLI-BH), em 2017. É importante ressaltar também que apenas me inspirei na
dinâmica dele, mas intui, de forma autoral, a dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self
Selvagem (2019) e, após aplicá-la no meu Estágio Docência, pude constatar que “por trás” de
cada animal que descrevemos para definir a história de vida uns dos outros, havia um relato
pessoal que se misturava à descrição das características de cada animal em meio à construção
da poesia recitada. Visando contextualizar essa perspectiva, segue a poesia autoral que redigi
nessa dinâmica:
ARREPIO FELINO
Pulo, respiro, sinto o ambiente a minha volta.
47

Para Jung, o self pode ser compreendido como a imagem da totalidade da psique, como seu centro e também
como símbolo dessa unidade, abrangendo consciente e inconsciente e o próprio eu. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2002000100003. Acesso em: 28 out.
2020.
48
[...] manifestações de poesia falada, por poetas, simpatizantes, e a relação com o público espectador nas vivências
do poetry slam. Mais especificamente na cena belorizontina, que inicia os encontros do slam em agosto de 2014,
com o Slam Clube da Luta, do qual faço parte desde então. Buscarei nos relatos e entrevistas, assim como na
vivência dos Slams que tive oportunidade de participar, uma descrição dos atos político-performáticos presentes
nas slam performances poéticas. Busco também apontar a importância do público presente como atuador ativo e
sua relação com o acontecimento do slam, que propõe ao público uma interação direta com a cena. Aqui, não se
distanciam muito as percepções das performances dos saraus urbanos contemporâneos, porém outros elementos
podem ser verificados como específicos do slam. O poetry slam é uma competição de poesia falada e, atualmente,
há centenas de comunidades de espalhadas pelo mundo, que se organizam em modos e formatos variados. Para
participar de um slam, cada poeta deve ter, no mínimo, três poemas autorais de até três minutos cada. É vetada
a utilização de qualquer elemento de cena, ou que se configure como tal, e uso de trilha sonora para
acompanhamento. Regras que preservam o ato da poesia falada, tendo como princípio a voz e o corpo presente.
O tempo reduzido também influencia na performance do slammer, como é conhecido (COELHO, 2017, p. 9596).

85
Ameaça,
medo,
intuição,
fujo de cobras e às vezes me sinto como um centauro, em direção ao não
lugar,
entre ser bicho e ser humano.
Thaís Alessandra Martins da Cruz

Ratificando a perspectiva do relato pessoal que se mistura à poesia em meio às
características do animal sugerido pelo outro, lembrei-me da discussão sobre o estado de dor
de cada um, não só o meu, acionado pela palavra (per)formada, pois recordei-me da
(per)formance49 que apresentei em 2018, no Bar da Nida, localizado no alto do Morro São
Sebastião, em Ouro Preto. Na ocasião, após recitar a poesia Fragmentos de um Surto (2012),
um rapaz se aproximou de mim e relatou que já havia sido internado pela família em um hospital
psiquiátrico por ser usuário de drogas. Acredito que a poesia foi o que trouxe a recordação da
vivência pessoal dele, ou seja, acessou a memória e a intuição dele, segundo a descrição de
Bergson (2009) relatada no presente trabalho.
Além disso, tudo isso me fez refletir sobre o cuidado com o outro ao apresentar
determinadas verdades sociais em forma de poesia, de (per)formance, visto que o espectador
pode se identificar com aquela verdade. Prova disso são os relatos das pessoas que se abrem
para mim, e que me relatam seus estados de dor.
É importante mencionar que acreditava que só eu estava externalizando meu estado de
dor relacionado ao trauma que a normose havia me causado, por meio da imposição de padrões
“normóticos” estabelecidos, e que me causaram muita dor devido à percepção da ignorância de
muitas pessoas, demonstrada na forma como elas lidam com assuntos relacionados à saúde
mental, especificamente com o preconceito social e com a exclusão que minha mãe e,
consequentemente, minha família sofremos durante o surto bipolar dela.
Já na segunda dinâmica50, “imago-face”, apresentada pelo professor Dr. Alex Beigui,
que se encontra disponível no Anexo B do presente trabalho, cada participante deveria recortar
as bordas de uma folha de papel ofício em branco e, a partir daquele recorte, as bordas
ganhavam novas formas: coração, morcego, pergaminho, entre outras. Além disso, os formatos
dos papéis recortados eram visualizados por todos os participantes e eles relataram porque
aquilo estava sendo visualizado, de acordo com a própria história de vida compartilhada por
quem quisesse. Ao recortar as bordas dos papéis em um formato aleatório, os alunos
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Disponível em: https://www.instagram.com/p/Bgew6a4jFf2/. Acesso em: 17 jan. 2020.
Os três alunos da disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade, Performatividades e Tecnologias”, já
mencionados, o professor Dr. Alex Beigui e eu também participamos dessa dinâmica.
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denominavam os formatos que eles estavam imaginando: coração, morcego e pergaminho
foram relatados. O pergaminho, por exemplo, foi relatado por mim devido ao meu caminho
percorrido junto à palavra na arte.
Enfatizo que essa dinâmica me fez refletir sobre a identificação com o objeto
visualizado a partir daquele recorte aleatório. Essa reflexão, a meu ver, relaciona-se à
explanação já referida nessa dissertação, do autor Didi-Huberman (1998). Segundo ele, a
intuição é um caminho que pode ser observado de fora para dentro, uma espécie de “gatilho”
que está no inconsciente e é disparado por algo externo, pois o que estava sendo visualizado era
também percebido por cada participante. Por exemplo, conforme já citado, o formato de
pergaminho visualizado por mim consolidou o caminho que fiz durante minha vida artística
relacionada à palavra e me trouxe a reflexão de que a palavra pode ser pensamento, pode ser
vivência e pode se dar através da emoção.
Diante disso, faz-se necessário reiterar a perspectiva de Johanson (2005) já citada nesse
capítulo: “criação significa, antes de tudo, emoção: quem se empenha na composição literária
terá verificado a diferença entre a inteligência entregue a si mesma e aquela que consome com
o seu fogo a emoção original e única, nascida de uma coincidência entre o autor e seu assunto,
isto é, de uma intuição” (JOHANSON, 2005, p. 50).
Retomando a discussão da primeira dinâmica, no dia 21 de agosto de 2019, algo me
chamou atenção: antes de iniciarmos as dinâmicas e, antes mesmo de eu dar as instruções, os
alunos da disciplina começaram a se aquecer, como se estivessem programados no automatismo
das aulas práticas. Contudo, propus algo inesperado e interrompi o aquecimento do comando
habitual. Sem nos aquecer, sugeri que sentássemos no chão, em roda, antes de iniciarmos a aula
prática.
Já no dia 23 de agosto de 2019, dois dias após a primeira aula, refleti sobre algo que o
Prof. Dr. Alex Beigui havia dito de forma aleatória: “talvez seja isso que a Thais chama de
intuição”. A partir daí, pensei: o que é a intuição para mim? Esse elemento que compõe e dá
vida à palavra (per)formada, a intuição ficou clara para mim após o percurso diaspórico entre
os teóricos referidos, durante a oficina da palavra (per)formada aplicada em meu Estágio
Docência e nas vivências (per)formadas dos saraus que participei. Para mim, a intuição advém
da emoção do artista, essa que o leva a escrever e (per)formar a escrita a partir da própria
vivência pessoal e do seu estado de dor, principalmente.
O dia 30 de agosto de 2019 foi o marco oficial do primeiro dia do Estágio Docência no
CAPS II, e marcou, também, a primeira etapa da oficina da palavra (per)formada nessa
instituição, registro exposto por completo no Anexo C dessa dissertação. Na ocasião, estava
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ocorrendo um evento denominado “A Grande Roda da Saúde Mental”, acontecimento muito
importante para o CAPS II, pois estava havendo a escolha do nome fantasia da instituição.
Escolha democrática, com uma festa unificada e interação entre funcionários, familiares e as
pessoas que se beneficiam dos serviços ofertados pelo CAPS II.
Figura 12: Evento de escolha do novo nome da Instituição CAPS II.

Fonte: Registro51 dos alunos da disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade, Performatividades e
Tecnologias”.

Durante a escolha do nome fantasia para o CAPS II, houve uma apresentação pessoal
de cada participante do evento, em que cada um falou o nome, a profissão e o que a instituição
representava para eles. Logo após a interação entre os convidados e a confraternização com
lanches, dinâmicas e outras atrações, mediante votação democrática o nome eleito foi CAPS II
– Casa dos Artistas, escolha que me fez refletir sobre a associação entre arte e loucura.
Importante ressaltar que a sugestão desse nome se deu porque o casarão onde hoje é o CAPS
serviu de alojamento para artistas que transitavam pela cidade. Antes mesmo da votação, a
população ouropretana já havia legitimado o nome Casa dos Artistas para o CAPS II e os
usuários desse serviço já eram chamados de artistas por esse motivo.
Outra constatação que tive sobre o CAPS II foi a respeito de o quanto as pessoas que
usam os serviços oferecidos por essa instituição estão abertas às possibilidades, são livres e
espontâneas. Um exemplo disso foi uma senhora que cantou sem inibição durante esse evento,
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Declaro, para os devidos fins, que alguns dos registros das imagens expostas nessa dissertação foram
devidamente autorizados por documentos. Aqueles que não autorizaram a exposição de sua imagem foram
preservados para ratificar a questão ética envolvida nessa dissertação, visto que ela se tornará pública para
compor o repositório institucional da UFOP.
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a música Maluco Beleza (1977), de Raul Seixas. O que me despertou para a percepção de que
a arte flui para os que são considerados “fora da norma”, pois eles são autênticos, sem nenhuma
repressão, inibição, eles são mais espontâneos, sem receio de falarem o que querem, de se expor,
pensar ou sentir. Corroborando essa discussão, Johanson (2005) aponta um caminho
interessante:
Somente uma intuição é capaz de apreender um absoluto. A linguagem mais
apropriada à intuição será a imagética – metafórica. A linguagem deverá ser, pois, o
mais adequado possível ao método e este o mais adequado possível ao seu objeto. Que
objeto? O Absoluto: a realidade [...] que a ciência e o senso comum não podem
alcançar, já que seus esforços e suas atenções estão e precisam estar sempre
concentrados na matéria, no espaço, em uma natureza percebida em função do agir,
estática, qualificável, possível, enfim, de submeter-se à análise, e método científico
por excelência. [...] Desse modo, o tema central da doutrina bergsoniana, a duração,
será também o núcleo de onde partirá a investigação acerca do fenômeno artístico. E
também as noções de intuição, movimento, individualidade, liberdade e criação, tão
próprias à questão filosófica, aplicar-se-ão perfeitamente aos problemas da arte
(JOHANSON, 2005, p. 16-17).

No dia 6 de setembro de 2019 aconteceu, de fato, a imersão na palavra (per)formada e
a primeira vivência da oficina no CAPS II. Tive algumas sensações: a princípio, percebi olhares
assustados, perdidos, um pedido de socorro. Algumas pessoas ‘dopadas’ de remédios e com
dificuldades para falar, pensar, escrever e sentir; inclusive, essa questão foi abordada por uma
dessas pessoas, Silvania Andrade52, de aproximadamente 20 anos, que disse: “não sinto nada”.
A partir daí, despertei-me para a terminologia utilizada por Bergson (1973), “consciência
anulada”, ou seja, conforme contextualizado anteriormente, o autor diz sobre a consciência o
mesmo que memória, alma, espírito, história; anulados? Afinal, como alguém que não sente
nada pode usar a intuição? Se o caminho percorrido por minha pesquisa me fez perceber que a
emoção se conecta com a intuição. Diante disso, faz-se necessário contextualizar a terminologia
“consciência anulada” utilizada por Bergson (1973):
Conforme veremos, a planta tem instinto: é improvável que estes instintos sejam
acompanhados de sentimentos. Mesmo no animal, não encontramos nenhum instinto
complexo que não seja consciente, pelo menos numa parte do processo. Mas é
necessário registrar aqui uma diferença, demasiado pouco notada, entre duas espécies
de inconsciente, a que consiste numa consciência nula e a que provém duma
consciência anulada. Consciência nula e consciência anulada são ambas iguais a zero;
mas o primeiro zero exprime que nada há e o segundo que se trata de duas quantidades
iguais e de sentido contrário que se compensam e se neutralizam [...] uma ação
habitual, quando o sonâmbulo representa automaticamente seu sonho, a inconsciência
pode ser absoluta; mas agora resulta de a representação do ato ser posta em cheque
pela execução do próprio ato, o qual é semelhante à representação e se insere nula
com tanta exatidão que nenhuma consciência dele pode aflorar. A representação é
arrolhada pela ação. A prova disso é que, caso a efetivação do ato seja impedida ou
52
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dificultada por um obstáculo, à consciência pode surgir. Estava, portanto, presente,
mas neutralizada pela ação. O obstáculo nada criou de positivo; fez simplesmente um
vazio, [...]. Esta inadequação do ato à representação é, aqui, precisamente o que
chamamos consciência (BERGSON, 1973, p. 159-160).

Contextualizando ainda mais essa primeira vivência, Caio Chaves e eu aplicamos a
primeira dinâmica no CAPS II, pois os outros alunos da disciplina do Prof. Dr. Alex Beigui não
puderam comparecer. Caio me auxiliou no registro, disponível no Anexo A do presente estudo.
Ressalto que Maria Tereza53, terapeuta ocupacional do CAPS II, deu um feedback sobre a
dinâmica que aplicamos, A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem (2019). Segundo o
relato, ela “estava descrente e pensou que a dinâmica não sairia conforme o planejado, pois
seria difícil aplicar a proposta, mas ficou surpresa com a fruição da dinâmica e disse que ficou
grata, pois para ela é difícil falar de si mesma, mas usando um animal como projeção do “eu”
ficou fácil”.
Figura 13: Dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem (2019).

Fonte: Arquivo pessoal.

Diante disso, fiz algumas análises, inclusive de alguns pontos desafiadores dessa
primeira etapa do Estágio Docência, como um dos funcionários que, após o término da
dinâmica, disse que “seria difícil trabalhar com a escrita e que as pessoas que utilizam o CAPS
II ‘iriam enjoar’. Ouvi também do mesmo funcionário que muitas pessoas que estão ali são
incapazes de escrever, pois têm problemas cognitivos”. O que percebo como uma “não
verdade”, visto que Silvania Andrade, que treme muito por conta do excesso de medicações e
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tem dificuldades para escrever, conseguiu participar com auxílio da sua amiga Luna54, e foi
lindo ver a escrita sendo construída pelas duas. Outra observação que fiz durante esse processo
foi a de Cristina Olívia, ex-voluntária do CAPS II, que estava presente nessa primeira dinâmica
e contribuiu auxiliando Vanessa55, uma pessoa que não sabia ler nem escrever.
Interessante destacar como os participantes da oficina se organizaram e se auxiliaram
para superar os obstáculos da escrita, todos foram capazes de executar a proposta da oficina.
Alguns funcionários sugeriram várias considerações sobre meu trabalho, acredito que com base
em suas limitações em relação aos mecanismos que a arte pode alcançar. Alguns sugeriram que
eu escrevesse em lousa escolar das próximas vezes, que eu adaptasse a dinâmica à incapacidade
das pessoas que se beneficiam dos serviços do CAPS II. O que me fez perceber que os
funcionários da instituição me viam como terapeuta e que pouco conhecem sobre os caminhos
utilizados pela intuição e pela arte.
Após as observações relatadas, perguntei-me: até que ponto repetir as dinâmicas que os
beneficiários do CAPS II estão acostumados seria reproduzir o que o sistema enfatiza aos que
são considerados fora da norma? Até que ponto eu conseguiria inserir a palavra (per)formada e
colaborar com a intuição de cada um? Então, tive um insight, que adaptei a essa realidade de
alguma forma, por conviver com isso por longos anos durante a experiência da minha mãe. Um
dos meus objetivos para essa oficina estava se cumprindo: transformar o pensamento dos alunos
mediante a essa realidade, por meio da integração social entre todos eles.
Outras sensações me atravessaram ainda na primeira dinâmica: tive uma vontade
enorme de chorar ao chegar naquele espaço, recordei-me de vivências da infância e tive a
sensação que, de alguma forma, minha mãe estava ali presente. Foi difícil conter a emoção e
dar sequência à dinâmica. Deixo claro que essas sensações não foram compartilhadas por todos
que ministraram a oficina comigo. Eu senti que estava ali, sendo tratada com eles, afinal,
também há uma potência em externalizar na palavra (per)formada os estados de dor. Assim,
uma potência de cura através das (per)formances, tema que pretendo abordar em profundidade
como extensão dessa pesquisa, talvez na minha tese de doutorado.
Percebi essa potência de cura da palavra (per)formada também através dos relatos dos
profissionais envolvidos nas dinâmicas aplicadas no CAPS II, pois recebi alguns relatos, como
o da terapeuta ocupacional Maria Tereza, que conseguiu falar sobre si mesma através da
dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem (2019). Outra observação interessante
sobre essa dinâmica foi a de que as pessoas envolvidas se identificaram ao falar de si como
54
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pacientes, internos, usuários do serviço há tantos anos. Interessante, pois eles não relataram
suas vidas pessoais durante a dinâmica, mas suas vidas como usuários do sistema CAPS II. Ou
seja, o conceito de consciência apresentado por Bergson (2009), a memória, o espírito, a história
e a alma deles está associada àquele espaço. Assim, eles se reconhecem como parte daquela
instituição.
Retomando a discussão sobre a primeira dinâmica, por apresentá-la em dois espaços,
entre os alunos do DEART, na UFOP, e as pessoas que se beneficiam dos serviços ofertados
pelo CAPS II, pude comparar a dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem
(2019) nas duas situações distintas. Atribuo aos alunos do DEART os textos sobre animais,
bem como a (per)formance da leitura, com um conteúdo bem mais elaborado e complexo. Já
entre os beneficiários do CAPS II foi desafiador perceber que eles não “têm freios sociais”; um
bom exemplo disso é Aparecida56, que durante a dinâmica levantou-se para ir ao banheiro e não
quis voltar. Além disso, a linguagem por eles utilizada na escrita veio de forma simples,
reproduzindo os termos usados na descrição de quem descreveu o animal para eles, sem se
preocuparem em deixar complexos esses termos. Diante disso, penso que a intuição emergiu
nessas (per)formances através do repertório que a memória deles acumulou durante a história
de vida de cada um. Percebi que a intuição advinda de forma menos racional e com menos
“freios sociais” é mais espontânea.
Já na dinâmica de Pedro Methner, exposta na figura 14: Ensaio sobre um jogo
performático (2019), vivenciada no dia 20 de setembro de 2019, os beneficiários do serviço
CAPS II simularam um caminho com uma corda no chão sobre a qual andaram de olhos
vendados. Algumas observações durante esse caminho: Luna o interrompeu várias vezes
perguntando, em voz alta, se estava chegando, se tinha mais caminhos e se deveria ou não
continuar. E, com isso, estagnava no meio do percurso relatando que não conseguiria sair do
caminho, pois estava difícil encontrá-lo.
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Figura 14: Dinâmica Ensaio sobre um jogo performático (2019).

Fonte: Pedro Methner Baldin.

Interessante nessa dinâmica foi observar também a consciência (memória) do corpo
apontada por Bergson (2009) e já descrita no presente estudo. Corroborando essa reflexão,
Lorena57 caminhava com os olhos vendados e as mãos erguidas, como se estivesse clamando
por ajuda. Silvania Andrade, a terceira a andar sobre a corda, andava de cabeça baixa, como se
estivesse enxergando, dominando a situação. Ansiosa, não parava de falar e de perguntar se
estava ou não chegando. Humberto foi o quarto participante a utilizar a corda, em sua fala ele
demonstrou medo de errar e estava com medo de arriscar o caminho sobre a corda, depois
dominou a situação e, durante o percurso, disse que estava fácil.
Interessante enfatizar também a análise do Prof. Dr. Alex Beigui sobre essa dinâmica
(aplicada entre os alunos do DEART, os funcionários e os beneficiários do CAPS II): “Os que
são considerados ‘dentro da norma’ se permitiram voltar no meio do caminho da corda para dar
continuidade ao percurso, e os que são considerados “fora da norma” ficavam presos e não
voltavam para o meio do caminho, ficavam presos até se sentirem incomodados com isso, mas
não se permitiam voltar, presos na corda até acharem o final”.
Já na dinâmica realizada no dia 27 de setembro de 2019, iniciamos com um
alongamento, aquecimento que visou estimular as pessoas que ali estavam a prestarem atenção
no próprio corpo, nas sensações das roupas ao tocar o corpo e nos barulhos externos, trazendo
todos para o foco no presente. Técnica aplicada também em processos de meditação.
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Interessante ressaltar que, ao falar dos barulhos externos, a intenção era somente que
participantes prestassem atenção neles, que focassem no presente, mas eles falaram em voz alta
o que estavam ouvindo. E, diante disso, foi nítido o quanto eles são abertos às sugestões. Além
disso, demonstraram-se felizes e com sorriso no rosto por estarem participando desse processo.
Fomos abordados, ao final dessa dinâmica, por Bernadete58, que contou detalhes da sua
vida pessoal para mim e me mostrou uma foto de suas filhas. Lorena, voluntária do CAPS II,
também se abriu comigo e disse que todos estavam comentando sobre as dinâmicas durante a
semana e que a nossa ida lá tem sido o assunto da semana deles. Diante disso, percebi que as
dinâmicas da oficina reverberavam na rotina de todos e, de alguma forma, essas dinâmicas não
“morriam” no dia em que eram realizadas. Assim como a arte, que ao afetar as pessoas, a meu
ver, promove uma continuação da obra do artista, ou seja, “tem poder de vencer o tempo”, pois
se perpetua além do tempo cronológico.
No dia 27 de setembro, Caio Chaves apresentou a sua dinâmica, Que super-herói eu
gostaria de ser? (2017), e propôs a ação para trabalhar o imaginário dos participantes. A
sugestão era de que eles imaginassem ter superpoderes e o que eles fariam com esse superpoder.
Luna disse que a cor do seu poder era amarela e que gostaria de acabar com a violência, por
exemplo.
Figura 15: Dinâmica Que super-herói eu gostaria de ser? (2017).

Fonte: Caio Chaves Faria.
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Dando continuidade a essa análise, e entendendo a intuição como um dispositivo
primordial da oficina da palavra (per)formada, o fator memória também esteve presente nessa
etapa, visto que muitos aparentavam estar relatando suas vivências pessoais. Silvania Andrade,
por exemplo, disse que não daria seu “superpoder” a ninguém, só para ela, pois ela era uma
heroína de verdade, já que havia enfrentado muitos obstáculos sozinha.
No dia 4 de outubro, a dinâmica de Thales Lopes foi aplicada no CAPS II, O pessoal e
ficcional: cartografias da palavra (2016). A dinâmica era embasada na contação de histórias
pessoais, através da qual os atendidos no CAPS II puderam se abrir e relatar seus dramas
pessoais. Humberto59 relatou na dinâmica seu episódio de surto. Ele disse que sentia que alguém
o estava perseguindo durante uma longa fase de sua vida e que, para fugir, havia se escondido
na mata. Com fome, ele quase morreu e foi encontrado pelo corpo de bombeiros. Segundo ele,
a mente sempre “o pega com essas coisas” e, por isso, ele está no CAPS II. Vanessa relatou
uma memória da infância, de quando quebrou uma vassoura e apanhou muito da sua mãe por
isso.
Figura 16: Dinâmica O pessoal e ficcional: cartografias da palavra (2016).

Fonte: Thales Lopes.

Após ouvir todos esses testemunhos resultados da oficina palavra (per)formada,
constatei o processo terapêutico desse trabalho no bem-estar dos usuários do sistema CAPS II,
bem como os processos de autocura estimulados através da palavra. Retomo, assim, a discussão
do presente estudo, da palavra como estratégia de enfrentamento social, de todos os recursos
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que utilizo como (per)former: camisa de força, mordaça, poesia, palavra, voz, entre outros, para
externalizar meu estado de dor. Assim, o próprio CAPS II foi um estado de dor que aprendi a
(re)significar, pois era um trauma de infância lidar com essa realidade, com a loucura e com a
sensação de transferência da minha identidade pessoal com os dramas enfrentados por minha
mãe.
Enfatizo a importância dessa oficina da palavra (per)formada aplicada no CAPS II como
um caminho que encontrei para explorar a intuição como um dispositivo de criação da palavra
(per)formada e, também, como uma residência artística fora de um espaço convencional das
artes. Foi um meio que encontrei para inserir a arte em um espaço social e mostrar a
contribuição da arte para a sociedade. Além disso, reitero meu objetivo como artista e
pesquisadora: encontrar os mecanismos que acionam o dispositivo da intuição embasada na
metodologia etnográfica de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014); sigo pesquisando.
Além disso, explorei, por meio das dinâmicas propostas nessa oficina, mais recursos
para dar vida à palavra através da intuição. Com isso, pude constatar com maior propriedade a
memória em suas diferentes vertentes: do corpo, do passado e na consciência do futuro, além
do autoconhecimento, da subjetividade, da história relatada por cada um, como dispositivos
importantes para que a intuição fosse pensada como um fator integrante do processo de
expressão e criação nas (per)formances de cada dinâmica apresentada nessa oficina. Ou seja,
perpassei pelo caminho diaspórico apresentado no início desse capítulo para aplicar a minha
pesquisa na prática, fora do ambiente em que me habituei a (per)formar: os saraus. Visando
aperfeiçoar o método intuitivo tanto na composição de minhas obras, como em sua ação
extensionista a ambientes fora da academia e do próprio campo artístico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESCOLONIZAÇÃO DO CORPO A PARTIR DA ARTE
Todo o processo alcança um estado de descolonização; isto é, internamente, não se
existe mais como a/o ‘Outra/o’, mas como eu. Somos eu, somos sujeito, somos quem
descreve, somos quem narra, somos autoras / e autoridade da nossa própria realidade.
Assim, [...] tornamo-nos sujeito (KILOMBA, 2019, p. 238).

Meu exercício de criação cênica como (per)former fora dos ambientes dos saraus que
marcaram minha trajetória me permitiu aprofundar algumas técnicas como agente transmissora
da palavra (per)formada, embora não tenha deixado de lado a linguagem dos saraus que
“carrego” em mim como poeta.
Antes, nos saraus que deram início à minha trajetória, Sarau Comum de Belo Horizonte
e Invasor de Mariana, ocupava os espaços que eram ocupados pelos saraus; agora, utilizo os
espaços que me agradem para emitir a mensagem que a palavra pede para minha intuição, como
a ocupação do Memorial Rio Grande do Sul, na performance Lugar de Fala? (2019), em Porto
Alegre, durante a 1ª Bienal Black Brazil Art; a ocupação do campus do DEART, da UFOP e a
ocupação do mirante da Igreja Santa Efigênia, em Ouro Preto. Faço isso para reivindicar meu
lugar de fala e o dos meus ancestrais nesses lugares, visando transmitir as mensagens: “eu
manipulo as minhas marcas sociais como eu quiser”; “descolonização do corpo a partir da arte”;
“a arte tem cor?”, “a arte é arte!”. Essas são algumas das mensagens que expus em áudio como
parte integrada às (per)formances Lugar de Fala? (2019), realizadas nos espaços mencionados
anteriormente, como uma forma de editar as palavras e dar forma a elas, palavras que falaram
por mim, pois eu estava com uma mordaça durante as apresentações, mas as palavras não! Elas
ocuparam e preencheram os espaços junto ao meu corpo, elas preencheram as escadarias do
Memorial Rio Grande do Sul. Além disso, as palavras também preencheram, comigo, o Mirante
da Igreja Santa Efigênia e a entrada do DEART/UFOP.
Considero importante para essa discussão destacar que, ao reivindicar minha
subjetividade no presente estudo, no primeiro capítulo destaco essa liberdade de (per)formar
sobre o caminho que minha intuição apontar, não só a obrigatoriedade de abordar temas
relacionados à cor da minha pele.
Contudo, às vezes me perco, como o leitor pode acompanhar na minha escrita, pois a
identidade do coletivo perpassa por mim também, atravessa minha identidade, já que as dores
que atravessam meu grupo étnico, desde o período colonial até os dias atuais, atravessam nossas
memórias ancestrais em comum. Esse caminho ancestral não invalida as múltiplas identidades
existentes nesse grupo étnico, apenas reafirma para mim que o racismo é só mais um fator que
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afeta minha identidade, não só ele. Por isso, (per)formo sobre vários temas que me atravessam
e, a partir dessa reflexão, inspiro-me nas palavras de Kilomba (2019):
É comum insistir no que alguém fez – ‘o que você fez depois?’ –, mas não no que o
racismo fez com a pessoa. O mito de que as pessoas negras se vitimizam quando falam
sobre as feridas causadas pelo racismo é uma estratégia muito eficaz para silenciar
aquelas que estão prontas para falar. A questão ‘O que o racismo fez com você?’ não
tem nada a ver com vitimização; tem a ver com o empoderamento, pois precede o
momento no qual alguém se torna o sujeito falante, falando de sua própria realidade.
Eu não preocupei com a questão ‘O que você fez?’, mas sim com ‘O que o racismo
fez com você?’ (KILOMBA, 2019, p. 227).

Em suma, respondo à autora e ao leitor da seguinte forma: o racismo atravessou não só
minha identidade, como também minha arte, minha escrita e a palavra (per)formada Lugar de
Fala? (2019), que expus com todos os seus desdobramentos até chegar à Bienal Black Brazil
Art. Percebi que eu, Thaís Alessandra Martins da Cruz, como sujeita, transformo minhas dores,
meus estados de dor em arte; assim como fiz com a obra Fragmentos de um Surto (2012),
inspirada em um episódio de surto bipolar vivenciado por minha mãe, que se desdobrou na
camisa de força confeccionada para mim com a escrita “Deus me Livre Ser Normal” e, logo
após, no meu Estágio Docência dentro do CAPS II, na tentativa de compreender o
atravessamento entre a loucura e a arte, por meio do dispositivo de criação denominado intuição
com o atravessamento entre essas duas compreensões da realidade consideradas “fora da
norma”, ou seja, fora da normose social.
Além disso, a partir dessa pesquisa, percebi a potência da arte como um veículo de cura
para mim, um meio de transformar meu estado de dor em palavra (per)formada. Potência essa
que pretendo explorar na minha futura tese de doutorado. Enfim, reivindico, por meio desse
estudo, que a corpoeticidade, a corponegritude, a corporeidade, o não lugar, o afro-brasileiro,
as perspectivas contemporâneas sobre o cor/po negro sejam um universo repleto de signos e
interpretações sociais, como Leda Martins (1995) enfatiza. Desejo também que esse universo
não cerceie a liberdade do negro em cena devido às suas marcas sociais, mas que, a partir desse
universo, amplie-se a maneira de se produzir poesia.
Ao compreender minha percepção cultural como afro-brasileira, não excluo minha
ancestralidade, porém me reconheço miscigenada, não como afirmação de um valor social, mas
como mais um atravessamento na minha identidade que reverbera, inclusive, na minha palavra
(per)formada e na minha escrita acadêmica, como já mencionei. Reivindico, mais uma vez, por
meio desse estudo, que nós negros não sejamos condenados a silenciar nossos estados de dor e
nem a silenciar nossa percepção individual de pertencimento cultural – intimidação aos corpos
negros, como pontua Grada Kilomba (2019).
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Por isso, considero importante que, nós, negros, assumamos nosso lugar de fala “como
quisermos falar”, lugar de fala que o racismo nos tomou ao nos excluir do direito à nossa
subjetividade social, o que reverbera, inclusive, na cena contemporânea da performance
acadêmica, como pude perceber durante o episódio de silenciamento que vivenciei na academia
e que me fez intuir a (per)formance Lugar de Fala? (2019). Por causa desse acontecimento,
tive dificuldade para me perceber como parte da academia, mas hoje me sinto parte do meio
intelectual, sou capacitada para fazer a diferença e contribuir com o pensamento decolonial.
Uma forma de ocupar mais um espaço que é meu por direito.
Apresentei, ao longo desse estudo, uma visão decolonial, porém, ao final dessa
dissertação me percebi de(s)colonial, com essa grafia diferenciada, pois, com o passar do
tempo, em meio a uma busca pessoal e constante, tive acesso a obras de autoras como Grada
Kilomba (2019), que dialoga com minha perspectiva a favor da não anulação da subjetividade
do negro, o que me fez percorrer pelo caminho de transcender posições coloniais, tornando-me
sujeito, uma visão descolonial.
Em síntese, foi importante para mim compreender que a intuição pode vir a ser um
método de criação, mas que para isso acontecer teremos um longo caminho a percorrer. Além
disso, a especificidade da intuição como um dispositivo de criação direcionado à palavra
(per)formada tomou corpo à medida que compreendi o que a intuição significa para mim. Logo
após descobrir, pude buscar teóricos que dialogassem a esse respeito. Satisfiz-me como artista
e pesquisadora ao me deparar com a explanação de Henri Bergson (1973) e (2009), que
descreveu a intuição como consciência (memória) e, a partir daí, clarificou para mim a origem
dos meus insights poéticos que se transformam em palavra (per)formada, como minhas
memórias em relação ao surto bipolar da minha mãe.
A partir dessa pesquisa, compreendi que os insights que trago em meio à intuição nada
mais são que um caminho da minha memória; memória essa que também reverbera na minha
corporeidade, em meus gestos, no caminho que meu corpo escolhe em minhas (per)formances;
caminho esse não ensaiado, que acontece espontâneo em cada (per)formance e que também
atravessa minha memória ancestral e coopera, assim, com a perspectiva afrocentrada de
Mazama (2009).
Por fim, reitero o que já havia exposto no final do terceiro capítulo, no item 3.1: a partir
do entendimento da intuição através dos caminhos apontados anteriormente, escolhi uma
vivência prática no CAPS II, junto ao meu Estágio Docência. Diante disso, atravessei o caminho
diaspórico mediante a explanação da palavra (per)formada: corpos diaspóricos e diferenciados
no cenário artístico contemporâneo; atravessei, “em meio aos corpos” considerados fora da
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normose, que têm como o padrão ser branco e com sanidade mental; enfim, atravessei a palavra
(per)formada por meio da explanação dos corpos afro-brasileiros e pela explanação dos corpos
“loucos”, para compreender a intuição como um dispositivo de criação no cenário artístico e
contemporâneo dessa palavra.
Em suma, a palavra (per)formada também é um instrumento político que ganha corpo
em meio à minha voz, em meio aos gestos, em meio à minha intuição e em meio à ocupação de
espaços. Essa identidade atravessa o happening e se assemelha à linguagem dos movimentos
marginais da poesia: slam, hip-hop e saraus contemporâneos. Além disso, a grafia diferenciada
que propus para a palavra (per)formada e suas derivações terminológicas se dão como original,
mas somente a grafia, pois o termo já existe.
A escolha da metodologia etnográfica de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin (2014) partiu
da liberdade como tese-criação que o artista tem de trazer o movimento da própria arte à
pesquisa, afinal, a arte é fluída. O que contribuiu, e muito, para a fluidez dessa pesquisa. A
escolha também perpassou pela aceitação dessa metodologia em acolher a intuição como um
dispositivo de criação para mim, artista e pesquisadora. E, também, por essa metodologia ser
conduzida pela perspectiva pós-positivista, que também atravessa a abordagem afrocentrada da
intuição apontada por Mazama (2009).
Enfim, o que está sendo proposto nesse estudo para o cenário artístico e contemporâneo
é trazer um aporte teórico à academia, para quem quiser compreender a experiência corporal a
partir da escrita, e a intuição como um dispositivo de criação de obras artísticas. Além disso, a
presente pesquisa mostra que a arte pode atravessar vários caminhos para achar respostas, como
as discussões apresentadas nesse estudo, por meio de termos da psicologia, das letras; pode,
ainda, abrir caminhos mediante a metodologia proposta e, com base na vivência prática da
artista e pesquisadora, produzir conhecimento a partir da arte. Por fim, essa pesquisa também
corrobora novas confabulações sobre o corpo negro.
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APÊNDICE A – Proposta: Oficina Palavra (Per)Formada Apresentada ao CAPS II

Oficina Palavra (Per)formada

Thaís Alessandra Martins da Cruz

A Oficina Palavra (Per)formada tem por objetivo ratificar os mecanismos da intuição
como método integrado a essa palavra; metodologia embasada na obra de Mazama (2009),
perspectiva afrocentrada em que a autora menciona o “pulso íntimo do cosmo” ligado à intuição
e à compreensão histórica. Além disso, a autora faz menção, em sua obra, ao holismo, ou seja,
tudo está integrado; de acordo com a autora, a espiritualidade não se separa da intelectualidade,
o que valida a potência da intuição como método.
toda investigação afrocêntrica deve ser ativada pelo que Asante chama de “alma”, a
qual, em última instância, está ligada ao ritmo, o pulso íntimo do cosmo. [...] o
conhecimento afrocêntrico é validado por uma combinação de compreensão histórica
e intuição, ou seja, que o conhecimento é ao mesmo tempo racional e suprarracional
(MAZAMA, 2009, p. 123).

Essa oficina acontecerá no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) de Ouro Preto –
MG, localizado na unidade do bairro Água Limpa, destinado ao serviço de atenção à saúde
mental, e ocorrerá, a princípio, com duração de um mês, entre os dias 13 de agosto a 13 de
setembro de 2019, com a opção de ser realizada duas vezes por semana com duração de 1 hora
por dia, ou uma vez por semana, com duração de 2 horas, com possível prorrogação de trinta
dias, ou seja, estendendo o prazo até 13 de outubro de 2019, dependendo da necessidade do
CAPS e da disponibilidade dos profissionais envolvidos.
A proposta é que haverá um corpo docente responsável pela oficina, o professor Dr.
Alex Beigui e a mestranda Thaís Alessandra. Inicialmente, haverá cinco encontros distribuídos
durante um mês; e. nos dois primeiros encontros. A oficina será ministrada aos profissionais do
CAPS pelo corpo docente responsável. Além disso, serão selecionados alguns alunos do
DEART/UFOP, em uma espécie de triagem que faremos nas turmas, destinada aos alunos que
se interessarem em participar. Denominaremos esses alunos como agentes externos e aos que
usufruem dos serviços do CAPS de agentes internos a oficina.
Serão aplicadas técnicas de escrita poética embasadas na minha vivência pessoal
enquanto poeta e (per)former, além de algumas técnicas dessa escrita a partir de alguns recursos
da Comunicação, área da minha primeira graduação, Comunicação – Bacharelado em
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Publicidade e Propaganda, área em que trabalhei durante 7 anos como Redatora Publicitária.
Acredito na potência de alguns recursos da comunicação para uma escrita criativa e intuitiva.
Por meio dela, o poeta e o artista também dão forma a suas palavras. Um desses recursos chamase brainstorming (tempestade de ideias), porém, em analogia ao termo, propus “tempestade de
palavras”, termo que aplicarei para que os participantes da oficina soltem as palavras que
vierem a sua mente e só depois constá-las a partir da lógica, em uma espécie de rede semântica
anotar a conexão dessas palavras e, assim, formularem versos, poesia.
A “tempestade de palavras” ocorrerá em aproximadamente 10 minutos com marcação
em relógio. As palavras expostas durante esse tempo serão externalizadas a partir de algum
acontecimento ou episódio positivo que marcou a história de vida dessas pessoas ou algo que
remeta ao participante alguma emoção que ele queira expor através das palavras. E, a partir daí,
formaremos grupos com três integrantes, no mínimo. Os quais irão conectar as palavras com as
dos outros integrantes do grupo, compartilhando uns com os outros, anotando as palavras dos
demais integrantes que despertaram maior interesse. Para isso, serão necessários mais 20
minutos, também contados em relógio.
Lembrando que essas marcações de tempo são necessárias para corroborar a
metodologia da intuição, a qual aplico na palavra (per)formada e quero comprovar a eficácia
dessa metodologia intuitiva na escrita, pois as palavras devem ser descritas sem censura durante
esse período. Qualquer uma que vier à mente do participante.
A dinâmica deve ser aplicada com divisão de grupos, pois os participantes irão formular
frases finais ou poesias interligando com as palavras dos integrantes do grupo e, ao final, cada
um terá a sua própria poesia e, a partir daí, apresentarão através da (per)formance.
A ideia é que os outros dias da oficina serão dedicados aos integrantes, para que sejam
pensadas estratégias de como irão dar forma a sua poesia, como vamos juntos elaborar com o
material que temos; algum figurino ou elementos que deem forma a essas palavras, para que
eles vejam a palavra ganhar vida: esse é o objetivo. Pode ser feita uma instalação fotográfica,
uma exposição de algum objeto que eles acham que dialoga com essa palavra ou, até mesmo,
uma performance com essas palavras.
Ressalto que os agentes externos que forem selecionados (alunos do DEART/UFOP) se
comprometerão a participar da oficina fornecendo os materiais necessários para auxiliar na
confecção dos figurinos ou instalações, juntamente com os agentes internos (usuários do serviço
– CAPS). Além disso, os agentes externos participarão dos grupos que serão formados na
imersão da dinâmica “tempestade de palavras” que também será aplicada nessa oficina; pois os
grupos de três pessoas serão compostos por agentes internos e agentes externos, para que aja
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maior integração entre os participantes e, assim, diminuímos a exclusão social dos agentes
internos envolvidos.
Ressalto que essa inspiração de conectar as palavras com os integrantes do grupo foi
embasada na pesquisa de Rogério Coelho (2007), na oficina PalavrAção, aplicada no Festival
de Literatura no mesmo ano em Belo Horizonte, MG, da qual participei. Na ocasião, Rogério
Coelho (2007) propôs aos integrantes da oficina que cada integrante escolheria alguém e daria
uma palavra para definir aquela pessoa, baseado na história de vida que aquele integrante
compartilhou com o grupo. Ao final, cada participante ganhou cinco palavras para defini-lo e
elas foram anotadas em uma espécie de “tapete de papel”. Cada integrante anotou as suas cinco
palavras nesse “tapete”, e os participantes escolheram palavras do “tapete” que melhor se
conectavam com as suas palavras e, ao final, cada participante escreveu sua própria poesia
embasada na conexão dessas palavras.
Destaco que, como artista e pesquisadora, ao propor essa oficina para o CAPS, tenho
por objetivo humanizar ainda mais os serviços oferecidos àqueles que se beneficiam desse
sistema; além de ter um interesse pessoal em compreender os mecanismos da “normose”
(doença de ser normal), uma vez que tenho um histórico pessoal de um familiar bem próximo
que vivenciou internações em hospitais psiquiátricos e sofreu vários preconceitos sociais e
abusos correlacionados. E, como discente do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), pretendo corroborar o método que utilizo para
dar vida às palavras, à intuição, que dialoga com uma perspectiva afrocentrada em que acredito.
Importante enfatizar que alguns recursos que despertam sensações positivas nos
participantes da oficina serão usados a favor dessa palavra poética que se encontra dentro de
cada um; como a natureza, que será utilizada como gatilho e imersão nessa palavra para que os
integrantes da oficina sejam convidados a caminhar pela horta integrada ao espaço do CAPS, e
seduzidos a abraçar uma árvore, ouvir os pássaros, prestar atenção no verde e no cheiro das
plantas, caminharem descalços na terra, entre outras imersões que os conectarão com um estado
de presença e boas sensações relacionadas à natureza, uma imersão sensorial de 30 minutos,
antes de darmos início à escrita poética. Tudo isso para que os participantes vivenciem o
momento presente, “o agora”, para que despertem emoções que os levem a sentir desejo de
expressar em palavras o que sentiram e, assim, darem vazão à poesia. Corroborando essa
discussão, utilizei técnicas de meditação para externalizar a intuição dos integrantes. Assim, o
caminhar entre a natureza é embasado nessa perspectiva.
Os integrantes terão mais 10 minutos após essa vivência para descrever em palavras o
que sentiram após essa imersão. Logo após, aplicarei a técnica da “tempestade de palavras” e,
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mais uma vez, eles conectarão as palavras com os demais integrantes e darão início a suas frases
e poesia a partir dessa conexão. Com isso, pretendo comprovar que as palavras surgem
poeticamente a partir de emoções diversas.
Contudo, é importante evidenciar que antes de ministrar essa oficina proponho alguns
encontros com os integrantes que se disponibilizarão a participar, entre dois a três, que
sucederão antes da realização da oficina, para que eu possa me conectar com essas pessoas e,
assim, intuir mais mecanismos que sejam aplicáveis a esse método, respeitando a integridade e
o limite desses integrantes, agentes internos do sistema CAPS.

Referências bibliográficas
COELHO, Rogério. A PalavrAção [manuscrito]: atos político-performáticos no Coletivoz
Sarau de periferia e no Poetry Slam Clube da Luta. 2017. 145 p. Dissertação (mestrado) –
Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Belo Horizonte, 2017.
Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-ARTH6W?mode=full. Acesso
em: 09 jan. 2021.
MAZAMA, Ama. A afrocentricidade como um novo paradigma. In: NASCIMENTO, Elisa
(org.). Afrocentricidade: Uma abordagem epistemológica inovadora (Coleção Sankofa:
matrizes africanas da cultura brasileira; v. 4). São Paulo: Selo Negro. Edição: Summus
Editorial, 2009. p. 111-127.

108

ANEXO A – Primeira dinâmica: A Palavra e a Projeção do EU no Self Selvagem (2019)
A dinâmica apresentada aos usuários do sistema CAPS II foi adaptada, pois tomamos o
cuidado de fazer com que eles se recordassem de um momento feliz para redigir a poesia, em
respeito às memórias de dor deles. O nome dos autores foi preservado por questões éticas.
Como a atividade foi escrita a lápis em folhas avulsas, selecionei somente alguns textos para
compor esse anexo, os quais foram transcritos conforme o original.

06/09
1º dia da oficina Palavra (Per)formada

Pedi aos internos, usuários do serviço CAPS e profissionais envolvidos que estavam
presentes na oficina que relatassem um momento feliz que gostariam de compartilhar e, a partir
disso, cada participante escolheria alguém para dar um animal que parecesse com o relato feliz
que o “usuário” apresentou.
Com isso, cada integrante ganhou um animal e características do mesmo. E, a partir daí,
escreveram uma poesia, texto e algo sobre o animal que foi a si apresentado. A escrita foi livre
e resultou nos textos aqui registrados.6061
Textos elaborados pelas pessoas que fazem uso do serviço CAPS II62

Participante 1
Animal: onça
Características: forte e gente boa
Texto elaborado sobre o animal:
Forte e gente boa,
a onça caminha por florestas e ao sentir o cheiro da mata,
ganha força para enfrentar novos caminhos e se conectar consigo mesma.
Atento-me a presa,

60

Texto digitado com base nas minhas anotações.
Observação: algumas pessoas tiveram dificuldade de lidar com as emoções e algumas saíram da dinâmica para
não se apresentarem. Uma usuária teve que auxiliar a outra a escrever durante a oficina, devido à dificuldade
causada por tremores decorrentes da medicação.
62
Para facilitar a compreensão e a organização do presente trabalho, os textos foram digitados da mesma forma
como estavam escritos nas minhas anotações. Mantive, inclusive, erros de ortografia e gramática.
61
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fico a espreita do que me alimentar,
afio as garras para enfim saltar.
E o gente boa?
A onça enfim, não sabe lidar.

Participante 2
Animal: gatinho
Características: bonito, sensível, a doçura, se aproxima quando ganha a confiança.
Texto elaborado sobre o animal:
o gatinho

Dizer palavras bonitas,
sensíveis mostram a beleza do gato,
quietinho,
manso,
mas também tem garras e nessas garras mostra-se um bichinho triste,
carente,
que se aproxima quando sente confiança,
mas tem medo das pessoas,
das coisas assim eu vejo o gato que a (nome omitido63) viu em mim.

Participante 3
Animal: peixe
Características: observador, nada em várias águas, bonito
Texto elaborado sobre o animal:
Posso morar na água doce ou na água salgada
Gosto de observar e gosto de desafios
Posso ter várias formas
E várias cores diferentes
Não gosto de ficar em aquário
Porque lugar de peixe é no mar ou no rio

63

A participante da oficina escreveu o nome de uma outra participante e, para preservá-la, omiti o nome.
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Participante 4
Animal: girafa
Características: especial, quietinha no lugar
Texto elaborado sobre o animal:
Girafa tem o pescoço longo e enxerga longe.
Se camufla na paisagem com o seu pelo decorado por manchas que se apresentam
aleatoriamente pelo seu corpo.
E essas manchas cada girafa possui um desenho próprio delas. (que é sua identidade).
Se alimenta do fruto das acácias fruta onde tem árvores com grandes espinhos (habilidades
para contornar as dificuldades).
O temperamento da girafa não é agressivo pois não precisa de presas para sobreviver (eu
também acredito que eu não preciso ser agressiva para sobreviver) pois consegue seu sustento
na copa das árvores (acácia).

Participante 5
Animal: pinguim
Características: ele sempre acha caminho na praia, ele sempre se perde e se encontra e voa
longa distância, ele nada longa distância, a fêmea que busca um pinguim que sustenta seus
filhos.
Texto elaborado sobre o animal:
A girafa que é muito quieta que fica no lugar parada comendo e quieta.
Muito alto o seu pescoço ela é um bicho muito lindo engraçado.
O pinguim é muito bonito quando está na neve esquiando pelo gelo.
Eles são muito lindo e muito feliz.
E conherino64 com seus filhotes pela neve, e vou em lugar, longe de distante.
Porque faz 8 anos que faço tratamento aqui gosto muito dos funcionários daqui com CAPS II
pela competência que eles tem e muito bom aprendi muito com eles.

64

Por meio do manuscrito não foi possível identificar a qual palavra se refere, por isso mantive como no original.
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Registro fotográfico da dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem (2019).

Fonte: Arquivo pessoal.
Apontamento descrito no item 3.1: Silvania Andrade tem problemas para escrever, pois treme muito, por conta
do excesso de medicações, a meu ver, e devido a isso mal consegue segurar seu lápis, conseguiu escrever com
auxílio da sua amiga Luna.

Registro fotográfico da dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem (2019).

Fonte: Arquivo pessoal.
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Registro fotográfico da dinâmica A Palavra e a projeção do EU no Self selvagem (2019).

Fonte65: Arquivo pessoal.
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Declaro, para os devidos fins, que alguns dos registros das imagens expostas nessa dissertação foram
devidamente autorizados por documentos. Aqueles que não autorizaram a exposição de sua imagem foram
preservados para ratificar a questão ética envolvida nessa dissertação, visto que esse trabalho se tornará público
para compor o repositório institucional da UFOP.
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ANEXO B – Dinâmica apresentada pelo Prof. Dr. Alex Beigui

Registro dos recortes de papel feitos na dinâmica ministrada pelo Prof. Dr. Alex Beigui.

Fonte: Arquivo pessoal.

Registro dos recortes de papel feitos na dinâmica ministrada pelo Prof. Dr. Alex Beigui.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Registro dos recortes de papel feitos na dinâmica ministrada pelo Prof. Dr. Alex Beigui.

Fonte: Arquivo pessoal.
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ANEXO C – Evento para escolha do nome fantasia do CAPS II

A escolha do nome foi democrática, por meio de votação, e contou com a participação
dos familiares e amigos dos usuários do sistema CAPS II.

Registro feito pelos alunos da disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade,
Performatividades e Tecnologias” durante o evento de escolha do nome do CAPS II.

Fonte: Arquivo pessoal66.

66

Declaro, para os devidos fins, que alguns dos registros das imagens expostas nessa dissertação foram
devidamente autorizados por documentos. Aqueles que não autorizaram a exposição de sua imagem foram
preservados para ratificar a questão ética envolvida nessa dissertação, visto que esse trabalho se tornará público
para compor o repositório institucional da UFOP.
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Registro feito pelos alunos da disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade,
Performatividades e Tecnologias” durante o evento de escolha do nome do CAPS II.

Fonte: Arquivo pessoal67.

Registro feito pelos alunos da disciplina “Tópicos de encenação: Teatralidade,
Performatividades e Tecnologias” durante o do evento de escolha do nome do CAPS II.

Fonte: Arquivo pessoal.
67

Declaro, para os devidos fins, que alguns dos registros das imagens expostas nessa dissertação foram
devidamente autorizados por documentos. Aqueles que não autorizaram a exposição de sua imagem foram
preservados para ratificar a questão ética envolvida nessa dissertação, visto que esse trabalho se tornará público
para compor o repositório institucional da UFOP.

