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RESUMO 

Essa pesquisa busca compreender melhor o papel performativo das sonoridades no 

ambiente da cena do Teatro Experimental do Negro. Para tanto, procuramos entender 

sobre como as sonoridades negras performam em Sortilégio (1961), texto dramatúrgico 

de Abdias do Nascimento dos anos 50, estando muito além de um mero pano de fundo: 

seu papel é decisivo não só no rumo do percurso trágico do herói Emanuel, protagonista 

da peça, mas também atua como ferramenta de mobilização da população negra em seu 

processo de construção de sua consciência racial. Proponho em minha pesquisa, 

portanto, uma análise das sonoridades da obra, tendo como objetos, desde as partituras 

musicais impressas, até as rubricas e indicações de sonoplastias, silêncios e as falas de 

personagens.  Partindo de nossa escuta, percebemos, no manejo das sonoridades das 

culturas afrodiaspóricas, quando em ambiente de criação cênica, um contexto 

estratégico que considera a potencialidade dessas sonoridades em seu caráter 

iminentemente decolonial, principalmente no que se refere ao processo de resistência ao 

poder vigente, desde o período escravagista, até os dias de hoje; e ao seu caráter 

antropológico, quando este compreende corpo como arquivo epistemológico. Por fim, 

busco compreender como esse estudo das sonoridades afeta meu trabalho de criação 

enquanto diretor e performer, sobretudo na criação de duas obras impulsionadas por 

esta pesquisa: Padê: ensaios sonoros sobre Sortilégio(2018) e 80 toques para 80 tiros 

(2019): em ambas busquei usar as sonoridades como elemento guia de uma direção 

cênica. Nessa percepção da sonoridade, na qual som e a escuta interagem na produção 

de sentidos, o som é, para além de sua imanência física, constituído e atravessado por 

marcas identitárias, culturais, sociais, filosóficas e subjetivas.    

 

Palavras chave: TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO; SORTILÉGIO; 

SONORIDADES NEGRAS; CONSCIÊNCIA RACIAL, PERFORMANCE, 

SONORIDADES PERFORMATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research seeks to better understand the performative role of sonorities in the scene 

environment of Teatro Experimental do Negro. To do so, we seek to understand how 

black sounds perform in Sortilégio (1961), a dramaturgical text by Abdias do 

Nascimento from the 50s, being far beyond a mere background: his role is decisive not 

only in the direction of the hero's tragic journey Emanuel, protagonist of the play, but 

also acts as a tool for mobilizing the black population in their process of building their 

racial conscience. In my research, therefore, I propose an analysis of the sonorities of 

the work, having as objects, from the printed musical scores, to the rubrics and 

indications of sound effects, silences and the speeches of characters. Starting from our 

listening, we perceive, in the management of the sounds of the aphrodiasporic cultures, 

when in a scenic creation environment, a strategic context that considers the potential of 

these sounds in their imminently decolonial character, mainly with regard to the process 

of resistance to current power, from the slavery period, to the present day; and its 

anthropological character, when it comprises the body as an epistemological archive. 

Finally, I seek to understand how this study of sounds affects my creative work as a 

director and performer, especially in the creation of two works driven by this research: 

Padê: ensaios sonoros sobre Sortilégio (2018) and 80 touches for 80 shots (2019): both 

seek to use sounds as a guiding element in a scenic direction. In this perception of 

sonority, in which sound and listening interact in the production of meanings, sound is, 

in addition to its physical immanence, constituted and crossed by identity, cultural, 

social, philosophical and subjective marks. 

 

Keywords: TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO; SORTILÉGIO; BLACK 

SOUNDS; RACIAL CONSCIOUSNESS, PERFORMANCE, PERFORMATIVE 

SONORITIES. 
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INTRODUÇÃO – SONORIDADES NEGRAS EM PERFORMANCE 

 

Pedi a Exu a destruição de meus inimigos, 

Exu me disse não... 

Então questionei... 

Exu me respondeu: 

- Quem vai aplaudir de pé suas vitórias? 

 

(Reza de candomblé) 

 

 

FIGURA 1: CENA DE SORTILÉGIO – O MISTÉRIO NEGRO, DE ABDIAS DO NASCIMENTO. ÍTALO DE 

OLIVEIRA (ORIXÁ); ABDIAS DO NASCIMENTO (DR. EMANUEL). 

 

 
Teatro Municipal, Rio de Janeiro, 1957. 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86877/moura_cfs_me_ia.pdf?sequence=1 visitado em 

30/09/2020. 

 

 

O som e cena. Som em cena. Som encena. Joguete de letras e palavras que brinca com 

os princípios norteadores desta pesquisa: estudar as sonoridades no campo das artes da 

presença. Essa ideia surge na tentativa de aliar minha formação em Música à minha formação 

nas Artes Cênicas que, embora já estejam interligadas nos meus trabalhos artísticos, estarão 

também, agora, conectadas em minha pesquisa acadêmica. Para tal feito, dediquei o 

desenvolver deste trabalho ao estudo das sonoridades previstas nas rubricas (trilha sonora, 

vozes e sonoplastias) e falas do texto teatral Sortilégio de Abdias do Nascimento como ponto 

de partida. 
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Não há, porém, como falar de Abdias do Nascimento e do Teatro Experimental do 

Negro sem pensarmos o processo de construção da consciência racial
1
 na década de 40 e 50, 

época em que surge não só o TEN, mas toda uma série de ações no caminho da valorização e 

defesa do povo negro, sua cultura e sua participação em todas as esferas de nossa sociedade. 

Por isso, ao buscarmos ao longo dessa dissertação compreender o contexto da população 

negra da época, podemos entender a extrema importância das ações do grupo. A dramaturgia 

e o protagonismo negros são marcas presentes no texto teatral Sortilégio e evidenciam os 

conflitos de uma sociedade estruturalmente racista. Sociedade esta que ainda hoje negligencia 

as pautas reivindicadas pelos muitos movimentos organizados pela população negra desde 

aquela época.  

Nesse sentido, do intuito de ouvir esses sons e vozes oriundas de um teatro negro que 

marcou e mobilizou toda uma geração de artistas e intelectuais negros geralmente surgidos 

das camadas mais pobres da sociedade; de ampliar esses sons e vozes fazendo um movimento 

contrário ao silenciamento sistemático de nossas vozes e corpos e de estabelecer um diálogo 

sonoro com esse teatro de outrora, surgiu, ao longo desta pesquisa, a iniciativa da criação de 

duas performances produzidas pela minha trupe de teatro FincaPé, nascidas justamente dos 

estudos das sonoridades  encontradas nas indicações de trilha sonora, sonoplastia, músicas e 

falas de personagens no texto teatral Sortilégio: Padê: ensaios sonoros sobre Sortilégio e 80 

toques para 80 tiros. 

Foram basilares, neste processo, alguns conceitos que nortearam nossa escuta e 

pensamento, desde as análises dos indícios de sonoridades no texto teatral estudado, até as 

escolhas feitas na criação das duas performances. Trata-se de um arcabouço conceitual, o 

qual buscamos trazer em nosso referencial teórico, que abrange aspectos observados no 

estudo das sonoridades na obra teatral Sortilégio e que nos valeram de referência e influência 

para o nosso processo criativo constituído no decorrer desta pesquisa. São eles: 

decolonialidade, negritude, performatividade, acustemologia, sonoridades performativas, 

sonoridades negras, tambores, consciência racial. É possível perceber também que a 

mobilização social a partir da arte; a arte negra como referencial das pesquisas e práticas do 

                                                           

1
 Em um curto vídeo, facilmente encontrado na internet, disponível no site Geledés, a Intelectual Sueli Carneiro 

explica, a partir dos 43 segundos do vídeo que é consciência racial. Segundo ela consciência racial “(...)é um 

patamar diferente da simples compreensão e vivência cootidiana do racismo. É um patamar de politização, já, 

que nos situa no âmbito de um movimento social que combate, racismo, sexismo e múltiplas outras formas de 

discriminação que se abatem sobre as populações negras.(...) A consciência racial é um  processo de 

descolonização. É um processo de recusa da internalização da inferioridade racial que o racismo apregoa 

incansavelmente para as pessoas negras.(...) É a consciência racial que sustenta a resistência a esses processos de 

inferiorização, de exclusão, de genocídio, de extermínio que as pessoas negras padecem.” 

https://www.geledes.org.br/entenda-o-que-e-consciencia-racial/ visitado em 03/12/2020 as 20:00h. 

 

https://www.geledes.org.br/entenda-o-que-e-consciencia-racial/


12 
 

grupo; o caráter formador das iniciativas; as questões raciais e inter-raciais como 

atravessamentos nas propostas e ações do grupo são algumas das afinidades existentes entre o 

TEN e meu em minha trupe de teatro. 

A Trupe FincaPé foi fundada no ano de 2007 por mim e minha companheira, Carolina 

Araújo, quando nos mudamos para a cidade de Ouro Preto-MG, precisamente no distrito de 

Santo Antônio do Leite. Começamos nossas atividades com a montagem de um espetáculo 

encomendado pela ONG Vidanimal de Itabirito chamado “Como Cães e Gatos” para ser 

apresentado nas escolas públicas da cidade e região. Essa montagem fazia parte de um 

projeto de mobilização social promovido pela ONG para sensibilizar a população no que se 

refere à guarda responsável de animais. Atendendo à demanda desse projeto, montamos um 

espetáculo que se valia também, além do teatro e da música, das linguagens de teatro de 

bonecos e máscara. Em formato de musical, eu e minha companheira atuávamos, 

manipulávamos os bonecos e máscaras, além de termos criado juntos tanto a dramaturgia 

quanto o cenário, figurinos, adereços, bonecos e máscaras. Desde aí estávamos influenciados 

em nosso processo de criação por uma estética afrodiaspórica no que se refere às linguagens 

musicais da Trupe, constituídas a partir do estudo de batuques e danças negras com as quais 

já tínhamos contato antes mesmo da sua fundação. Aliado a este primeiro salto, a Trupe 

promovia oficinas de maracatu de baque virado e outras danças tradicionais de matriz 

africana, como o jongo, o cacuriá, o congado, o coco de roda e a ciranda. Essas oficinas, que 

fazem parte ainda hoje das nossas atividades, são fruto de um processo de pesquisa que bebe 

nas matrizes culturais negras para a constituição de nossos trabalhos de direção e criação 

artística. A segunda montagem do grupo foi criada em 2009 para intervenções rápidas no 

intuito de fazer chapeladas em estabelecimentos diversos: um mini  espetáculo  de  

aproximadamente  5  minutos  ao  qual  apelidamos  de  “espetáculo relâmpago”. De nome O 

matuto doente das partes foi adaptado do cordel homônimo de Jessié Quirino, em formato de 

teatro de bonecos e teve sua estreia na cidade de Prado, no Sul da Bahia, seguida de turnê 

pelo litoral até chegar na cidade de Recife-PE. Apresentávamos de barraquinha em 

barraquinha de praia, restaurantes, pizzarias, sorveterias, praças de alimentação, rodando o 

chapéu em cada estabelecimento que conseguíamos permissão para apresentar. Em Recife, a 

Trupe permaneceu durante os dois meses que antecedem o carnaval em seu processo de 

pesquisa de danças e músicas negras, durante os quais apresentamos nosso espetáculo 

relâmpago pelos estabelecimentos da cidade. Em 2010 montamos o espetáculo o “Rio Conta 

Histórias” para o projeto Quaquaraquaquá promovido pela Cia Circunstância (Belo 

Horizonte) de palhaços. Trata-se de apanhado de pequenas histórias que se desenvolvem 

enquanto dois pescadores conversam na beira de um rio. Em todas as suas montagens, a 

Trupe buscou referências nas matrizes africanas para a constituição da obra num sentido 
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estético geral. Desde os materiais a serem usados ou representados, até as questões estéticas 

plásticas e musicais. Outra ação da Trupe FincaPé foi a criação do grupo Maracatrupe, 

surgido justamente do processo de pesquisa de danças e músicas negras desenvolvido pelo 

grupo. Iniciado em 2012, o Maracatrupe vem, desde então, promovendo intervenções 

artísticas pela cidade em diversas ocasiões. 

Nesta pesquisa, as sonoridades são o aspecto central de nossas investigações, nos 

oferecendo os indícios necessários para as elucubrações surgidas. Os estudos sobre 

sonoridade há tempos vem sendo tratados, no campo da música e da antropologia, de forma a 

compreender seus processos de produção de sentido e seu contexto, bem como sua 

constituição enquanto discurso. Discurso sonoro. Sua potencialidade performativa, neste 

sentido, pode ser compreendida como ferramenta de transformação social, além de matéria 

prima no campo das artes. Para além da música, as sonoridades são um vasto leque de 

recursos composicionais diversos, como as trilhas para espetáculos de dança, teatro, cinema, 

performance art. Por esta lista, podemos identificar que as sonoridades, portanto, se fazem 

muito caras às artes cênicas: ainda que, por exemplo, na perspectiva de uma suposta 

montagem que se valha apenas de um silêncio profundo em sua composição para a 

idealização de toda uma ação cênica, estaremos no campo do manejo das sonoridades. É 

acreditando, portanto, nas potencialidades performativas das sonoridades, que me propus, 

para este mestrado, a conceber um processo de investigação no campo da cena onde pudesse 

me debruçar e vasculhar caminhos que nos conduzissem a um fazer guiado por uma proposta 

de direção onde sonoridades sejam o campo de ação para o desenvolvimento do trabalho. 

Temos, portanto, as sonoridades como eixo central condutor de todas as outras linguagens 

atreladas ao contexto da cena.  

Meu primeiro ímpeto de pesquisar o TEN foi movido pelo interesse de compreender 

como eram pensadas suas direções musicais e trilhas sonoras de seus espetáculos. Assim 

desenvolvi um trabalho de análise dos indícios, encontrados no texto teatral, que davam 

pistas de como esse autor idealizava, para a montagem, o manuseio das sonoridades previstas 

como trilha sonora, como sonoplastia e até mesmo como condução das falas e dos aspectos 

temporais da obra como um todo. No texto teatral Sortilégio, objeto de análise inicial desta 

pesquisa, sonoridade e musicalidade negras performam na proposta para a cena, estando 

muito além de um mero pano de fundo: seu papel é decisivo no rumo do percurso trágico do 

herói. Cabe ressaltar que, ao falar em sonoridade negra, entendemo-la imbricada a um 

processo de sobrevivência a todo um contexto escravagista/colonialista. 

Foi muito importante compreender a dimensão das colaborações do TEN no contexto 

do teatro brasileiro. Com isso, se fez necessário um aprofundamento do contexto histórico, 
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social e cultural, no momento do surgimento do grupo e também em relação à trajetória do 

corpo negro no teatro. Pouco se fala do TEN, por exemplo, quando se fala em teatro 

experimental
2
. No entanto cabe ressaltar da importância da proposta do grupo como pioneira 

não só no que tange a um tetro negro no contexto brasileiro, mas também no que tange ao 

teatro experimental. Da década de 40 pra cá foram muitas as pesquisas que investigaram o 

TEN: no entanto, a reincidência de cânones eurocentrados continua sistematicamente 

silenciando vozes que há tempos já  discutem, problematizam e procuram caminhos de 

ruptura com as imposições de uma cultura hegemônica. Escrever este trabalho, portanto, é me 

opor a essa corrente hegemônica, branca e racista provocando, ainda que mínima, uma 

ruptura na ordem convencional das coisas modeladas pela institucionalização do racismo em 

nossos processos de formação. Escrevo este texto para ampliar nossas vozes que são 

sistematicamente silenciadas nas estruturas racistas de nossa sociedade.  

Cabe dizer também da importância desse período das décadas de 40 e 50 para a 

população negra no sentido de terem sido décadas de uma efervescência nos campos da 

intelectualidade, das artes e da política. A consciência de cor ou consciência racial é tema 

espinhoso, pois mexe em estruturas base profundas de nossas relações sociais, advindas de 

um processo colonialista e escravagista. Constituir consciência racial, portanto, é processo 

que define os rumos e os modos do nosso existir, que busca compreender as estruturas postas 

em nossa sociedade e, sobretudo, que busca desconstruir em nós a narrativa branca que nos é 

imposta como referência de ser e estar no mundo. Com isso, é possível imaginar, a 

importância de ações como as do TEN no que se refere a esse empoderamento do povo 

negro, sob uma perspectiva autogestante, sem os ditos de uma cultura hegemônica. 

Assim, vislumbramos entender melhor as relações entre a cena do Teatro 

Experimental do Negro, seu conteúdo artístico-político e a questão das sonoridades negras 

que, enquanto elemento de potencialidade performativa, estão para além de mero recurso 

plástico,  desatreladas de questões sociais, políticas e éticas. As sonoridades assumem um 

                                                           

2 Segundo a definição encontrada no E-Dicionário de Termos Literários, teatro experimental é um: “Termo que 

designa, não um movimento ou escola teatral limitada espácio – temporalmente ou com um manifesto específico 

e claro, mas antes uma atitude de crítica e ruptura não só face à ordem teatral pré-estabelecida, normalmente 

centrada numa lógica burguesa e comercial, de um teatro com repertório fixo, clássico e de fácil compreensão 

para as massas; bem como à ordem social e política que servia de base a tal teatro. Assim, Teatro experimental 

pode ser também definido como teatro de vanguarda, teatro laboratório, teatro de investigação ou teatro moderno 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/teatro-experimental/ visitado em 26/11/2020 às 20:00.  

Em sua tese de doutorado, Johana Albuquerque Cavalcanti (2012) estuda o teatro experimental, num 

recorte de 1967 a 1978. Em sua hipótese, o teatro experimental como tendência para novas formas de se fazer 

teatro teria se iniciado na década de 60 (CAVALCANTI, 2012, p.27), desconsiderando completamente a 

existência desde a década de 40 de um Teatro Experimental do Negro. Reforça-se, assim, a necessidade de 

reiterar a importância do TEN, na constituição de um teatro de vanguarda, um teatro moderno brasileiro.   

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/manifesto/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/teatro/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/classico/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/teatro-de-vanguarda/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/teatro-experimental/
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lugar não só de guia da narrativa cênica e de condutora dos percursos constituidores da peça, 

mas também de interventor no processo de construção da consciência racial no período do 

surgimento do grupo. 

Em nossa metodologia buscamos possibilitar o entendimento das sonoridades 

propostas no texto teatral Sortilégio e suas reverberações diante da teoria proposta. Para essa 

empreitada, nos concentramos no levantamento de dados que corroborassem com a procura 

de indícios de como as sonoridades e a trilha sonora na obra Sortilégio dialogavam com os 

interesses basilares do TEN. Para tanto, fundamentamos nossa metodologia sob a perspectiva 

do paradigma indiciário de Carlo Guinzburg (1989), crendo nos indícios de sonoridades 

como indicativos de nossas especulações.  

Esta pesquisa tomou como princípio uma abordagem de ordem qualitativa: não se 

propõe testar relações de causa e consequência entre fenômenos, nem gerar leis que possam 

ter um alto grau de generalização sobre determinado tema. “A pesquisa qualitativa procura 

entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto.” (BORTONI-RICARDO, 

2009, p. 34). Sendo assim: foi realizado um levantamento de referencial teórico; depois, o 

levantamento de dados que apontavam indícios de como eram utilizadas as sonoridades na 

obra Sortilégio. Em nela, buscamos focar em como se deu a constituição da trilha sonora, 

bem como, a construção discursiva a partir dela e de outras sonoridades que constituem o 

percurso dramático da personagem central da trama deste espetáculo. 

 

 

Os critérios que utilizei para fazer os recortes para a análise de dados foram orientados 

a partir, além de nosso suporte teórico, também de alguns aspetos que demonstrassem 

relevância no sentido da construção do discurso e da performatividade das sonoridades, bem 

como seu caráter decolonial. Assim elencamos as seguintes referências: 

 

 Indicações em parênteses ou em itálico que sugerem: marcas de sonoplastia 

(sons, ruídos, barulhos e silêncios), a concepção sonora proposta e as ambiências 

musicais previstas para a trilha do espetáculo;


 Falas de personagens, analisadas em seus aspectos tanto performativos quanto 

sonoros e musicais;


 Partituras musicais convencionais contendo cantos de orixás encontrados no 

texto dramático.
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Tivemos, por fim, como parte de nossa metodologia, o relato de experiência dos dois 

processos experimentais de criação cênica, criados ao longo dessa pesquisa. Estes se 

fundaram nos conceitos visitados durante a pesquisa: em sua composição foram sendo 

afetados pela própria pesquisa sobre as sonoridades, sendo as sonoridades também, e 

principalmente, condutoras de todo o processo de seu desenvolvimento: desde a concepção e 

preparação, até o acabamento do trabalho, as sonoridades foram guia e matéria prima. 

Um aspecto fundamental no percurso desta pesquisa é encararmos corpo e sonoridade 

como resultado de uma mesma dinâmica, um mesmo movimento, corroborando com a ideia 

de que haja inclusive uma indissociabilidade entre os dois. Portanto, nesta perspectiva, tudo 

que se diz do som se diz do corpo, tudo que se diz do corpo se diz do som. As questões 

raciais trazidas na obra de Abdias perpassam também nossa realidade atual, atravessam 

nossos corpos, ressoam ainda em nós e em nossas relações, raciais e inter-raciais e, por isso, 

também são fatores de extrema relevância na constituição de nossas performances. Assim, 

acreditando na potencialidade das sonoridades negras como contranarrativa às narrativas 

impostas pelas estruturas hegemônicas e racistas de nossa sociedade, conduzimos nossa 

pesquisa aos estudos sonoros, pesquisando as sonoridades, tanto no teatro quanto no contexto 

das culturas afrodiaspóricas. A importância dessa abordagem se dá na medida em que nos 

percebemos em uma sociedade excessivamente imagética e que é acostumada a hierarquizar 

os sentidos, delegando uma maior relevância à visão em detrimento dos outros. 

Durante todo o processo de escrita desta dissertação, uma das minhas maiores 

dificuldades foi estabelecer uma transição entre o lugar da criação da cena artística com a 

sonoridade enquanto elemento performativo dessa cena e o lugar da estética/ ética propostas 

pelo texto original do Abdias. Apesar de parecer óbvio, pois que essa transição acontece 

organicamente nos processos de experimentação e construção das performances, estabelecer 

uma concatenação linear para apresentar nesta pesquisa foi sempre uma questão quase até, 

conflitiva.  

Um dos princípios basilares de meus modos de criar/encenar/performar esta atrelado a 

uma dimensão afrocentrada de pensar e agir. Nela, nossa perspectiva racional, retórica, linear 

dá lugar a outras maneiras e saberes que se processam em processos intuitivos, corporais, 

espiralares. Neste caso, nem mesmo o tempo é linear. (MARTINS,2003)  

As fronteiras entre meus eus (pai e santo, encenador, músico, ator, performer...) são, 

portanto, oscilantes como oscilante é o nosso existir. Não distante, há a escolha intencional 

por uma perspectiva afrocentrada nos meus modos de fazer artísticos: por suas 

potencialidades decoloniais; por sua ampla trajetória de resistência aos processos 
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colonialistas e escravagistas; por abrir novos horizontes de compreensão do fazer artístico 

que não se encerram necessariamente nos modelos e terminologias utilizadas na cultura 

ocidental eurocentrada.   

Neste sentido, o estudo das sonoridades nas artes da presença me prorporciona a 

condição de, a partir delas, constituir esta ideia de mim, deste ser híbrido, criador que transita 

nos campos da arte, mas que não se encerra em nenhum destes tantos outros eus possíveis. 

Proporciona também a condição de romper com os paradigmas que nos são impostos pelos 

modos artísticos e culturais da hegemonia ocidental eurocentrada. Não que não me valha 

deles, pois que são formadores também de mim, uma vez que nos são impostos, mas é 

justamente para romper com essa imposição que me proponho a considerar os aspectos 

decoloniais que uma perspectiva afrocentrada carrega.  

Assim, enquanto artista e criador, estou fundamentado e profundamente influenciado 

em princípios vindos de esferas outras, negras, oriundas de minhas experiências nas festas e 

rituais dos terreiros de Candomblé, Umbanda, Maracatus, Reinados, Rodas de côco, Folias de 

Reis, Bois da Manta. Tais princípios, adquiridos na experiência vivida em tantas tradições 

orais negras compreendem formas outras de compreensão dos fazeres, que perpassam pelos 

corpos e pelas sonoridades expressas por esses corpos.  

Percebo esses aspectos em comum entre a proposta de Abdias para o TEN e os modos 

de criar, encenar e/ou performar que desenvolvo na Trupe FincaPé: a decolonialidade, a  

performatividade das sonoridades na condução da construção das obras, o afrocentramento, 

uma abordagem multifacetada (porém, no meu caso, não definitiva) dos modos e processos 

criativos constituidores de nossas propostas artísticas. Também o aspectos sociológicos e 

históricos são caros em ambos os casos, modelando caminho e formas de pensar  nossos 

fazeres e, como poderemos ver, as sonoridades têm a capacidade de agregar em si todos esses 

aspectos.  

Para ilustrar melhor essas relações a partir da ideia de performatividade, além da ideia 

de ato de fala de Jonh Austin, ou a noção de ação física da performance art – onde tanto um 

quanto o outro está atrelado à dimensão de sonoridade,  seja pela ideia da pronuncia do ato de 

fala, seja pela ideia de movimento do corpo que performa – trago  à guisa de reflexão o 

pensamento de Leda Martins: 

Cada uma dessas práticas (o teatro, a dança, o ritual, o esporte, as atividades lúdica, 

os jogos, encenações coletivas, atos artísticos e mesmo expressões pulsionais 

emotivas) são modos subjuntivos, liminares, gêneros performáticos cujas 

convenções, procedimentos e processos não são apenas meios de expressão 

simbólica, mas constituem em si a própria performance. Ou seja, numa performance 
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da oralidade, por exemplo, o gesto não é apenas uma representação mimética de um 

sentido possível, veiculado pela performance, mas também institui e instaura a 

própria performance. Ou ainda o gesto não é simplesmente narrativo ou descritivo 

mas performativo.(MARTINS, 2003, p. 65). 

Cabe reforçar a ideia de que gesto e sonoridade estão, neste sentido, tão intimamente 

ligados, que não há como dissociar um do outro. 

Podemos perceber a relevância dos gestos e sonoridades no contexto cultural 

afrodiaspórico atrelados ao processo de sobrevivência e resistência dos povos escravizados 

no período colonial. Sua dimensão de pertencimento se consolida nas vivências rítmicas do 

corpo, nas sonoridades constituidoras das culturas, em cantos, lamentos, rezas, danças, 

territórios, toques percussivos.  

Para falarmos de sonoridades, é necessário falarmos também sobre os nossos 

processos de escuta. Por sonoridade, podemos compreender que se trata de um som que, 

durante o processo de escuta, passa por uma série de interpretações que impingem a esses 

sons significados e sentidos. Não se limita, portanto, ao “sensível”, mas se configura como 

episteme: interpreta códigos construídos por organizações sonoras ou dos sons, atribui-lhes 

significados. Ao pensarmos sob essa perspectiva, levando em consideração o contexto do 

Teatro, onde sonoridades de ordens diversas compõem o percurso sonoro que a trilha sonora, 

assim como o todo da obra, terá em sua composição, podemos perceber as potencialidades 

que as sonoridades carregam em si. Assim, toda sonoridade de uma ação cênica dialogará 

performativamente com a escuta do espectador, procurando intervir e afetar seu estado de 

espírito, promovendo sugestões e reflexões a partir do estado gerado pelo envolvimento do 

espectador com a trama das personagens, absorvido pelo momento ritual que é, em si uma, 

encenação teatral. 

Outro conceito fundamental em nossa pesquisa é o da acustemologia (FELD, 2018): 

união entre a acústica e a epistemologia ou, como poderíamos de algum modo dizer, uma 

epistemologia das sonoridades, na qual se procura evocar a primazia do som enquanto 

modalidade de conhecimento e de existência no mundo, desestabilizando, com isso, padrões 

hegemônicos de compreensão da realidade. Na relação entre som e movimento, pressupõe-se 

que os corpos que ressoam o som, o fazem a partir das vibrações produzidas pelos próprios 

corpos. Tendo por premissa essa relação entre som e corpo, sendo nesta perspectiva, um 

expressão do outro, é possível verter nossa escuta para uma análise mais aprofundada deste 

contexto proposto. Pensar uma corporeidade e negra e suas sonoridades no contexto 

brasileiro requer um olhar que considere o processo cultural, social e histórico de seus 

agentes sob uma perspectiva que busque incessantemente romper com os paradigmas 

coloniais, haja vista se trate de um contexto no qual os negros estavam fisicamente cerceados 
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de sua cultura, de seu convívio social, de seu cotidiano. Portanto, faz-se importante visibilizar 

e dar continuidade aos muitos projetos decolonizatórios encontrados nesse processo de 

constituição social e cultural dos povos descendentes de África nas Américas, considerando-

se para tanto, as estruturas hegemônicas que preservam ainda modelos sociais e culturais 

racistas, eurocentrados, não num sentido territorial ou fronteiriço, mas, sobretudo, num 

sentido geopolítico. É no corpo e no som que transitam e se operam múltiplos saberes que 

passam, perpassam, atravessam e nele(s) se fundamentam. Como nos propõe Martins (2003), 

corpo e voz coexistem e se completam no momento do existir. Indissociáveis, constituem 

sonora e gestualmente todos os movimentos onde se organizam o desenvolver-se de toda 

performance, seja ela qual for. 

No sentido de compreendermos mais a fundo o conceito de performatividade de que 

estamos nos valendo para nossa pesquisa, tomamos como base os estudos sobre a Teoria dos 

Atos de Fala de John Austin (1990). Partindo dessa base teórica sobre a performatividade, 

podemos trazer a discussão para o campo da expressão da fala como uma expressão 

indiscutivelmente corporal e sonora que pretende constituir-se constantemente como uma 

expressão performativa. Neste sentido, corpo e ato de fala, ou até mesmo, como estamos aqui 

defendendo, corpo e som performam em consonância e ao mesmo tempo. Temos, portanto, 

um imbricamento entre corpo, som e performatividade num processo onde as fronteiras entre 

onde começa um e outro termina cada vez estão mais embaçadas.  

Tendo esse percurso por base de fundamentação, observamos os aspetos 

performativos da obra de Abdias a partir das análises das sonoridades indiciadas no texto 

Sortilégio. Nesse processo de análise, as rubricas surgem como indícios das proposições 

sonoras previstas na dramaturgia. São, portanto, recorte e ponto de partida para condução 

desta pesquisa. Ao mesmo tempo, são ponto de partida das performances impulsionadas pelo 

estudo das sonoridades na obra e das sonoridades negras no contexto da diáspora africana. 

Assim sendo, compreendemos como um dos pontos fundamentais de nosso objeto de análise 

as indicações de rubricas para conduzirmos as análises desenvolvidas nesta pesquisa. Além 

das rubricas, temos alguns cânticos para os orixás que pontuam intencionalmente o percurso 

da obra, além de enunciar o contexto arquetípico de cada personagem, correlacionando-o ao 

arquétipo de cada orixá apresentado. Há também uma série de indicações de vozes em 

rubricas que sugerem memórias e lembranças do herói trágico Emanuel e que presentificam 

situações e pessoas que povoam essas memórias. Podemos, com isso, observar como as 

sonoridades performam no contexto de uma cena teatral, intervindo para além de mera trilha, 

corporificando vozes de nossas memórias e vozes ancestrais.   Sobretudo é possível observar 

o papel das sonoridades na construção de um teatro negro e da consciência racial. Podemos 
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ver que as sonoridades negras no contexto da obra Sortilégio são a extensão de um 

protagonismo negro impresso na dramaturgia de Abdias e que reverbera a luta da população 

negra pelo direito à vida. Por fim, apresento as reverberações da pesquisa nas performances 

Padê e 80 toques para 80 tiros da Trupe FincaPé, na qual sou diretor, ator, marionetista, 

músico e performer.  

Quanto a Exu, este se faz presente em toda a pesquisa: está na obra Sortilégio; na 

nossa fundamentação teórica; em minhas vivências e práticas ancestrais do candomblé que 

tanto influenciam minha vida artística quanto esta pesquisa; na performance Padê que, para 

ele,  é  reverência e homenagem e nos muitos falos da performance 80 toques para 80 tiros.  

Do estudo das sonoridades negras de um teatro de outrora ao desenvolver-se das 

performances da Trupe FincaPé se faz o percurso desta pesquisa que se desenrola nos 

ajudando a compreender as muitas afinidades entre os propósitos do TEN e os de nossa 

Trupe, além e percebermos as muitas influências deixadas pelo teatro negro de Abdias como 

colaboração não só para nossas propostas artísticas como também para a história do teatro 

brasileiro como um todo. 

Laroyê, Exu! Que nossos caminhos estejam abertos! 

Axé, Axé, Axé! 
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CAPÍTULO I – Teatro Negro em pauta: Sortilégio, Abdias e consciência racial 

FIGURA 2: ABDIAS DO NASCIMENTO EM CENA NA PEÇA SORTILÉGIO 

 

Fonte: Site Itau Cultural. https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/o-teatro-dentro-de-

mim/?content_link=2, visado em 30/09/2020. 

 

https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/o-teatro-dentro-de-mim/?content_link=2
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/o-teatro-dentro-de-mim/?content_link=2
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Meu primeiro ímpeto de pesquisar o TEN foi movido pelo interesse de compreender 

como eram pensadas suas direções musicais e trilhas sonoras de seus espetáculos. Tive essa 

oportunidade ainda em minha Iniciação Científica, que se desenvolveu no Departamento de 

Letras - embora minha graduação tenha sido em música. Assim, sob o olhar dos estudos da 

Linguagem, observei aspectos sonoros identificáveis em uma das dramaturgias encenadas 

pelo TEN, escrita pelo próprio fundador do grupo, Abdias do Nascimento
3
: a peça teatral 

Sortilégio. 

Assim desenvolvi um trabalho de análise dos indícios, encontrados no texto teatral, 

que davam pistas de como esse autor idealizava, para a montagem, o manuseio das 

sonoridades previstas como trilha sonora, como sonoplastia e até mesmo como condução das 

falas e dos aspectos temporais da obra como um todo. 

No texto Sortilégio, sonoridade e musicalidade negras performam na proposta para a 

cena, estando muito além de um mero pano de fundo: seu papel é decisivo no rumo do 

percurso trágico do herói, protagonista do espetáculo. Atuando e intervindo no rumo do 

desenrolar das cenas, as sonoridades se mostram como potências performativas e decoloniais 

e constituem um escopo discursivo crítico que intervém e afeta não só a construção de um 

teatro negro - que surge por iniciativa pioneira do TEN na década de 40; reverbera ainda hoje 

em vários grupos e companhias de teatro e dança negra/os surgidos no Brasil desde então, 

mas também em todo o processo de constituição de consciência racial da população negra 

brasileira das décadas de 40 e 50. 

Ao falar em sonoridade negra, entendemo-la imbricada a um processo de 

sobrevivência a um contexto escravagista/colonialista. Codificadas estrategicamente como 

modo de resistência, essas sonoridades se constituíram na vivência dos povos oriundos de 

África nas Américas, em suas expressões, modos de existir e r(e)existir decoloniais, 

contrariando a perspectiva hegemônica eurocentrada colonial.  

Mantiveram-se vivos, como arquivo e memória em seus corpos, códigos gestuais e 

sonoros que sobreviveram, ainda que esses sujeitos estivessem cerceados de todo seu 

                                                           
3
 Abdias do Nascimento foi artista plástico, escritor, poeta, dramaturgo e ativista do movimento negro brasileiro. 

Nasceu na cidade de Franca-SP em março de 1914. (...)na década de 30 iniciou seu ativismo político na Frente 

Negra Brasileira (...). Em 1938 organizou o Congresso Afro-Campineiro e em 1944 fundou o Teatro 

Experimental do Negro. Formou-se em economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, adquiriu diploma 

pós-universitário no Instituto Superior de Estudos Brasileiros- ISEB (1957) e pós-graduação em Estudos do Mar 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/ Ministério da Marinha (1967). Recebeu dois títulos 

Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (1993) e Universidade Federal da Bahia 

(2000), foi também professor benemérito da Universidade do Estado de Nova York. Após a volta do exílio 

(1968-1978), inseriu-se na vida política tornando-se deputado federal de 1983 a 1987, e senador da República de 

1996 a 1999, além de ter colaborado intensamente para a criação do Movimento Negro Unificado (1978). 

https://africaemquestao.wordpress.com/2012/08/02/mini-biografia-de-abdias-do-nascimento/  

https://africaemquestao.wordpress.com/2012/08/02/mini-biografia-de-abdias-do-nascimento/
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contexto: cultural, social e geográfico, considerados, na perspectiva colonialista, como mero 

corpo de trabalho, sem importância humana. Por isso, os diversos batuques existentes em 

suas mais variadas formas, espalhados pelas Américas, para além de meros “batuques”, são 

exemplos de organizações negras que resistiram e (re)existiram a partir de seus próprios 

saberes. Articulados em seus corpos, codificam-se sonoridades e ritmos que organizam e 

articulam a manutenção e perpetuação das diversas formas culturais afrocentradas por 

excelência e que possuem suas próprias perspectivas epistêmicas, sendo por isso possível de 

entendê-las como performativas e decoloniais, em uma condição muito além de uma mera 

manifestação folclórica: são instrumento e processo atuantes na construção da consciência 

racial ou consciência de cor nas décadas de 40 e 50. 

Antes de nos atermos às sonoridades analisadas nesta pesquisa, para nos situarmos 

melhor sobre as colaborações do TEN no contexto do teatro brasileiro, se fez necessário uma 

compreensão do contexto histórico, social e cultural, no momento do surgimento do grupo e 

também em relação à trajetória do corpo negro no teatro. 

1.1 – O negro no teatro e o Teatro Experimental do Negro 
 

FIGURA 3: QUADRO “CANDOMBLÉ”, DE RAPSÓDIA NEGRA  

 

Fonte: Ipeafro (2018) https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf visitado em 30/09/2020 

A noção do que é ser negro em nosso país, principalmente para a população negra, 

ainda hoje é carregada de estigmas que nos conduzem a uma reflexão estereotipada muito 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf
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distante do verdadeiro drama e complexidade - que é a trajetória de um corpo negro em nossa 

sociedade - advinda de um regime escravocrata, seja ele qual for. 

Em sua dissertação de mestrado, Daniela Rosa (2007) nos contempla com um 

apanhado histórico da trajetória do Teatro Experimental do Negro, bem como o contexto que 

antecede e gera as motivações que impulsionaram e proporcionaram a criação do grupo. 

Nesse momento histórico, os conceitos “negro” e “raça” assumem novos sentidos. À luz da 

própria autora, a partir dos anos 20, o termo “negro”, juntamente com o termo “raça” ganhou 

um novo sentido. Dessa forma, segundo intensa pesquisa bibliográfica, a autora conclui que o 

que havia de negativo, inferior e insultuoso nessas palavras, dá lugar à reivindicação de um 

sentido positivizado e arregimentador. Nesse contexto, o TEN surge como voz expressiva na 

luta pela integração da nação. Isso tudo numa dimensão para além da essencialmente 

simbólica, já que Freyre (1933), Mário de Andrade (1944), folcloristas, modernistas já o 

faziam (ROSA, 2007, p. 13). 

A busca da construção e difusão da imagem de um Brasil, onde a mistura das raças é 

harmoniosa e cujas diferenças culturais são pautadas pela tolerância, era uma tendência social 

e política. A partir daí, a noção de mestiçagem deixa de ter caráter meramente negativo para 

dar lugar a uma noção positivada do termo. Aprofundando mais no contexto, a autora nos diz: 

O que era atribuído à origem "mestiça" dos portugueses, somada à proximidade 

geográfica da península ibérica com Ásia e África. Apontada anteriormente como 

uma das causas que levariam o Brasil à ruína e o ao atraso, era agora vista como 

formadora de um povo tolerante às diferenças culturais (ROSA, 2007, p.15). 

Se valendo, portanto, da origem moura dos colonizadores, procurou-se justificar uma 

suposta tendência de se crer nessa harmonia entre os povos que constituíam a sociedade 

brasileira daquela época. Assumia-se a mestiçagem como um caminho favorável para a 

consolidação de nosso país enquanto uma nação próspera. Assim, invisibilizavam-se as 

violências impingidas à população negra no país, apresentando ao mundo a imagem 

mentirosa de um Brasil no qual a democracia racial seria base de nossas relações sociais. 

Registros históricos apontam para a presença de negros nas produções teatrais que 

aconteciam antes da chegada de D. João VI ao Brasil. Com a chegada do rei, porém, essa 

presença foi se reduzindo “discretamente” ao mesmo tempo em que a efervescência cultural 

promovida por sua vinda tomava proporções cada vez maiores, estimulando o aparecimento 

de uma dramaturgia brasileira que representasse o pensamento de sua sociedade. Podemos 

observar esse contexto no trecho abaixo: 

 

Já em 1810, por exemplo, D. João VI ordena que “se erija um teatro decente” 

(PRADO, 1999,15.) no Rio de Janeiro, que ficou pronto em 1813, substituindo a 

Casa de Ópera. O primeiro dos cinco que foram erguidos no local sendo que três 
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deles foram consumidos por incêndios em 1824, 1851, 1856, sempre reconstruídos, 

e um demolido em 1830 como um projeto modernizador do Império, para dar lugar 

a um novo. O teatro ganha novo status principalmente na capital Rio de Janeiro, e 

“Curiosamente, após a chegada de D. João VI e a excitação cultural que a missão 

francesa trouxe, os negros foram saindo discretamente da cena teatral e se 

refugiando nos coros de igreja e na música das ruas”.(Costa, 1988:78). A abertura 

dos portos e o grande contato com outras nações europeias instigaram o 

desenvolvimento cultural e o surgimento de uma dramaturgia nacional (ROSA, 

2007, p.35 e 36).  

A partir desse momento histórico, o negro vai tomando um caráter meramente 

figurativo no contexto da cena teatral. Sobre isso, Rosa nos elucida de forma mais 

aprofundada : 

Quando nas primeiras décadas do século XIX, a personagem negra surge como 

mera figuração, ou cercada de estereótipos dos mais variados, podemos concluir 

que à medida que o teatro sai da marginalidade que o caracterizava nos séculos 

anteriores, o negro passa a ser um “pano de fundo”, uma característica do sistema, 

da composição social, reflexo da vida cotidiana, da organização social do período, 

da realidade de então, onde o lugar relegado a ele era bastante amargo e a sua 

invisibização uma estratégia. (ROSA, 2007, p.36 -37) 

 

Podemos pensar, portanto, que a construção discursiva do que era ser negro no país, já 

na época do surgimento do TEN, continuava a propagar imagens estereotipadas e caricaturais 

do povo negro, delegando a essa parte expressiva de nossa população a representação de um 

pano de fundo social que fazia parte, mas não compunha, a partir de suas próprias 

confabulações de si, as narrativas de nossa construção social. 

Portanto, uma companhia de teatro negra, formada por atores, criadores e técnicos 

negros assume, nesse ínterim, um papel significativo no que tange à verdadeira valorização 

da trajetória e da memória do povo negro no país. Abre espaço para discussões onde a voz do 

negro recebe total atenção quando o assunto é sua própria identidade, rejeitando assim a 

noção vulgarizada e estereotipada que era comum nos teatros de revista da época com a 

utilização de blackfaces: 

A análise desse teatro reserva, de imediato, a constatação de que sua distinção não 

se prende, obrigatoriamente, à cor, ao fenótipo ou à etnia do dramaturgo, ator ou 

diretor como marcas externas, mas que se assenta nessa cor, nesse fenótipo, nessa 

etnia, além de considerar a experiência a memória cultural e histórica e o lugar 

social desse sujeito, erigidos esses elementos como signos que se projetam e se 

articulam no discurso que os representa e os faz representarem-se simbólica e 

figurativamente. (MARTINS, 1995, p.84) 

Assim, as perspectivas que guiaram a criação do grupo vieram como um lugar que 

desconstruía os estereótipos e estigmas comuns aos negros e abria espaço para, além de 

criticar a objetificação do negro em suas representações sociais, fazer dele “co-autor de seu” 

próprio “enredo”(ROSA, 2007 p. 18). 
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Abdias do Nascimento, ao nos explicar sobre suas motivações a respeito da criação do 

TEN, diz: 

Fui lá ver o espetáculo, quando o ator branco Hugo D’Eviéri se pintava de preto pra 

fazer o imperador Jones. Aí foi um choque para mim. Foi. Um momento como 

antes e depois. É, por que ali eu dei um balanço da minha vida diante daquela peça. 

Então me lembrei da escola, onde eu era excluído, nunca podia representar nada, 

nunca. Eu ensaiava, ensaiava, decorava poesia, chegava lá na hora de escolher os 

elementos da festa, todo final de ano tinha uma festa, no meu tempo de escola, de 8, 

7 anos. Então eu comecei a dar um balanço naquela coisa; eu fiquei pensando que 

nunca tinha visto uma peça de teatro, nunca tinha visto uma peça de teatro. Por quê? 

Como que é isso? Então fui ver aquilo. Nunca tinha ido ao teatro por que era uma 

atividade de custo proibitivo para mim. Eu também não tinha assim amigos de 

minha raça que trabalhassem em teatro, que pudesse me ajudar, me influenciar, me 

levar, me dar uma entrada, não tinha. Aquilo tudo me cutucou naquela hora. 

(NASCIMENTO apud ROSA, 2007, p. 23). 

Movido por esses questionamentos iniciais, Abdias, aliado a outros artistas e 

intelectuais negros da época, inicia as atividades da companhia e, ainda em suas palavras, é 

possível reconhecer que ele tinha por objetivo: 

Resgatar no Brasil os valores da cultura negro-africana, degradados e negados pela 

violência da cultura branco-européia; (...) a valorização social do negro através da 

educação, da cultura e da arte (...) denunciando equívocos e a alienação dos estudos 

sobre o afro-brasileiro e fazer com que o próprio negro tomasse consciência da 

situação objetiva em que se achava inserido” (NASCIMENTO, 1978, p.193). 

Tendo essa perspectiva em vista, Rosa nos aponta cinco tópicos onde organiza os 

principais interesses dos agentes formadores do Teatro Experimental do Negro em sua 

fundação e trajetória: 

Resgatar os valores da cultura africana preconceituosamente marginalizada à mera 

condição folclórica, pitoresca ou insignificante; Educar, através de uma pedagogia 

estruturada no trabalho de arte e cultura, a classe dominante “branca”, recuperando-

a da perversão etnocentrista de se auto-considerar superior porque européia, cristã, 

branca, latina e ocidental; Erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado 

de preto, norma tradicional quando o personagem negro exigia qualidade dramática 

do intérprete; Tornar impossível o costume de usar o ator negro em papéis grotescos 

ou estereotipados: como moleques levando cascudos ou carregando bandejas, 

negras lavando roupa ou esfregando o chão; mulatinhas se requebrando, 

domesticados Pais João e lacrimogêneas mães pretas; Desmascarar como 

inautênticas e absolutamente inúteis a pseudocientífica literatura que focalizava o 

negro, salvo raríssimas exceções, como um exercício esteticista ou diversionista: 

eram ensaios acadêmicos, puramente descritivos, tratando de História, Etnografia, 

Antropologia, Sociologia, Psiquiatria, etc. cujos interesses [...] que emergiam do 

contexto racista da nossa sociedade (ROSA, 2007, p.25 e 26). 

Com esses objetivos, Abdias e outros artistas uniram suas trajetórias, de luta e 

resistência negra, e iniciaram um processo que interferiu na trajetória de tantos outros 

indivíduos negros na sociedade carioca daquela época que se envolveram com as atividades 

do grupo. 

O grupo não só se utilizava do acervo vivo cultural negro em suas montagens, como 

também lançou mão de muitos recursos teatrais oriundos do mundo ocidental. A exemplo 
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disso, como no contexto das tragédias gregas, o teatro negro de Abdias é utilizado como 

argumentação política, como promotor de modelo social e cultural, como reflexo da realidade 

do cidadão negro que o pratica e/ou o assiste, valendo-se, portanto, não só de novos valores  

que reiterassem a cultura, a intelectualidade e a arte sob uma perspectiva afrocentrada e por 

assim dizer negra, mas também de recursos do mundo europeizado, de maneira estratégica. 

Empoderava-se, portanto, da cultura do colonizador e, promovendo-a com exímia qualidade, 

para trazer à tona princípios e bases, formadores de uma identidade cultural negra, a partir de 

suas matrizes africanas, e reiterá-las, no contexto do teatro de palco italiano, como arte 

fundada em fortes conceitos intelectuais afrocentrados. 

 

1.2 – Silenciamento X resistência: um embate entre o racismo estrutural e a 

intelectualidade negra 
 

FIGURA 4: ELENCO DO TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO REALIZA LEITURA DE 

CALÍGULA NA PRESENÇA DO AUTOR ALBERT CAMUS, 1946. 

 
Fonte: Ipeafro (2018) https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf visitado em 30/09/2020 

 

 

Um fato curioso se faz importante contextualizar. Sou formado como ator em um 

curso técnico de teatro desde 1999. Em nossa grade de disciplinas tínhamos algumas cadeiras 

teóricas, embora o enfoque prático do curso preponderasse – como é de se esperar em um 

curso técnico. Não distante, víamos matérias como história do teatro, história do teatro 

brasileiro, literatura dramática, dentre outras. Chegamos a ler numa delas o texto Anjo Negro, 

escrito por Nelson Rodrigues especialmente para o TEN. No entanto, esse fato não foi 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf
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comentado e, por isso, podemos dizer que foi silenciado. Só vim a saber deste fato quando 

me envolvi com grupos e núcleos de estudos de temática negra, que, além de raros, são 

regularmente confrontados pela própria estrutura racista que gerencia o nosso direito de 

constituí-los em espaços públicos, como são as universidades. Eu estava em minha gradução 

em música, quando me envolvi com o NEABI/UFOP (Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e 

Indígenas/UFOP) e o GELCI/UFOP (Grupo de Estudos Linguagens Culturas e 

Identidades/UFOP) e foi  nessas instâncias, valiosas e raras, que tomei ciência de uma série 

de questões. Entre tantas intelectuais negras e negros, tantos temas voltados para as questões 

raciais, de gênero, sexualidade, educação, cultura e arte, conheci o TEN e sua trajetória 

reiteradamente silenciada nos cursos de artes cênicas. 

Interessei-me pelo tema e, já em minha iniciação científica, ainda na graduação, me 

debrucei sobre o grupo, mas, influenciado pelo curso de música, quis inicialmente entender 

como eram pensadas as trilhas sonoras nos seus espetáculos. Neste entremeio foi que tive 

acesso ao texto Anjo Negro no meio de uma coletânea de peças de protagonismo e temáticas 

negras chamada, Dramas para negros e prólogo para brancos, organizada pelo próprio TEN. 

Ao me deparar com a produção acadêmica que se encontra disponível sobre o TEN, desde o 

seu surgimento até hoje, fiquei surpreso. Mais surpreso ainda em saber que só tive acesso a 

este material porque tive a sorte de estar em contato e pude fazer parte de grupos e núcleos 

que têm a incumbência de resistir ao processo de silenciamento e apagamento dessas tantas 

vozes negras. Vozes que já falam por si em nossas universidades desde o 1o. Congresso do 

Homem Negro, onde passamos a ser pesquisadores de nossa própria realidade ou do objeto 

que nos conviesse. O referido congresso foi inédito no país e ocorreu na década de 1940, 

desvelando todo um movimento da intelectualidade negra da época. Atuando na política, na 

ciência, na educação e nas artes, deixaram todo um legado. Organizados em Institutos e 

Movimentos, essas vozes ainda resistem ao seu apagamento em uma estrutura 

predominantemente branca e racista.  

Pouco se fala do TEN quando se fala em teatro experimental. No entanto, o TEN, 

além de ser o pioneiro em teatro negro, é também o primeiro grupo de teatro experimental 

que surgiu no país e esse é mais um fato comumente silenciado tanto nos espaços de ensino 

de teatro como no meio artístico teatral em si.            

Para se ter uma ideia de como são amplas as pesquisas e diversas as suas abordagens 

sobre o TEN, apresento algumas pesquisadoras e pesquisadores, além dos que eu já cito nesta 

pesquisa, como parte de minha fundamentação teórica, que se debruçaram sobre a trajetória 

do grupo:              
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Girlene Verly Ferreira de Carvalho Rezende estudou o corpo e as identidades na 

dramaturgia do TEN e do TEPRON (2017); Jackson Douglas Leal Silva em seu trabalho está 

em busca de entender os novos caminhos comunicacionais constituídos na trajetória do TEN 

(2018); Christian Fernando dos Santos Moura estuda personagens negras em duas peças 

encenadas pelo TEN (2008); Kabengele Munanga, antropólogo congolês erradicado no 

Brasil, aborda as relações entre o Pan-Africanismo e o TEN no contexto da Negritude (2016); 

Maybel Sulamita de Oliveira, ao analisar eventos programáticos realizados de 1945 a 1950, 

compreende o papel do TEN em meio a sua militância e o contexto da intelectualidade 

(2018); em sua pesquisa, Evani Tavares Lima, lança seu olhar para a experiência do TEN e a 

do Bando de Teatro Olodum, analisando suas relações, afinidades e diferenças (2010);  Júlio 

Cláudio da Silva já em 1944 estuda em seu trabalho as relações entre palco e plateia na 

trajetória do TEN...  

Da década de 40 para cá foram muitas as pesquisas que investigaram o TEN, porém, 

não cabe aqui fazer uma lista cansativa e exaustiva de todos os trabalhos que serão facilmente 

encontrados na bibliografia e nas referências bibliográficas desta dissertação. É apenas 

necessário deixar evidenciada a grandeza, profundidade e diversidade de abordagens 

existentes. Toda uma extensa literatura acadêmico-científica que reforça a importância do 

Teatro Experimental do Negro na história do teatro brasileiro, mas que não ocupa espaços de 

projeção devido à reincidência de cânones ocidentais reiterados nos processos de formação 

acadêmica e artística, que acabam por abafar e silenciar tantos trabalhos científicos e 

artísticos produzidos desde a década de 40 até os dias de hoje sobre o TEN, nas mais diversas 

áreas e abordagens.  

Escrever este trabalho, portanto, é me opor a essa corrente hegemônica, branca e 

racista, provocando, ainda que mínima, uma ruptura na ordem convencional das coisas 

modeladas pela institucionalização do racismo em nossos processos de formação.  

Escrevo, portanto, este texto para ampliar nossas vozes que são sistematicamente 

silenciadas nas estruturas racistas de nossa sociedade. 

 

1.3 Sortilégio: texto e contexto da obra  
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FIGURA 5: ABDIAS E LÉA, COMO EMMANUEL E IFIGÊNIA. RIO DE JANEIRO, TEATRO 

MUNICIPAL, 1957. 

 

Fonte: Dissertação de mestrado Trajetória do Teatro Experimental do Negro: uma busca por novos 

caminhoscomunicacionais (2018) 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf    visitado em 30/09/2020 

 

O texto teatral Sortilégio, documento sob o qual nos debruçamos, é disponível online, 

pelo IPEAFRO no acervo de livros sobre temas afrobrasileiros. Trata-se de uma coletânea de 

peças teatrais chamada, “Dramas para negros e prólogo para brancos: antologia do teatro 

negro-brasileiro”, edição organizada pelo TEN ano de 1961, no qual participaram diversos 

escritores da época que escreveram dramaturgias com o protagonismo negro para que o grupo 

as pudesse encenar. Dentre eles podemos citar: Vinícius de Morais, Lúcio Cardoso, Nelson 

Rodrigues. Cabe levar em conta que a escolha pelo texto Sortilégio em meio a outros tantos 

se dá também pelo fato de que nele há expresso um protagonismo negro, não só no enredo da 

história, mas, sobretudo na mão da dramaturgia. 

Antes de irmos à análise do texto dramático em si, ressalto alguns apontamentos de 

ordem contextual. Vale considerar que o caráter de teatro experimental permitia ao TEN não 

só beber em fontes diversas para os processos de montagem, como também criar novas 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/8407/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Jackson%20Douglas%20Leal%20Silva%20-%202018.pdf
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formas, novos caminhos e novas maneiras de se pensar e fazer teatro, além de inaugurar a 

ideia de se pensar e fazer teatro negro no Brasil. 

Como nos mostra Godoy (2012), em sua pesquisa, Abdias utilizou modelos teatrais 

consagrados no contexto da história do teatro ocidental em sua dramaturgia, se valendo de 

linguagens eurocentradas de forma conveniente e consciente, o que promoveu uma relação 

intertextual entre sua obra Sortilégio e outras obras escritas por grandes dramaturgos do 

mundo ocidental:  

Este trabalho pretende mostrar de que forma Abdias Nascimento, ao utilizar recursos 

estruturais análogos aos de autores considerados marcos de transformação da dramaturgia 

no século XX como Bertolt Brecht, associa um projeto estético consciente ao propósito 

político e social mais amplo do TEN (Teatro Experimental do Negro), indicado pela 

presença do intertexto que pode ser considerado marca da modernização do teatro nacional 

do século XX (GODOY, 2012, p. 54). 

Podemos assinalar também, na citação extraída da pesquisa de Godoy (2012), que era 

uma estratégia de empoderamento, por parte da dramaturgia de Abdias do Nascimento, se 

valer de linguagens teatrais europeias de encenação. Feito por corpos negros, com suas 

narrativas e marcas projetadas nesse teatro experimental, afirmava o potencial da população 

negra, tanto no que concerne a sua evidente teatralidade - oriunda de suas matrizes africanas, 

quanto no que se refere a sua capacidade de adaptação e ressignificação de seus modos 

culturais (MARTINS, 2003). Nesse sentido, o TEN subverte a ordem vigente que relega à 

população negra um lugar de submissão e pouca capacidade intelectual, promovendo um 

espaço de protagonismo para o homem e a mulher negra no campo das artes. 

Como podemos observar nos estudos de Godoy, 

De um lado, há a proposta social e política do TEN de inserção do negro como 

protagonista das peças e representando sua própria história, além de contribuir ativamente 

para a conquista de direitos de trabalhadores e trabalhadoras; de outro, a modernidade 

estética das peças que traziam a influência de autores estrangeiros e de estruturas que 

coincidiam com o propósito temático e formal das encenações, como a recuperação do 

teatro do mistério (GODOY, 2012, p. 56). 

Isso nos mostra a importante contribuição do TEN, tanto na consolidação de um 

teatro negro que serviu de molde a muitos outros grupos posteriores, descendentes de sua 

trajetória, como na consolidação de um teatro pioneiro, com altíssimo teor de inovação, dado 

também a seu caráter experimental, sendo importante referência na projeção de um teatro 

nacional, referência de sua época. 

1.3.1 A peça teatral  
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FIGURA 6: LÉA GARCIA (IFIGÊNIA) E ABDIAS (DR. EMANUEL). CENA DE 

SORTILÉGIO, DE ABDIAS DO NASCIMENTO. 

 

Fonte: Dramas para negros e prólogo para brancos:Antologia do teatro negro brasileiro, 

(1961) https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/obras-de-abdias/dramas-para-negros-e-

prologo-para-brancos/ visitado em 30/09/2020 

 

As personagens principais da peça são: Emanuel, Efigênia e Margarida, 

respectivamente, advogado negro, sua ex-namorada negra e a esposa branca. Um coro de três 

iaôs (filhas de santo) e mais três orixás (divindades): Exu, Iemanjá e Omolu, que completam 

o elenco. Entre os textos que nos serviram de base para essa pesquisa, encontrei uma 

excelente sinopse do texto, escrita por Macedo (2005), em sua dissertação de mestrado, que 

utilizaremos para que o leitor tenha contato com o enredo e a trama da peça e, assim, possa 

inteirasse de nossas análises dos dados.  

(...) o enredo da peça conta o drama de Emanuel, advogado negro bem sucedido e 

totalmente assimilado aos valores e crenças da cultura branca ocidental. A encenação tem 

início com as iaôs preparando um despacho para Exu. Logo em seguida entra o advogado 

https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/obras-de-abdias/dramas-para-negros-e-prologo-para-brancos/
https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/obras-de-abdias/dramas-para-negros-e-prologo-para-brancos/
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negro que fugia da polícia após ter assassinado a esposa branca que o traía. (...) No 

passado, havia abandonado Efigênia e se casara com Margarida, loura, branca, que o vivia 

cercando pelas ruas ainda na época do namoro com a negra Efigênia(...) Efigênia, por sua 

vez, tinha a ambição de ser uma bailarina famosa e, devido a esse objetivo, se entregou 

virgem a um homem branco ao 17 anos enquanto namorava Emanuel. (...) As alucinações 

vividas por Emanuel (...) levam o advogado a realizar uma auto-reflexão sobre sua vida 

questionando os valores culturais e religiosos por ele absorvidos. Ao final da peça, o 

advogado recusa a cultura ocidental, através da atitude simbólica, de se despir das roupas 

que trajava, e afirma o universo e a cultura afro-brasileira gritando os nomes de sete Exus. 

Nesse momento, as filhas de santo o matam, atravessando-lhe a lança de Exu (MACEDO, 

2005, p. 221). 

Não é nossa intenção realizar uma análise literária nesta pesquisa sobre Sortilégio: 

mesmo porque não é apenas sobre ele que voltamos o olhar ao decorrer dessa pesquisa. No 

entanto, não vejo também como possível percorrer o texto de Abdias sem me debruçar a 

tantas marcas e questões que, em sua obra, escancaram as agruras das relações raciais de 

nosso país que tanto tentamos trazer à discussão na redação desta pesquisa. 

Sendo assim, optei por dedicar ao menos este pequeno momento da dissertação para 

delinear elementos que, a meu ver, não devem passar despercebidos, pois de forma alguma 

estão inocentemente escritos. Esses elementos marcam não só a trajetória do herói, mas toda 

a trajetória de uma sociedade interracial oriunda de um sistema escravagista que privilegia 

uns corpos e vozes em detrimento de outros.  

Buscamos aqui, portanto, uma apreensão do contexto da obra a partir da dramaturgia 

de Abdias do Nascimento, assim como o contexto em que essa peça foi escrita, como visto 

nos tópicos anteriores. Poderemos, assim, compreender como a obra pode ser entendida como 

uma resposta às imposições dos lugares marcadamente subalternos aos quais nossos corpos 

negros estão ainda hoje assujeitados. Isso não se dá apenas na obra Sortilégio em si, mas 

também no fato de a iniciativa do TEN fazer com que corpos negros ocupem lugares 

geralmente ocupados por corpos e modos marcadamente brancos, eurocentrados e 

hegemônicos. Nesse sentido, o TEN busca metodologicamente rupturas com as estruturas 

racistas da nossa sociedade, fazendo ecoar e manter vivas vozes que rompem com a 

estigmatização que nos é imposta por uma cartilha fundada em princípios opressores e 

hierarquizantes. É importante perceber como as narrativas negras estão como 

contranarrativas, como narrativas outras da história de nossos corpos e vozes, de nossos 

dramas e complexidades psicológicas e emocionais, que muito pouco ou nada aparecem nas 

narrativas dos brancos ou da branquidade
4
.  

                                                           
4
 Cabe aqui não confundirmos “branquidade”com “brancura”, ainda que saibamos que a brancura de  uma pele 

se configura como privilégio em nossa socidade racista. Nessa discussão “branquidade x brancura”, é 

importante ressaltar que branquidade se refere a um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros no 

lugar de quem pode atribuir ao outro aquilo que não atribui a si mesmo. (Frankenberg, 1999b, pp. 70-101, Piza, 

2002, pp. 59-90). E quando definimos o “Outro”, nos refirimos à norma, a identidade preterida, pois que é ela 

quem ocupa os lugares de poder que conhecemos em nossa sociedade ocidental. Os altos cargos públicos, 

corporativos, as grandes fortunas em geral recaem sobre homens brancos de perfil heterossexual, cisgênero, de 

orientação minimamente judaico–cristã. Ao passo que, sob sua “neutralidade”, 

mulheres/LGBTQIAP+/negros,/indígenas/orientais são postos subalternamente como os Outros. 
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Faz-se importante dizer que estamos questionando uma narrativa superficial sobre 

nossos corpos, constituída nas bases organizacionais de nossa sociedade. Contrariando a 

história única dos colonizadores sobre nossos corpos surge essa dramaturgia negra que busca 

romper com a superficialidade e estigmatização de nossa existência. Sendo resistência a essa 

colonialidade escravagista, torna-se o texto de Abdias extremamente atual. É possível 

percebermos esse caráter de decolonialidade há nas iniciativas do TEN assim como são as 

inúmeras manifestações culturais da diáspora africana. No caso de Sortilégio, temos a 

contramão de um protagonismo negro pensado para os palcos e também o protagonismo da 

mão negra na dramaturgia, rompendo com espaços e formas de compreendermos a nós 

mesmos e nossos lugares na sociedade, geralmente ditados por uma cultura hegemônica, 

escravagista e colonialista, que ainda dita as regras e padrões das nossas estruturas sociais.  

 Sempre bom lembrar, também nos interessam as sonoridades negras constituintes do 

percurso da obra e como elas estabelecem também um arcabouço epistemológico que 

interfere não só no desenvolvimento da peça, como também na construção da consciência 

racial nas décadas de 40 e 50. Sobre como estamos abordando as sonoridades e aspectos 

sonoros da peça Sortilégio falaremos adiante, no capítulo 2 desta pesquisa. 

Minha escolha foi de trabalhar a narrativa em blocos, marcadamente assinalados pela 

aparição/desaparição das visões que Emanuel vai tendo ao longo da narrativa para, assim, 

tentar por em destaque alguns elementos que dialogam com o que é ser homem negro, mulher 

negra, mulher branca, situações comuns às narrativas dessas três condições de subalternidade 

– as quais podemos perceber nas três personagens centrais da peça: Emanuel, Efigênia e 

Margarida – (mulher / negritude) e as relações de poder por elas / entre elas estabelecidas. 

No primeiro momento da narrativa, as vozes das três filhas de santo aparecem como 

um coro trágico: comum às narrativas clássicas do drama, a presença do coro é uma voz 

consciente do drama das personagens, sobretudo traçando para elas sinalizações de seus erros 

frente a uma moral comum, bem como suas consequências. O coro antecipa a tragédia e a 

partir dela constrói uma relação catártica com o público que, ao se enxergar nas ações e 

equívocos das personagens, cria um forte sentimento de empatia e compartilha de sua dor: 

afinal sua dor é a dor comum àqueles que estão numa mesma condição. Nessa perspectiva, o 

coro na peça de Abdias é o coro da população negra que por hora se apieda, por hora se 

revolta com as ações de Emanuel. Importante perceber, no entanto, que, ao contrário de um 

coro cuja narrativa é unívoca e concordante, o coro de Abdias é plural: são três vozes, 

marcadamente definidas, marcadamente plurais. Apesar da função do trabalho e uma 

                                                                                                                                                                                     
(DUSCHATZKY, SKLIAR. 2001, p. 119-138.) Quanto mais fora da “norma”, menos acesso social. É nesse 

sentido que vem os estudos sobre branquidade: para que essa posição de poder, sob a metáfora de que a 

branquidade está atrás de uma porta de vidro de onde pode ver o outro, mas não a si mesma (Frankenberg, 

1999b, pp. 70-101, Piza, 2002, pp. 59-90), seja quebrada. 
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concordância com o destino de Emanuel, traçado por Exu, isto é, seu sacrifício/reencontro 

com sua ancestralidade e pretitude, cada uma tem um olhar distinto sobre Emanuel. 

A narrativa se inicia com vozes de três mulheres sem nome: I filha de santo, II filha 

de santo e III filha de santo. Cada uma tem uma narrativa diferenciada sobre os fatos e são 

raras as falas concomitantes, como “Despacho forte” (NASCIMENTO, 1950, p. 163). Essa 

diferença pode ser observada nas rubricas e indicações do autor: por exemplo, já na p.163 

(Ibidem), a I Filha de santo se apresenta como “corrigindo”; “lírica”, “doce”, “lenta”, 

enquanto a ironia fica nas falas da II Filha de santo e a convicção, na voz da III Filha de 

santo. No entanto, essas rubricas não constroem nas personagens uma linearidade, uma 

composição da identidade de uma personagem, mas constroem juntas sentimentos e reflexões 

que vão do rancor pelo desprezo de Emanuel às suas raízes, até um tom maternal da III Filha 

de santo, que, também na página 163, quando ouve que “Emanuel ficará abandonado”, se 

dispõe a cuidar dele, apagando de seus olhos a “imagem odiosa de Margarida” e, em tom 

maternal, se dispõe a amamentá-lo com “marafo para ter coragem”. 

O que chama a atenção nessa mistura de emoções e sentimentos, reiterada pela opção 

de um coro de vozes em lugar de personagens bem delimitadas, torna essas vozes um fluxo 

de consciência, uma narrativa em processo, uma reflexão, que, de certa maneira desestabiliza 

uma ideia de unicidade, ou mesmo uma essencialização do que é “ser negro”, do que é um 

“pensar negro”. Sendo instáveis até mesmo nas vozes distintas das três filhas, estas são 

fluidas e acompanham, ora revoltas, ora conciliadoras as angústias de Emanuel e sua história 

que concentra vários traumas e situações vividas pela população negra, independente de sua 

condição econômica, regional ou mesmo intelectual. 

Dito isso, cabe então trazer alguns elementos que chamam a atenção nas falas das 

filhas de santo. Logo no início da narrativa, as filhas falam de Emanuel: doutor “lá pras 

branca dele” (ibidem, p. 164) e de “uma preta também na história: Efigênia”. Efigênia é a 

primeira a ser descrita através das próprias filhas de santo: “queria ser branca. Branca por 

dentro, ao menos por dentro”. Entre dizeres atravessados por uma concepção de raça como 

fado, destino, Efigênia é descrita como uma mulher negra, com nome de santa negra, fazendo 

referência à santa Efigênia, santa negra e etíope, cuja narrativa está em diálogo com o 

processo de disseminação cristã na Etiópia e sobre a qual o afro-catolicismo de Minas faz 

referências nos cultos dos reinados. 

Só pelo nome, portanto, Efigênia traz em si marcas da pretitude e da cultura 

hegemônica, por hora, no início do texto, sendo condenada pelo coro das filhas de santo: 

supõe-se que seu embranquecimento é provável causa da narrativa mítica em que ela teria 

sido possuída por uma Pomba Gira. Figura arquetípica comum no candomblé, a Pomba Gira / 
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Pombogira é um Exu mulher, muitas vezes associada à prostituição, à vida na rua, a 

dimensão material da vida. 

Em seguida, ainda na página p.164 (Ibidem), as filhas voltam os olhos a Emanuel e à 

fúria de Exu: nesse sentido,é importante destacar que, quando falamos de Exu, nos referimos 

também à Pombogira, pois que ambos não são apenas arquétipos, entidades que se 

manifestam em médiuns nos terreiros, mas também podem ser divindades. Nada se faz no 

Candomblé sem Exu. Todo alimento que é oferecido, todo ritual, toda iniciação passa 

primeiro por Exu. São eles a ponte, o diálogo entre nós e o universo metafísico, ancestral, 

divino, sem que, ao mesmo tempo eles deixem de ser o elo destes conosco: Exu é o trânsito, o 

caminho, a ordem e a desordem, mas, no contexto de Sortilégio, sua fúria é implacável, pois 

que Emanuel, diferentemente de Efigênia, que quer o acesso àquilo que ser negra numa 

sociedade racista lhe nega, não quer apenas branquear-se, ascender economicamente e 

socialmente, ser respeitado: ele “renega a Exu (...) esquece os Orixás (...) desonra Obatalá”. O 

que enfurece Exu não é portanto a busca por condições melhores de vida, mas o desprezo, a 

falta de respeito, o rompimento com seus pares, ignorando a dor de seus semelhantes: “Não 

devemos nada uns aos outros”, chega a dizer a personagem na p. 167. Para tanto, para a 

chegada de Emanuel, o primeiro Orixá/divindade que aparece é Exu que faz o bem e faz o 

mal; que desordenará o tempo, que confundirá Emanuel (Ibidem, p. 167) e o tempo da 

narrativa para que o conheçamos, sua história, seus conflitos, rumo ao seu fim trágico. 

Emanuel surge na peça: fugido. E essa fuga dá margem para refletirmos sobre outras 

fugas metaforizadas na cena: fugas desde a casa grande até os encarceramentos em massa da 

população negra jovem dos dias de hoje.  A abordagem neste momento da peça (Ibidem, p. 

166) é pontual: o crime dessas pessoas, ao contrário de Emanuel que, desta vez, foge por ter 

assassinado a esposa, é essencialmente por serem negros. A alusão à perseguição da 

juventude negra, abordada de forma estreita neste momento do texto é reiterada em diversos 

momentos, sobretudo quando Emanuel, ao contrário do Doutor economicamente bem-

sucedido era apenas mais um jovem negro periférico perseguido pela polícia. 

Em sua fuga, Emanuel se aproxima de um terreiro, o mesmo no qual as filhas de santo 

fazem o trabalho, e no qual Exu está a sua espera. Emanuel então prossegue numa narrativa 

em que o terreiro é tido como culto ao demônio, falta de cultura, religião de negro.  Ainda 

assim, no fundo, se preocupa (Ibidem, p. 167).  Deseja ir pra longe, e seu fim é antecipado: 

ele irá “Para o fim do mundo” (...), “reino de Olorum”; “Aruanda”, “Um lugar onde não ouça 

mais (...) Negro quando não suja na entrada suja na saída”. 

Reproduzindo esses dizeres racistas, nesse momento da narrativa, as filhas relativizam 

a ideia da morte do protagonista ao final da peça: ao contrário de um castigo, a morte se 
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configura como lugar em que, nos braços da sua ancestralidade, Emanuel será poupado de 

uma realidade opressora e racista. 

A narrativa, então, continua e as cantigas do terreiro começam. Ao contrário, porém, 

do habitual, a primeira cantiga entoada é um ponto de Oxalá. Cabe lembrar que Oxalá é o 

último Orixá a ser cantado nos terreiros: sua aparição já marca a confusão dos tempos, dos 

fatos, da narrativa, provocada por Exu, mas sinaliza uma característica interessante: a 

aparição de cada ponto cantado traz uma mudança na narrativa do herói. Nesse momento em 

que Oxalá aparece, orixá mais velho do panteão dos Orixás, Emanuel se sente amargurado, 

pois o início dos trabalhos impossibilita que ele atravesse o terreiro em fuga. De certa forma, 

é uma marca da incapacidade do herói em fugir de seu fim. Apesar de se dizer imune ao 

temor aos Orixás, ele teme “provocar negros possessos”(ibidem, p.168), em clara referência a 

sua compreensão de ocupar outra identidade racial. Essa compreensão, no entanto, é 

desestabilizada por sua primeira memória, das muitas que o perturbarão ao longo do texto: a 

de seu casamento com Margarida. Emanuel casa-se com uma mulher branca, é doutor, isto é, 

ocupa um lugar na sociedade de certo privilégio, mas esse lugar é mera ilusão, pois que, 

ainda que tendo ascendido intelectual e economicamente e ter se casado com uma mulher 

branca, ao beijar a noiva, ele percebe “o espanto de todo mundo” e “a face envergonhada da 

mãe de Margarida”(ibidem, p. 169). E é embalado a essa memória dolorosa que Emanuel 

resolve tomar seu primeiro trago da cachaça entregue no despacho para Exu. E esse gole traz 

a dor de outros momentos de sua vida em que sofreu racismo: as vozes o chamando de tição 

na infância o embalam. “Fugi, me perseguiam... eram maus... me atiravam pedras (...) Caí. 

Uma escuridão de morte. Não enxergava mais nada. Na minha frente, me libertando das 

trevas, surgiu uma flor, uma flor esquisita’’ (ibidem, p. 170) A flor, que pode ser associada à 

Margarida, é um lírio, que, no delírio de Emanuel e nas vozes das filhas de santo vem com a 

haste ferida e banhado de sangue. (Ibidem, p. 170). Essa relação entre o lírio e Margarida, 

neste momento, sinaliza um aborto, a ser descrito adiante na peça: Margarida aborta um filho 

de Emanuel, que compreende essa atitude como a negação da esposa em querer ter uma 

criança negra. 

A imagem do lírio ensanguentado é interrompida com o ponto seguinte: de Iansã. 

Esse Orixá mulher aparece interrompendo o ciclo natural dos rituais de candomblé, que segue 

uma ordem pré-estabelecida: canta-se pra Exu, para os Orixás masculinos, para 

Bessain/Oxumarê que transita entre as formas feminina e masculina, para ser seguida pelos 

Orixás femininos, rumo ao encerramento com Oxalá/Obatalá. Isso aponta para a 

intencionalidade das escolhas das aparições das personagens, ao mesmo tempo que marca 

uma mudança no percurso narrativo, como apontado anteriormente. Nesse sentido, a aparição 

de Iansã traz em seus arquétipos uma aproximação com Efigênia. 
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Iansã é um Orixá feminino, dos ventos e das tempestades. Intempestiva e forte, é uma 

orixá guerreira, determinada, ao mesmo tempo que, a depender de sua qualidade (os Orixás 

tem qualidades, em geral relacionadas ao período de sua vida em sua narrativa mítica), é 

responsável pelo contato com o mundo dos mortos, os Eguns. Essa perspectiva é muito 

interessante, pois que Efigênia é descrita como destemida, aquela que foi atrás de seus 

objetivos até as últimas consequências. Também ela exerce sobre Emanuel o lugar do 

primeiro abraço, do primeiro beijo (Ibidem, p. 172). Ela é o alvo da mais profunda ternura de 

Emanuel, mas é também alvo de seu ciúme – ciúme cego, de consequências terríveis, já 

assinalado pela comparação do próprio protagonista de si com Otelo (personagem de 

Shakespeare). Com raiva, ele chega a se perguntar “a mão de Deus, onde está que não 

aniquila pra sempre sua alma danada?”, pois que Efigênia, ao se tornar prostituta, aniquila o 

projeto de branqueamento que Emanuel traçou para ela. Efigênia dançava, frequentava a 

gafieira e os terreiros, onde aprendia a dançar o ritmo dos pontos sagrados (ibidem, p. 173), 

mas Emanuel a queria no ballet clássico (Ibidem, p. 173). Ela é aquela na qual ele se 

reconhece [“Confio em você. Neles, não.” (Ibidem, p. 173)] em sua negritude, mas também é 

aquela sobre a qual é possível exercer poder: ainda que negro, Emanuel é homem e Efigênia, 

mulher. Nesse lugar, ela ainda está numa posição ainda mais subalternizada. Sob o olhar de 

Emanuel, ela é sexualizada: “Você já observou como os brancos olham para você? Com ar de 

donos? Está assentado na consciência deles. (...) Basta desejar uma negra e pronto. Dorme 

com ela”. Em sua insegurança em perdê-la para um branco, vasculha suas memórias entre 

dizeres que a desumanizam, a alienam do direito de escolha, como: “Tinha certeza que você 

não seria minha, nem minha nem de qualquer outro rapaz de cor. Uma negra formosa como 

você?” (Ibidem, p. 173); até “Devia ter te metido o chicote” (Ibidem, p. 173) como punição 

dela ocupar essa projeção que ele fez dela. 

Imediatamente, junto à fúria de Emanuel surge a lembrança, entoada pelas filhas de 

santo, de Margarida: cadáver pálido de mãos aflitas ainda segurando a própria garganta. 

(Ibidem, p. 174). A partir desse momento da narrativa, começam a fluir ideias e pensamentos 

soltos, levemente costurados pelas lembranças de Emanuel. Hora ele assume seu lugar de 

poder, no qual ele se dá o direito de bater em Efigênia (Ibidem, p. 190) – “te bati, foi por te 

querer demais (...) pensando no teu bem”; até onde este é  desmanchado pelo casamento 

inter-racial. Margarida, ainda que ocupe lugar de mulher, sendo branca, está em condição de 

privilégio diante de Emanuel: ainda que seja homem, ele é desumanizado, discriminado, 

perseguido por ser negro
5
. 

A esta altura do texto, é notório que tanto Emanuel quanto Efigênia entendem sua raça 

como maldição, fato evidenciado na memória de um diálogo entre ambos: 

                                                           
5
 Considerando aspectos da dinâmica racial sem que isso justifique qualquer violência. 
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“Negro é maldição. (...) Como frequentar lugares decentes? Que rapaz de cor me 

ofereceria a festa dessa noite? Você compreende, né, meu bem? Não se zangue.”(ibidem, 

p.180). 

Emanuel compreende-se como sendo responsável pelo sucesso de Efigênia como 

grande artista, mas sua ascensão os distancia: Efigênia é bailarina clássica, seu público é 

branco e seu namorado torna-se um “namoradinho de subúrbio”, não cabe nessa nova 

realidade. Para rebater essa ideia, ele afirma não ser um namorado de subúrbio, mas ser 

“selvagem e primitivo”. Chamo atenção para essa afirmação de Emanuel na página 180 

(Ibidem), pois ela se encaixa perfeitamente no discurso racista que põe mulheres negras no 

lugar do sexual, erótico, de pouco caráter, e os homens negros no lugar da violência, do 

selvagem, primitivo, de pouco intelecto. Nota-se, portanto, que ambos absorvem essas 

narrativas num desejo profundo de não serem mais alvo do racismo: esse racismo que 

consome as mulheres negras como objeto sexual e persegue jovens negros como 

“potencialmente perigosos”.  

Após o canto de Iansã, vem Iemanjá e, com ela, Margarida. Nesse trecho, a grande 

questão: Margarida se apaixonou por Emanuel? A referência às flores neste trecho é grande: 

rosa, lírio, margarida. Como uma oferenda das águas, Margarida é o sonho, os presentes de 

Iemanjá: brincos, pulseiras, espelhos... Iemanjá é a mulher vaidosa, ao contrário de Iansã e 

suas águas embalam as ilusões de Emanuel.  A imagem do Orixá e da personagem Margarida 

se diluem e é muito interessante observar por um lado a escolha, do autor, de Iemanjá, Orixá 

tão comumente retratado como uma mulher de pele branca e cabelos negros e lisos, para ser 

associada à Margarida; ao mesmo tempo, Margarida, mulher branca, é aproximada a um 

Orixá da cosmogonia africana, contrariando a ideia de atribuir à personagem apenas 

características hegemônicas. Junto a esse emaranhado, do fluxo de consciência do 

protagonista, está a memória de ser surpreendido, beijando sua noiva, pela polícia, que o 

espanca e o prende. Em seguida, em outra memória, já advogado, Emanuel lembra-se de ter 

ido em defesa de Efigênia, que fora enganada pelo único personagem do texto de nome 

composto: José Roberto, branco que a ludibriou. A virgindade de Efigênia não tem valor para 

os policiais: “a lei não está do lado da virgindade negra” (Ibidem, p. 179), evidenciando 

tratamento distinto para negros e brancos, mais uma vez. Nessa memória, a Emanuel só 

sobrou a carteira de advogado, rasgada e jogada fora pelo delegado e mais uma prisão. 

A partir da página 183 (Ibidem), há novo rompimento da linha narrativa com o ponto 

de Xangô. Nele, surge o primeiro pedido, ainda que sob uma enxovalhada de impropérios e 

ofensas ao culto negro do candomblé, de misericórdia: “Você não é uma tapeação, Exu? 

Então me esconda da polícia. Me faça desaparecer. Não quer fechar meu corpo?” e, em 

seguida, o protagonista percebe que será tomado por Exu, ainda que recorra a oração do Pai 
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nosso, fixada em sua memória na voz de sua mãe. O medo é evidente, Emanuel se sente 

“abandonado... estou perdido. Não tenho mais forças”. (Ibidem, p. 184). Nesse trecho, duas 

coisas importantes a serem ditas. Xangô é o Orixá da justiça. Inflexível como uma pedreira, é 

um dos Orixás ao qual se pede misericórdia, pois sua justiça é implacável – e todos nós já 

cometemos erros, já falhamos. Nesse sentido, pedir a justiça de Xangô requer muito cuidado. 

Emanuel está em vias de ser punido: seja por ter assassinado a esposa, caso seja capturado 

pela polícia; seja por ter renegado a Exu, seus pares, sua ancestralidade. Também nesse 

momento, chamo a atenção ao fato de que Emanuel horizontaliza a relação entre a cultura 

negra e a cultura hegemônica quando afirma que “Deus de padre é feitiçaria de branco. 

Feitiçaria civilizada. Mas feitiçaria igualzinha(...)” (Ibidem, p. 184). 

Passado esse momento, chegamos ao ponto de Oxumarê. Como dito anteriormente, 

Oxumarê está no centro: às vezes como homem, às vezes como mulher, às vezes arco-íris, às 

vezes a serpente mítica que come o próprio rabo: é um Orixá cultuado em todas as casas de 

santo, pois que é em seu arco-íris que os Orixás podem chegar e se manifestar no caminho 

dos vivos. Nesta parte do texto, Emanuel inicialmente se revigora: sem medo de nada nem de 

ninguém, nem de Exu (Ibidem, p. 186). No entanto, entrega-se mais e mais à bebida do 

despacho. Acende um charuto e aos poucos vai sendo mais a mais tomado por Exu. Sua 

coragem também é desmanchada pela aparição de Margarida, mas dessa vez, diante do medo, 

pede ajuda explícita ao seu Exu: “Meu Exu Sete Lanças, me salva” (Ibidem, p. 187). 

E as lágrimas vem aos olhos de Emanuel: “Pela primeira vez o negro chora. (...) ao pé 

da branca. (...) Chora não só por Margarida.’’ Para Efigênia, as filhas de santo continuam: 

“Está chorando por você. (...) Chora por você, por Margarida, por mim, por todos nós”. 

(Ibidem, p. 187). Nesse momento, Abdias traz à tona um elemento fundamental: a questão 

racial é estrutural, bem como é estrutural a dinâmica entre homens e mulheres. Ainda que em 

uma posição de poder, Margarida é subalternizada por ser mulher em seu meio e ao perder a 

virgindade antes do casamento, perde seu valor social. Emanuel por tanto chora “por todas 

mulheres, por todos os homens, pelo gênero humano dividido” (Ibidem, p. 187). Nem 

Emanuel tolera o fato de não ter desvirginado Margarida e isso conta como uma grande 

decepção ao protagonista, o que mostra que, apesar de negro e desprivilegiado diante do lugar 

social e racial de Margarida, ele ainda toma como referência o machismo para tratar com a 

esposa.     

Entre as duas mulheres, então, Emanuel confunde-se. Todo amor que dizia ter por 

Efigênia agora se confunde na grande mágoa que nutre por Margarida: seu casamento foi de 

fachada para “salvar a honra da família”, ainda que com “um preto” (Ibidem, p. 189) e a 

prova contundente da ausência de amor de Margarida por Emanuel é um aborto: para 
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Margarida, Emanuel diz: “seu ventre foi o ataúde do nosso filho que você matou (...) Você 

tinha horror de que ele nascesse preto.”                 

Caminhando para o final da peça, temos, então, o canto de Ogum, guerreiro, 

destemido, forte e obstinado. É um Orixá que, nas rodas de candomblé, é reverenciado logo 

após Exu. Emanuel está em fúria: Efigênia não está lá para reconquistar ou reestabelecer uma 

relação com ele (Ibidem, p. 192) que, por sua vez, assume ter estrangulado Margarida, 

negando, porém, a intenção de matá-la. Nesse momento, soam as doze badaladas, e Emanuel, 

certo da chegada da polícia, desabafa, enquanto o ponto de Exu se inicia. 

“São eles, vem subindo. Me levaram as duas. A esposa e a mulher amada. Roubaram-

me tudo. Melhor. Muito melhor assim (...) Agora me libertei para sempre. Sou um negro 

liberto de bondade. Liberto do medo, da compaixão de vocês. Levem também esses 

molambos civilizados, brancos”. (Ibidem, p. 190). 

Nesse trecho, entende-se que Emanuel não se dirige à polícia apenas, mas a 

branquitude, a narrativa de branqueamento como solução para não ser discriminado. 

Violentado, agredido, excluído, alijado. Branquear-se não o fez menos negro, tampouco 

imune. E continua: 

“Tomem seus troços. Com essas tapeações, vocês abaixam a cabeça dos negros. 

Arrancam o orgulho deles, lincham os coitados por dentro. E eles ficam domésticos... 

castrados... mansos... bonzinhos de alma branca. Comigo se enganaram. Nada de mordaça na 

minha boca” (Ibidem, p. 193). 

E é em meio ao ponto de Exu que pela primeira vez na peça, Emanuel assume: “Eu 

matei Margarida. Sou um negro livre”(ibidem, p.197).  Emanuel suicida-se em seguida, e sua 

morte concomitante à morte do galo preto no início da peça, os reúne, integra. É apenas a 

morte que o liberta, sendo seu momento de fim trágico, mas da mais profunda libertação.  

No entanto, podemos observar, tanto na relação de Emanuel com Efigênia quanto na 

com Margarida, Abdias imprime traços de nossas marcas sociais que nos fazem refletir sobre 

algumas questões de gênero e suas intersecções raciais. Por um prisma racial, Margarida 

detém, aparentemente, privilégios. No entanto, sua condição de vulnerabilidade social por ser 

mulher não a postula privilégios numa sociedade patriarcal, machista e misógina. Emanuel, 

por sua vez, não está isento do machismo e da misoginia que compõem a cultura do estupro 

entranhada nos modos de nossa sociedade, tanto no que se refere a Margarida, quanto no que 

se refere a Efigênia. É violento e agressivo com as duas. O texto de Abdias propõe o 

assassinato de Margarida como um ato simbólico de aniquilar a branquitude, que pode sim, 

em termos raciais, ter seu sentido preservado na coerência com a realidade racista e genocida 

que vivemos. Romper, em vida, com os paradigmas castrantes do ego branco, a que somos 
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impingidos a fruir, é ato libertador a ser conquistado por nós negros e negras a cada dia. No 

entanto, em termos concretos, o assassinato de Margarida, longe de ser um ato heroico, coloca 

Emanuel no contexto do feminicídio, contexto este que compunha a realidade de nossa 

sociedade já naquele tempo em que Sortilégio foi escrita e ainda se mostra dentro dos mesmos 

padrões alarmantes nos dias de hoje.  

Longe da figura de um herói ilibado, Emanuel tem em sua personalidade traços 

marcantes de covardia vindos de seu desejo de ser o opressor. Acho que isso é uma 

característica da personagem que marca seu caráter. Mais do que elevar sua posição como 

negro e construir espaços de construção de uma negritude, me parece que ele se revolta contra 

o mundo dos brancos do qual não consegue fazer por razões óbvias. Matar uma mulher branca 

não deixa de ser um atalho para enfrentamento dessa situação que ele não conseguiu superar 

de frente. Isso revela sua busca por assumir, no contexto opressor/oprimido a condição de 

opressor e branquear-se é sua estratégia. O que Emanuel busca é alcançar os privilégios 

concedidos pela branquidade num contexto racista. Branquear-se é, para ele, estratégia de 

ascensão social, porém inalcançável, pois embora ele seja homem, heteronormativo, 

emoldurado por uma criação cristã, ainda assim ele está marcado pela sua condição racial. 

Portanto faz-se importante relativizar a posição de Margarida na peça já que, mesmo 

sendo branca numa sociedade racista, não ficou ilesa às máculas de uma sociedade capitalista 

e patriarcal, sendo mais uma vítima das violências naturalizadas em nossa conformação 

social. 

Longe de redimir Emanuel, a morte, tanto a sua, como a de Margarida, os inscrevem 

nas estatísticas de feminicídio e de genocídio da população negra. 

 No contexto trágico da obra, Emanuel se reintegra a sua ancestralidade ao oferecer-se 

como sacrifício a Exu. Antes de morrer, se diz um homem livre por ter assassinado a esposa. 

Mas que liberdade é essa? A liberdade do autoextermínio? Não seria a ideia de redenção 

através da morte uma condição já pressuposta aos negros como única possibilidade e que se 

faz reiterada pelo contexto trágico da história? Se, por um lado, Abdias constrói na peça um 

contexto de reintegração ancestral através da morte, por outro, corre o risco de reforçar a ideia 

da criminalização de nossos corpos negros masculinos, já tão estigmatizados como corpos 

violentos e marginais, na conduta e postura de Emanuel que, mesmo sendo um homem negro 

é branqueado em seus valores e modos de ser. 

Devido a sua potência, Sortilégio percorre diversos estudos acadêmicos, mas em 

concomitância sofre diversos apagamentos, posto que se trata de um texto que toca em 

feridas abertas da nossa estrutura social. Como observado, o texto levanta as rusgas raciais, 
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mais não deixa de abordar transversalidades como as que existem na condição de mulher 

negra, homem negro, mulher branca. Também deixa latente um olhar mais amplo sobre o 

racismo religioso e os discursos hegemônicos que tratam a epistemologia negra como 

inferior, primitiva. 

Não foi à toa, portanto, que, apesar de ser lançada em 1951, a peça levou nada menos 

que seis anos para poder ser apresentada ao público. Afinal, a censura dos anos 50, em plenos 

pulmões na defesa da imagem nacional como um local de democracia racial, jamais poderia 

admitir que a miscigenação das raças fosse reconhecida como um grande projeto de 

branqueamento. Segundo Eliane de Souza Almeida (2007), 

(...) naquele momento histórico o racismo era negado e fortalecido com o 

argumento de que o Brasil era um país democrático e que todas as pessoas tinham 

direitos iguais. (...) Nesse sentido, O TEN tinha um projeto um tanto inovador. 

Além de sua importância de cunho artístico e teatral, tinha pretensões políticas que 

englobam a conscientização do grupo quanto às suas premissas à alfabetização e 

participação efetiva de pessoas pertencentes a grupos sociais colocados na condição 

subalterna pelo sistema capitalista. De fato, o TEN foi uma pedra irritante no sapato 

das classes dominantes (ALMEIDA, 2007, p. 114). 

A censura é uma questão relevante, no sentido de percebermos o quanto o TEN tem 

sido apagado e atacado ao longo da história do teatro, mas esse apagamento definitivamente 

não se deve à falta de potência discursiva, textual, intelectual. Seu apagamento se deve ao 

silenciamento de vozes que nos mostram que nosso racismo estrutural é muito mais arraigado 

do que se diz nas narrativas oficiais do nosso país. O texto de Almeida é muito interessante, 

pois traz recortes de textos dos censores que se opunham à peça, presentes em uma de suas 

edições datada de 1951. Um exemplo muito interessante é o seguinte recorte, no qual um dos 

censores opta em manter a censura de 1951 ao espetáculo. Ao ser interpelado como 

incoerente, eis a resposta dada: 

Não houve incoerência por parte da Divisão de Diversões Públicas na proibição 

da representação da peça “Sortilégio”, de Abdias do Nascimento, eis que pelos 

mesmos motivos, em 1951, também foi interditada, dada a falsidade do seu tema, 

que foge à realidade brasileira, como se vê abaixo, nas respostas aos quesitos 

formulados pelo nobre parlamentar. I – A proibição da representação da citada 

peça [...] se fundamentou na linguagem corrupta do seu texto e na intenção 

clara e insofismável de criar um clima de hostilidade entre pretos e brancos, 

instigando o ódio de raças, fenômeno esse felizmente desconhecido no Brasil, 

onde a discriminação racial constitui crime previsto na Lei 1.390, de 3-7-1952. II 

– A sugestão do ilustre deputado tem sido como regra geral, adotada pela Divisão 

de Diversões Públicas. Esse serviço, delicado pela sua própria natureza, é feito 

com o maior critério, de modo a não sacrificar o sentido das peças censuradas e as 

suas decisões têm sido sempre acolhidas pelos interessados, que reconhecem 

dessa forma, a lisura da sua orientação. Entretanto, na peça em foco, não é 

possível a supressão de qualquer trecho, pois, por mais que se suprimisse, nunca 

se lhe poderia alterar o sentido, francamente subversivo e prejudicial à boa 

harmonia, até agora, reinante nas relações entre duas raças. São Paulo, 29-7-

53 – Diretoria do Expediente – 3ª Secção – em 1º de Setembro de 1953. 

(NASCIMENTO, 1951, apud ALMEIDA, 2007, p. 114). 
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Esse pequeno recorte é um desenho da nossa narrativa nacional dominante: ao olhar 

do negro cabem os adjetivos: falso, corrupto, hostil. Segundo a fala do censor, Abdias e 

instiga o ódio entre as raças, “fenômeno esse felizmente desconhecido no Brasil” – ainda que 

em seguida o autor afirme a existência de uma lei que incorre sobre a discriminação racial. 

Mas, ora, esta não é desconhecida? O que, portanto, a censura evita é que se discuta a relação 

racial imposta como está, isto é, seja desnaturalizada – argumento ainda hoje reiterado. A 

indisposição em tratar sobre o tema é parte da política de silenciamento imposta, por 

exemplo, às mulheres negras que, como Efigênia, recebem tratamento diferenciado, são 

negligenciadas quando recorrem ao poder público. A denúncia impetrada 

por Sortilégio permanece nos movimentos sociais contemporâneos, mas ainda é relegada às 

políticas de extermínio da população preta e pobre engendrada pelo Estado e seus braços 

institucionais, tais como a polícia, por exemplo. 

Em 1953, o argumento da censura perdura na mesma linha, agora fazendo uso de 

termos como corrompido, linguagem menos sadia. O que interessa à ordem vigente é que as 

relações raciais sejam interpretadas de forma unívoca e essa voz, já se sabe: é da classe 

dominante branca.   

Volta agora o interessado com a mesma peça, vazada nos mesmos termos, sem que 

motivo haja para discordar da opinião de proibição, uma vez que o assunto 

focalizado, indiscutivelmente, procura, de modo corrompido e em linguagem 

menos sadia, tornar tensas as relações entre brancos e pretos, num choque racial 

incompreendido, fugindo o autor ao objetivo que deveria norteá-lo, e que seria isso 

sim, a da busca de harmonização de assunto suscetível de interpretações dúbias. São 

Paulo, 19 de maio de 1953 (NASCIMENTO, 1951, apud ALMEIDA, 2007, p. 114). 

 

Apenas em 1957, a peça foi finalmente levada ao palco. 

Segundo Rosangela Fonseca do Nascimento e Alexandre de Oliveira Fernandes 

(2010), só a partir da década de 1950 pensadores tomaram posições no sentido de 

desconstruir o mito de democracia racial
6
. Entre eles destacam-se Florestan Fernandes 

(1978) e, evidentemente, Abdias do Nascimento com suas peças teatrais. 

Os temas das peças do TEN misturavam o cultural com o político, valorizando a 

cultura afro-brasileira e denunciando o racismo através da arte. Assim, o trabalho 

do TEN foi muito além dos palcos, pois a educação também foi uma bandeira de 

luta do movimento, já que o TEN promovia aulas de alfabetização e iniciação 

cultural, das quais faziam parte operários, empregadas domésticas e 

funcionários públicos. Nessas aulas eram feitas leituras de peças teatrais, como 

estratégia para memorização dos diálogos e como forma de conscientização do 

indivíduo. (...) Desta forma pode-se afirmar que o TEN constituiu-se em arma de 

                                                           
6
 Em sua tese, Janaína Damaceno nos revela como os estudos de Virgínia Bicudo mostram discrepâncias nas 

oportunidades entre brancos e negros. Além disso, mostra que a construção da consciência racial para pessoas 

negras se dava geralmente na medida em que ascendiam socialmente, pois, ao mesmo tempo de sua ascensão, 

percebiam-se cerceados em espaços de convívio social, exclusivamente por sua coloração de pele e sua origem 

étnica o que gerou uma série de movimentos sociais e políticos de reivindicação de direitos  para a população 

negra, desvelando o mito da democracia racial,  antes mesmo de Fernandes se ocupar do tema. (Damaceno, 

2013, p. 16) 
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luta contra a exclusão social vivida pelos negros na sociedade brasileira. 

Caminhada nada fácil (FONSECA, FERNANDES, 2010, p. 4). 

A escolha, no caso de Sortilégio, por uma narrativa que perpassa um terreiro de 

Candomblé, também se faz potencialmente subversiva, posto que nas religiões de matriz 

africana, a violência e o silenciamento podem ainda ser observados nos dias de hoje, nas 

diversas notícias de invasões e destruição dos terreiros por fiés de igrejas cristãs. A escolha 

de Exu também não é aleatória: 

Exu, orixá iorubano, deus mensageiro, considerado pela cultura cristã, como o 

demônio (...) é o enlace entre o sentimento de repulsa de Emanuel por suas 

origens, ao mesmo tempo em que provoca o “caos” necessário que problematiza a 

vida “estável e harmônica” buscada por Emanuel. (FONSECA, FERNANDES, 

2010, p. 4) 

Essa harmonia de que trata o texto acima é justamente essa ausência da tensão de 

que trata (e evita) a censura de 19 de maio de 1953. A tensão é o caminho para que o 

racismo estrutural seja realmente combatido. Sem ela só nos cabe a conformidade, o 

apagamento: seja dos corpos negros que não se pretendem subalternos; seja de suas vozes e 

manifestações. Ao ser tomado por Exu, 

Emanuel vai aprendendo ao longo da narrativa que a cultura africana funciona 

com outra lógica que não a ocidental, numa mitologia cheia de paradoxos, bem 

diversa do mito hegemônico ocidental que sequer assume sua condição de mito. 

Fica evidente, neste sentido, que a figura de Exu será ímpar na narrativa. 

(FONSECA, FERNANDES, 2010, p. 8) 

 Minha pretensão, portanto, não é defender apenas o papel do TEN enquanto  marco 

na luta contra a discriminação racial no país, mas de não deixar passar duas questões 

relevantes para esta pesquisa: primeiro, a possibilidade do teatro, como já pretendia Abdias 

do Nascimento, ser “espelho da problemática do negro no Brasil, como um fórum de ideias, 

debates, propostas e ação, visando à transformação das estruturas de dominação e 

exploração raciais implícitas na sociedade brasileira dominante” (FONSECA, 

FERNANDES, 2010, p. 8); e, em segundo lugar, o teatro negro se constituir 

como um espaço potencialmente contrahegemônico. 

Cabe lembrar que, de todo esse processo, nos interessam as sonoridades e em como 

elas conduzem a corporeidade negra, as relações com a cena idealizada por Abdias em sua 

dramaturgia, sobretudo na análise das rubricas e em como elas performam tanto nos escritos 

da dramaturgia quanto nos processos das performances que criamos a partir de sua 

influência e dos elementos sonoros elencados, a partir da dramaturgia para construirmos as 

performances oriundas desta pesquisa. Também as reverberações, ressonâncias e 

dissonâncias existentes no processo de construção da consciência racial da população negra 

daquela época, especialmente as impressas nas iniciativas do TEN. Portanto, antes de irmos 

ao segundo capítulo desta dissertação, onde compreenderemos melhor os aspectos e 

perspectivas que constituem o escopo de nossa abordagem sobre as sonoridades, faz-se 
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importante entender da relevância das ações do grupo em consonância com os muitos 

movimentos, além de artísticos, sociais, educacionais e políticos que surgem no mesmo 

momento do surgimento do TEN. 

 

1.4 A construção de consciência racial na década de 40 e 50 

FIGURA 7: SEQUÊNCIA DE SORTILÉGIO – O MISTÉRIO NEGRO, DE ABDIAS DO 

NASCIMENTO. RIO DE JANEIRO, TEATRO MUNICIPAL, 1957. 

 

Fonte: dissertação de mestrado O Teatro Experimental do Negro – Estudo da personagem negra em duas peças 

encenadas( 2008) https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86877/moura_cfs_me_ia.pdf?sequence=1 

visitado em 30/09/2020 

 

Cabe dizer da importância desse período das décadas de 40 e 50 para a população 

negra no sentido de terem sido décadas de uma efervescência nos campos da intelectualidade, 

das artes e da política. É marcante dizer que é neste período em que surge o 1º. Congresso do 

Negro Brasileiro, momento em que, pela primeira vez na história do país, sujeitos negros 

começam a se empoderar do meio acadêmico e passam a ser ineditamente, pesquisadores da 

própria história, da sua própria condição de sujeito. É quando se potencializa a Frente Negra 

Brasileira e também tantas outras instituições/organizações, como clubes e centros culturais 

voltados para atender e valorar a população negra daqueles tempos. Não distante, o TEN se 

agrega a essa série de ações, intervindo de forma inédita no campo do teatro e trazendo a 

guisa de discussão o protagonismo do negro nas dramaturgias e, sobretudo, na sociedade.   

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/86877/moura_cfs_me_ia.pdf?sequence=1
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Na tese de doutorado de Janaína Damaceno Gomes (2013), podemos observar a 

importância de tais instituições e suas ações no contexto social brasileiro. Ao estudar a 

trajetória de Virgínia Bicudo, a autora compreende os impactos da criação dessas instituições 

e, sobretudo, sobre a importante colaboração de Virgínia Bicudo para os estudos de 

sociologia com seu trabalho de estudo de atitudes e sua pesquisa sobre atitudes raciais de 

pretos e mulatos. 

Em 1945, Virgínia Leone Bicudo torna-se uma das primeiras mestres em sociologia 

no Brasil pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (ELSP). Ela 

escreve nossa primeira tese sobre relações raciais: Estudo de atitudes raciais de 

pretos e mulatos em São Paulo. Nela, a autora discute a importância da formação de 

associações negras, como a Frente Negra Brasileira, na mobilização contra os 

obstáculos para ascensão social dos negros e nega a suposição de que a ascensão 

social seria suficiente para a eliminação do preconceito. Pelo contrário, será essa 

situação que levará o negro a criar consciência de cor e então se articular 

politicamente. (GOMES, 2013, p. 16). 

A consciência de cor ou consciência racial é tema espinhoso, pois mexe em estruturas 

base de nossas relações sociais, advindas de um processo colonialista e escravagista. No 

entanto, é de fundamental importância em nossa sociedade, no que se refere à conquista de 

direitos e condições dignas para as pessoas negras de nosso país. Janaína Gomes nos conta do 

teor dos depoimentos das pessoas entrevistadas na pesquisa de Virgínia Bicudo e é curiosio 

perceber que ainda vivemos esses mesmos dramas sociais nos tempos atuais. Segundo 

Gomes, tais depoimentos 

(...) são materiais que narram com maior drama as experiências de homens e 

mulheres negros que viviam em São Paulo nos anos 1940. Tramas amorosas, 

familiares e pessoais. Preocupação com a aparência, desilusões com as 

possibilidades de ascensão social. O autodesprezo, a rejeição ao corpo e a assunção 

direta de que o branco é melhor, sempre. (GOMES, 2013, p. 102, 103) 

Constituir consciência racial, portanto, é processo que define os rumos e os modos do 

nosso existir, que buscam compreender as estruturas postas em nossa sociedade e, sobretudo 

que busca desconstruir em nós a narrativa branca que nos é imposta como referência de ser e 

estar no mundo. A importância de se constituir consciência racial é por ser caminho para 

desconstruir as narrativas que nos são ditadas, que definem nossos papéis sociais sem que 

possamos ter autonomia em nossas maneiras de pensar, agir e existir. Adquirir consciência 

racial torna-se, portanto, caminho fundamental para rompermos com os paradigmas que nos 

são impostos e para legitimarmos condutas e correntes antirracistas no mundo. 

Bicudo também busca compreender como as pessoas negras daquela época                           

constituíam consciência de cor, nos deixando evidentes as tensões existentes neste processo, 

como nos mostra Janaína Gomes: 
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Como os indivíduos negros adquirem consciência de cor era também uma das 

questões apresentadas pela autora. Uma das conclusões é que no caso do mulato de 

classes intermediárias, a socialização com brancos somado ao sentimento de 

inferioridade levaria à  maior consciência racial e ao desejo de ascensão(...). Como 

híbrido racial e cultural, o mulato acabaria, por vezes, desprezando outros negros e 

se identificando com os brancos, embora soubesse que sua passagem seria 

interditada para determinados espaços devido a sua cor. Mas isso poderia levá-lo 

também à participação política. (GOMES, 2013, p. 106, 107). 

Nesse ponto podemos imaginar a importância de ações como as do TEN no que se 

refere a esse empoderamento do povo negro, sob uma perspectiva auto gestante, sem os ditos 

de uma cultura hegemônica. Assim, pôde ser voz contrária ao racismo, promovendo 

amplamente as discussões sobre relações raciais e sobre a positivação dos negros, no que 

tange a cultura, a intelectualidade e às ações sociais e políticas.  

A pesquisa de Virgínia Bicudo está afinada ao trabalho do TEN, não só por tratar de 

questões negras, mas também por compreender, por exemplo, que a ascensão social não é 

suficiente para desconstruir o racismo. Na peça teatral Sortilégio, temos o exemplo de um 

negro que ascende profissionalmente à condição de um advogado, mas precisa se dispor a um 

processo de branqueamento de suas condutas e expectativas, além de nunca conseguir 

alcançar o status almejado, pois está submetido a um padrão hegemônico branco, ou melhor, 

só consegue com o recurso da morte. Essas mesmas tensões podem ser observadas na tese de 

Gomes que nos revela a voz e olhar de Virgínia Leone Bicudo nos “(...) mostrando que 

ascensão social econômica não eliminaria a “distância social na linha de cor” (Bicudo, 1945, 

p. 67) entre negros e brancos pelo contrário, a deixaria mais marcada” (GOMES, 2013, p. 

106). 

É a partir do despertar da consciência racial que se torna possível compreender a 

importância das militâncias antirracistas e a importância dos esforços de nossos antecessores 

na busca de justiça e equidade social. A relevância da construção da consciência racial no 

Brasil daquela época está diretamente ligada ao surgimento dos diversos movimentos sociais, 

culturais, artísticos, científicos e políticos que despontam num processo de organização da 

luta antirracista. O TEN é uma iniciativa interdisciplinar que agrega todas essas áreas e tem 

transversalmente, além da valoração da pessoa negra, a construção de consciência racial 

como elemento basilar de suas ações, sobretudo no que tange ao protagonismo negro. 

Nossa pesquisa vislumbra entender melhor as relações entre a cena do Teatro 

Experimental do Negro, seu conteúdo artístico-político e a questão das sonoridades negras 

que, enquanto elemento de potencialidade performativa, estão para além de mero recurso 

plástico na constituição da obra de Abdias do Nascimento, assumindo um lugar não só de 

guia da narrativa cênica e de condutora dos percursos constituidores da peça, mas também de 
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interventor no processo de construção da consciência racial no período do surgimento do 

grupo. Como veremos no decorrer dos próximos capítulos, nessa pesquisa nos dedicamos a 

observar as relações e influências, a partir do estudo do TEN e da Obra Sortilégio, que se 

deram nos processos de criação das performances que a Trupe FincaPé desenvolveu durante 

percurso deste trabalho. Essas influências conduziram os caminhos percorridos em nosso 

processo experimental, fundado na ideia de termos as sonoridades como guias da cena, 

entendendo-as também como elementos mobilizadores e impulsionadores durante o percurso 

temporal de ambas as performances da Trupe. 

 Também nos são caras as noções de que: sonoridade é um resultado da relação som e 

escuta sendo necessária a percepção e atribuição de significados para que um som se 

configure como sonoridade; corpo e sonoridade estão interligados na dinâmica da expressão 

do movimento, sendo sonoridade e expressão corporal frutos de uma mesma dinâmica; numa 

perspectiva afrocentrada, buscamos abrir mão da noção de tempo essencialmente linear para 

dar lugar à dimensão de tempo espiralar (MARTINS, 2003). Nesta, todo fim é também um 

novo início, perspectiva observável à dramaturgia proposta por Abdias do Nascimento no 

texto “Sortilégio”, remontando-se, portanto, aspectos rituais encontrados em ritos como o 

candomblé e os reinados.  

 As questões raciais trazidas na obra de Abdias perpassam também nossa realidade 

atual, atravessam nossos corpos, ressoam ainda em nós e em nossas relações, raciais e inter-

raciais e, por isso, também são fatores de extrema relevância na constituição de nossas 

performances.  

É, sobretudo, por acreditar na potencialidade das sonoridades negras como 

contranarrativa às narrativas impostas pelas estruturas hegemônicas e racistas de nossa 

sociedade; entendendo-as como elementos que rompem com o silenciamento sistemático das 

vozes e corpos negros nos espaços de representação social, intelectual, artística e política de 

nossa população negra, que busco compreender seu papel no contexto estrutural da nossa 

sociedade e de nossos fazeres artísticos e culturais, constituindo neste contexto e, a partir 

desta abordagem de compreensão das sonoridades, o eixo do processo criativo de direção 

cênica. Esta se desenvolveu durante esta pesquisa e culminou nas performances Padê: 

ensaios sonoros sobre Sortilégio (2017 a 2019) e 80 toques para 80 tiros (2019).  Ambos os 

processos, oriundos desta pesquisa, são mais abrangentemente explorados no terceiro 

capítulo. Neles é possível observar os conceitos e reverberações dos estudos das sonoridades 

- sobretudo das sonoridades negras, na obra Sortilégio, sobre a qual me debrucei ao longo 

desta dissertação.  

 



50 
 

CAPÍTULO 2 – Estudos Sonoros, Sonoridades Negras e os indícios na obra 

Sortilégio 

 

“Nos ouvidos derramarei música e vozes. 

Vozes inesperadas que pescarei  

no fundo do seu poço de recordações.” 

(NASCIMENTO, 1951, p. 165) 

 

Na tentativa de conseguirmos apresentar as propostas de criação cênica que se deram 

a partir desta pesquisa, busco contextualizar os princípios norteadores das ações artísticas 

nascidas deste processo: as performances Padê: ensaios sonoros sobre Sortilégio e 80 toques 

para 80 tiros. Reservarei o terceiro capítulo para apresentá-las mais abrangentemente, mas é 

importante contextualizar que, a partir das iniciativas oriundas das análises e estudos sonoros 

que serão apresentados neste capítulo, se deram os direcionamentos para os processos de 

criação das performances supracitadas.  

Como pude observar no texto dramático de Abdias, as sonoridades, no contexto total 

da peça, conduzem a narrativa cênica, performando e intervindo em todo percurso da obra. 

Esse pressuposto dá caminhos que nos conduzem a olhar para o texto dramático como quem 

olha para uma partitura musical, entendendo todo o texto e todas as rubricas como uma 

grande bula que nos orienta na condução das sonoridades.    

  Ao falarmos de sons e sonoridades no teatro, sobretudo no teatro negro, para além 

tentarmos constituir de uma análise estrutural dos sons no contexto de uma obra, entendendo-

os como matéria prima para construção composicional de uma trilha sonora, temos que 

considerar que isso requer de nós uma escuta atenta. Se faz necessário imaginar essas 

sonoridades, escutá-las, buscando interpretar a maneira com que esses materiais sonoros 

foram idealizados. São sonoridades previstas nas indicações de rubricas presentes dentro do 

texto dramático, ou nas próprias falas de personagens, que, ao serem executadas ou até 

mesmo idealizadas, ao lermos um texto dramático, nos dão todo um panorama contextual da 

obra. Além disso, é possível assimilarmos o clima proposto para as cenas, concebendo a 

forma como foram elaboradas e propostas as sonoridades todas no decorrer temporal da peça:  

desde os silêncios ou manejo de ruídos de diversas ordens, até os climas e ambientes sonoros 

construídos, tais como sonoplastia e trilha sonora musical. Em Sortilégio podemos perceber a 

existência de uma linha discursiva, de uma performance implícita, não só no que  poderíamos 

entender como trilha sonora, mas no contexto geral do percurso das sonoridades totais da 
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obra, de maneira a incitar e afetar tanto o espectador, como também o leitor do texto 

dramático, em favor do seu envolvimento com percurso do herói. 

Para a criação de Padê, foram selecionadas sonoridades diversas elencadas a partir 

dos potenciais performativos que apresentam em suas expressões. Dessa forma, extraímos do 

texto de Abdias, desde os sons da trilha prevista na obra, como músicas de terreiro, ritmos de 

candomblé, até sons produzidos pelos movimentos dos corpos e manuseios dos elementos 

selecionados para a produção da performance. 

Há também, em nossa proposta, o interesse de inverter relações previamente 

estabelecidas nas obras cênicas ditas textocêntricas. É interessante perceber que a 

dramaturgia negra está vinculada a um processo de empoderamento do povo negro no sentido 

de ter acesso a um contexto que lhe foi negado pela sistema escravagista, o contexto da 

cultura escrita. Enquanto havia uma corrente que caminhava ao encontro de um teatro que 

será futuramente entendido como pós dramático, que tem como uma de suas premissas 

romper com  uma concepção textocêntrica nas produções teatrais, o TEN reivindicava para si, 

e a partir da sua iniciativa, o direito ao letramento e o empoderamento de um protagonismo 

negro não só no enredo das histórias e nos processos de alfabetização de pessoas negras a 

partir de leituras dramáticas e ensaios, mas também na mão da dramaturgia, fato então inédito 

no país com o surgimento do grupo. Tendo isso em vista, apesar de na proposta concebida 

para a performance Padê, estarmos interessados em romper com a linearidade prevista no 

percurso de um texto, não o abandonamos. Mas para corroborar com proposta de 

desierarquisação de uma dimensão hierarquizada numa concepção cênica, onde o texto é o 

topo da pirâmide, optamos por manejar o texto assim como fazemos com as outras 

sonoridades. Convenintemente, portanto, colocamos trechos do texto teatral gravados para 

cumprir a função de trilha, de fundo sonoro: trazemos as sonoridades, cantos e ritmos que 

seriam o fundo sonoro ou mera matéria prima de composição da trilha sonora para cumprirem 

a função de ação, de performance sonora, buscando desestabilizar as funções previamente 

estabelecidas para os elementos propostos. 

Na performance 80 toques para 80 tiros, a dimensão de que o norte do percurso 

temporal da obra se dá a partir da condução sonora prevalece. Neste método de criação 

constituído no próprio desenvolver-se das performances, que tem as sonoridades como 

elemento central impulsionador de todo processo, corpo e sonoridade se fundem e se 

confundem. O percurso sonoro, portanto, mobiliza os corpos na travessia tempo/espaço e 

conduz a trajetória da ação. 
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No decorrer deste capítulo explicarei melhor, e mais aprofundadamente, as bases 

conceituais que fundamentam esses dois processos experimentais de criação onde relaciono e 

unifico minha formação no campo das artes cênicas com minha formação no campo da 

música, oportunidade surgida com a proposta de pesquisa deste mestrado.  É um recurso 

muito comum, quase indissociável do teatro, se valer da música e de outros recursos sonoros 

nas encenações como parte do processo de idealização de uma montagem de cena. As 

sonoridades carregam em si, uma expressão que performa junto às imagens e movimentos 

previstos para serem executados pelo elenco. Também para materializar, ainda que invisíveis 

aos olhos do espectador, personagens que completam o percurso da trama. Aparecendo 

sonoramente, são vozes que trazem os corpos de seus sujeitos, presentes na pura expressão do 

som. 

Voltando nossa escuta ao TEN, podemos perceber o alto impacto da atuação do grupo 

com o espetáculo Sortilégio na cena teatral brasileira no livro Teatro Experimental do Negro: 

Testemunhos. Nesse livro, são encontrados vários relatos, críticas e depoimentos de escritores 

de renome sobre a atuação do grupo e sobre várias de suas montagens. Sobre o espetáculo 

Sortilégio, nesse livro falam os autores: Augusto Boal, Geraldo Melo Mourão, Nelson 

Rodrigues e José Paulo Moreira da Fonseca. Dentre as passagens que selecionei, é possível 

perceber as reverberações do espetáculo numa elite letrada predominantemente branca. Essas 

reverberações rompem e desestabilizam verdades construídas discursivamente, como o mito 

da democracia racial. Da mesma forma constroem um contradiscurso que reitera o papel de 

vítima do racismo do protagonista: condenado por assassinar sua esposa, Emanuel é apenas 

mais um refém de um processo social racista, ou, nas palavras de Boal: 

Emanuel é, acima de tudo, um negro alienado de sua condição mesma de negro. Foi 

educado numa sociedade “branca” e aprendeu que tinha os mesmos direitos e 

prerrogativas dos brancos. (Se tivesse permanecido nas camadas inferiores não teria 

havido nenhum conflito com a sociedade, pois aí a grande maioria dos indivíduos 

pertence à raça negra e qualquer hostilidade à sua pessoa seria interpretada como 

dirigida a sua condição social e não a sua cor). Da discrepância que existe entre a 

verdade teórica e a verdade prática nas relações interraciais, nasceu o conflito 

permanente de Emanuel (NASCIMENTO, 1951, p. 150). 

Essa violência impingida ao herói o leva à morte, mas também à consciência e à vida: 

Aos poucos (...) ele vai sendo possuído pelos deuses negros, que lhe entram pelos 

cinco sentidos: o gosto da cachaça, o cheiro do incenso, o som dos tambores, a 

visão do Orixá e o contato do colar em seu pescoço. Vai-se integrando lentamente 

ao seu novo meio: o seu. A sua aculturação durante essa crise, pulveriza-se. 

Emanuel despe-se, física e simbolicamente da civilização que o abandonou. É 

absorvido pelas características culturais tradicionais do seu povo. Exu venceu. 

Emanuel será feliz em Aruanda (NASCIMENTO, 1951, p. 152). 

E, no espetáculo, a espiritualidade é apresentada como um caminho para a consciência 

negra: 
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A escravidão espiritual persiste ainda e acredito que Sortilégio (...) seja um passo 

decisivo na emancipação espiritual do homem negro brasileiro. (...) Agora se pode 

morrer, o homem chegou a sua meta de sua existência - a liberdade - não precisando 

ocupar-se mais senão de seu próprio mistério (MOURÃO, ANO, p. 155). 

 

O espetáculo, portanto, traz, a partir da relação de Emanuel com sua ancestralidade, 

tanto caminhos de empoderamento da negritude, quanto as máculas impingidas aos negros 

por uma sociedade racista. Trata-se de um texto que não nos permite velar um contexto 

trágico que não se limita à particularidade do herói, mas de toda a população negra no país. 

Sobre Sortilégio, Rodrigues faz um apontamento crucial e honesto: 

 

O que eu admiro em Abdias é sua consistência racial. (...) Aí está Sortilégio, o seu 

mistério vem junto com o dilaceramento do negro. Eu imagino o que vão dizer quatro 

ou cinco críticos da nova geração: - que o problema não existe no Brasil, etc, etc, etc. 

Mas existe. Não caçamos pretos, no meio da rua, a pauladas, como nos Estados 

Unidos. Mas fazemos o que talvez seja pior. A vida do preto brasileiro é toda tecida 

de humilhações. Nós o tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de 

um desprezo que fermenta em nós, dia e noite (RODRIGUES, 1966, p. 157). 

 

Nesse sentido, a peça serve como tomada de consciência não só a negros, mas 

também a brancos, desnudando uma sociedade perversa e racista que precisa ser combatida. 

Podemos entender os apontamentos desses comentaristas como reverberações ou 

reações às iniciativas do grupo. Seriam, portanto, sonoridades outras que foram 

impulsionadas pelas pela obra de Abdias. São apontamentos críticos que situavam e 

consideravam o alto impacto dessas novas perspectivas para os negro no teatro bem com na 

sociedade, iniciativa pioneira que, a partir da ideia de um teatro experimental, pôde trazer a 

tona, no contexto da Arte, vozes até ali silenciadas no que tange à(s) narrativa(s) da 

população negra sobre sua própria realidade, promovendo um ampliar na emergente 

construção da ideia de consciência racial nas décadas de 40 e 50. 

 

 2.1 Os estudos sonoros: trilhando uma epistemologia das sonoridades 

A relevância dessa abordagem que procuramos construir sobre as sonoridades se dá 

na medida em que nos percebemos em uma sociedade excessivamente imagética e que é 

acostumada a hierarquizar os sentidos, delegando uma maior relevância à visão. Sobre esse 

tema, nos valemos das palavras de Tim Ingold em seu texto “Pare, olhe, escute”(2008), que 

tem como base de reflexão essa abordagem da escuta como potencialmente construtora de 
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uma existência mais harmoniosa e empática, quebrando com essa hierarquia dos sentidos e 

devolvendo à audição uma dimensão mais significativa no contexto de nossa existência. 

Segundo ele,  

Mais do que qualquer outra modalidade de percepção, (...) a visão nos leva a 

objetificar nosso ambiente, a considera-lo como um repositório de coisas, alheias ao 

nosso eu subjetivo, que estão lá para serem apreendidas pelos olhos, analisadas pela 

ciência, exploradas pela tecnologia e dominadas pelo poder. Se ao menos 

pudéssemos restaurar o equilíbrio, devolvendo a audição ao seu devido lugar no 

sensorium, alega-se, poderíamos recuperar uma atenção mais harmoniosa 

benevolente e empática ao nosso entorno. Então, quem sabe, poderíamos 

redescobrir o que significa pertencer (INGOLD, 2008, p. 4). 

 

Pensando nas sonoridades negras, oriundas do contexto cultural da diáspora africana, 

podemos compreender essa dimensão de pertencimento da qual Ingold fala.  

Atrelado ao processo de sobrevivência e resistência dos povos escravizados no 

período colonial, essa dimensão de pertencimento se consolida nas vivências rítmicas do 

corpo, nas sonoridades constituidoras das culturas, em cantos, lamentos, rezas, danças, 

territórios, toques percussivos.  De forma coletiva, esses povos vindos de África, na dimensão 

da oralidade, iminentemente sonora e reificadora desse contexto cultural e de pertencimento: 

um contradiscurso à imposição colonialista e escravagista. São sem dúvida de grande 

importância as sonoridades na consolidação do que se entende por cultura negra nas 

Américas.  

Por isso me parece oportuno, também, nos atentarmos às sonoridades de um modo 

geral, em nosso cotidiano, mas perceber suas potencialidades, no que tange ao contexto da 

arte, assim como me parece bastante coerente pensar a performance dessas sonoridades como 

eixo da cena – inclusive no que se refere ao contexto das culturas negras no ambiente da 

criação cênica, como podemos observar no texto de Abdias do Nascimento.  

Não há, no entanto, como falar de sonoridades sem pensarmos sobre os nossos 

processos de escuta: processos de interpretação e construção de sentido e significados para os 

sons e sonoridades que escutamos. 

Por sonoridade podemos compreender como um som que, durante o processo de 

escuta passa por uma série de interpretações que impingem a esses sons significados e 

sentidos. Um som só se faz sonoridade, portanto, numa relação dialógica entre produção 

sonora e escuta - humanizando e significando, contextualizando esses sons enquanto 

sonoridades que adquirem, com isso, sentidos e significados a nível coletivo e social.  
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A escuta não se limita ao “sensível”, mas se configura como episteme: interpreta 

códigos construídos por organizações sonoras ou dos sons, atribui-lhes significados. A escuta 

prevê uma série de códigos e os interpreta, mas não deliberadamente. É a partir do 

significante de cada som que a escuta o percebe, como uma identidade. Nos estudos da 

música e nos estudos de acústica, essa identidade pode ser chamada de timbre. O timbre é 

análogo à cor e/ou a textura do som. Somente, portanto, numa dimensão sinestésica é que 

poderemos compreender os sons em sua existência material. A ideia de enxergar um som ou 

até mesmo percebê-lo pelo tato é perfeitamente possível, tanto que recorremos às analogias 

de cores e texturas para diferenciarmos um som de outro.  O timbre é então essa dimensão 

sinestésica do som onde ele nos desperta sensações de coloração e percepções sensoriais 

táteis aliadas à percepção da escuta. Isso mostra também como as sonoridades podem ser 

compreendidas em sua condição iminentemente corporal. Estamos, com isso, querendo 

ressaltar a ideia de uma sonoridade que se constitui através de uma escuta sinestésica, a qual 

funciona atrelada aos outros sentidos de nosso corpo. 

Merleau-Ponty, em seu texto Fenomenologia da Percepção (1945) nos apresenta uma 

abordagem bastante elucidativa sobre a constituição da nossa percepção através de nossos 

sentidos. Para ele “a visão do som ou a audição das cores existem como fenômenos. E eles 

não são nem mesmo fenômenos excepcionais” podendo-se compreender, assim, que a 

“percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque o saber científico 

desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir” 

(MERLEAU-PONTY, 1945, p.308), reforçando assim os aspectos intrinsecamente corporais 

das sonoridades. 

Já em seu livro O Som e o Sentido, Wisnik nos traz a seguinte reflexão: “Há (...) essa 

peculiaridade que interessa ao entendimento dos sentidos culturais do som: ele é um objeto 

diferenciado entre os objetos concretos que povoam o nosso imaginário porque, por mais 

nítido que possa ser, é invisível e impalpável” (WISNIK, 2002, p. 28).  

Poderíamos pensar haver uma divergência entre os autores em questão no que se 

refere aos processos perceptivos do corpo em relação ao som, porém cabe dizer que, tanto 

numa, quanto noutra abordagem pode-se compreender o atrelamento das sonoridades aos 

nossos processos perceptivos corporais e sua instituição enquanto elemento constituidor de 

nossa identidade e de nossas relações tanto com o que possamos entender como “mundo 

concreto” quanto com uma “dimensão invisível do mundo”. Em se tratando das culturas 

negras, não pouco frequentemente percebemos que essa fronteira entre o concreto e o 

invisível são fluidos e interpenetrantes.  
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Sobre esses aspectos, Wisnik, ao falar especificamente sobre a música, nos diz que: 

A música, sendo uma ordem que se constrói de sons, em perpétua aparição e 

desaparição, escapa à esfera tangível e se presta à identificação com uma outra 

ordem do real: isso faz com que se tenha atribuído a ela, nas mais diferentes 

culturas, as próprias propriedades do espírito (WISNIK, 2002, p. 28). 

Ele nos fala ainda sobre características sutis com as quais o som está imbricado nos 

propondo que: 

O som tem um poder mediador, hermético: é o elo comunicante do mundo material 

com o mundo espiritual e invisível. O seu valor de uso mágico reside exatamente 

nisso: os sons organizados nos informam sobre a estrutura oculta da matéria no que 

ela tem de animado. (Não há como negar que há nisso um modo de conhecimento e 

de sondagem de camadas mais sutis da realidade.) (WISNIK, 2002, p. 28). 

Ao pensarmos sob essa perspectiva, levando em consideração o contexto do Teatro, 

onde sonoridades de ordens diversas compõem o percurso sonoro que a trilha sonora, assim 

como o todo da obra, terá em sua composição, podemos perceber as potencialidades que as 

sonoridades carregam em si. Atrelado a isso, há o fato de existirem previamente intenções 

que norteiam e guiam as indicações e sugestões de sonoridades presentes na idealização da 

obra e, por consequência, da trilha sonora – fato que nos permite perceber a força que têm as 

sonoridades enquanto ferramenta de mobilização e de comoção no campo das artes. 

Assim, toda sonoridade de uma ação cênica dialogará performativamente com a 

escuta do espectador, procurando intervir e afetar seu estado de espírito, promovendo 

sugestões e reflexões a partir do estado gerado pelo envolvimento do espectador com a trama 

das personagens, absorvido pelo momento ritual que é, em si uma, encenação teatral. Dessa 

maneira todo som proposto na encenação, assim como todo gesto, terá suas motivações 

políticas – seja num viés artístico, cultural ou social. As músicas e as falas das personagens 

são sonoridades concebidas de forma a atingir, agir no espectador, como referencial de 

reflexão sobre a situação apresentada em cena. Como eixo estrutural e inclusive cultural, a 

sonoridade se torna princípio catalisador de todos os outros elementos cênicos e/ou 

performativos de nosso processo de direção e criação cênica . 

Em meio ao processo deste mestrado, tive a sorte de fazer também uma 

Especialização em Música e Interdisciplinaridade no Departamento de Música da 

Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, o MUSINTER. Lá tive acesso a uma série de 

leituras acerca dos estudos sonoros que muito vieram a contribuir com esta pesquisa. Durante 

o decorrer da especialização, tive a oportunidade de apresentar a comunicação nos anais do II 

Colóquio de Música do Departamento de Música da UFOP, o DEMUS, o mesmo 

departamento onde cursei minha graduação. O texto apresentado foi em coautoria com minha 

esposa, Carolina Araújo, que, junto comigo, cursou o MUSINTER e com quem também 

divido a autoria das criações artísticas da Trupe FincaPé, o grupo que criamos juntos e onde 



57 
 

desenvolvemos nossas pesquisas e experimentos artísticos. Esse texto em especial vai 

discorrer sobre a performance Padê: Ensaios sonoros Sobre Sortilégio sobre a qual também 

discorreremos no terceiro capítulo desta dissertação. Essa performance é um dos frutos desta 

pesquisa, onde pudemos por em prática alguns conceitos trabalhados aqui neste mestrado. 

Um dos conceitos que muito dialogou com nossas experiências foi o conceito de 

Acustemologia.  

 Ao artigo em pauta demos o nome, "Poéticas das encruzilhadas: Ensaios Sonoros 

Sobre Sortilégio".  Nele, vamos ao encontro dessa perspectiva, na qual corpo, sonoridade e 

linguagem fundem-se. É onde está o conceito de Acustemologia, criado por Steven Feld, que 

compreende essa abordagem de uma epistemologia das sonoridades. 

Em seu livro Uma Acustemologia da Floresta Tropical, Steven Feld aborda a 

necessidade de um o projeto antropológico o qual, basicamente, pergunte-se “como seria 

sentir-se – imaginar-se, tornar-se, atuar no mundo – como uma outra pessoa.”  Se é desejo de 

praticar-se uma antropologia que “possa em certa medida contradizer a arrogância da 

autoridade colonial e imperial, da história escrita em um idioma, numa única voz, como uma 

única narrativa possível”, é necessário dar “às vozes marginalizadas espaços para falar, gritar 

e cantar” (FELD, 2018, p. 231). 

Para a Acustemologia, portanto, se faz necessário que um viés antropológico 

questione as perspectivas colonialistas, mostrando-se afinada com a perspectiva da 

decolonialidade
7
, onde interessa desestabilizar os padrões hegemônicos vigentes em nossa 

sociedade. Além disso, trazer à tona sonoridades e vozes invisibilizadas, marginalizadas, 

constituir seus espaços de existência e contribuir para sua instituição no mundo real 

compartilhado, dando valor, assim, a todos os aspectos epistemológicos que estão 

imbrincados nessas sonoridades, tanto em seus modos de produção como em suas maneiras 

de escuta e produção de sentidos. 

Feld traz em seu texto o conceito da “etnografia do som, ou estudo do som”, para o 

qual o som se estabelece “enquanto um sistema simbólico, um sistema cultural” (FELD, 

                                                           
7 Sobre decolonialidade, nesta pesquisa, estamos alinhados com a ideia de uma insurgência transgressora que 

rompe continuamente com a colonialidade que nos é imposta. Por isso, “Preferimos utilizar o termo 

“decolonial” e não “descolonial”. O conceito em inglês é decoloniality; sobre esse termo existe um consenso 

entre os autores vinculados a essa perspectiva de estudo. Já com relação à tradução para espanhol e português 

não há uma posição unânime. Entretanto, preferimos o termo decolonial, pelos mesmos motivos que Walsh 

(2009, p. 15-16). A autora prefere utilizar o termo “decolonial”, suprimindo o “s” para marcar uma distinção 

com o significado de descolonizar em seu sentido clássico. Deste modo quer salientar que a intenção não é 

desfazer o colonial ou revertê-lo, ou seja, superar o momento colonial pelo momento pós-colonial. A intenção é 

provocar um posicionamento contínuo de transgredir e insurgir. O decolonial implica, portanto, uma luta 

contínua. (COLAÇO, 2012, p. 7-8) 
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2018, p. 234), de “padrões e as práticas experienciais humanas” as quais “constroem os 

hábitos, sistemas de crenças, os conhecimentos e as ações” (FELD, 2018, p. 231). 

Em seu texto, o autor apresenta as práticas musicais como parte das práticas culturais 

dos kaluli (Papua Nova Guiné), os quais compreendem que os pássaros “não apenas são 

cantores, como também espíritos de seus mortos”(FELD, 2018, p. 231). Essa ideia de música 

enquanto sistema de evocação, conexão e integralização com a ancestralidade é recorrente em 

muitos outros povos(ARAÚJO; ARAÚJO, 2019, p.  06). 

José Miguel Wisnik (1989, p.28) analisa que a sonoridade, a partir de uma intricada 

dinâmica existencial de sua estrutura física,  que pode ser compreendida como estando “em 

perpétua aparição e desaparição”; e que também foge ao que é tangível e concreto, se 

apresentando como uma “outra ordem do real, conferindo  a sua estrutura sensível uma 

potencialidade hermética que media a relação entre as esferas da existência material e da 

existência espiritual” (ARAÚJO;  ARAUJO, 2019, p. 07). 

As sonoridades na perspectiva apresentada por Wisnik (1989, p. 29) se constituem 

enquanto “metáfora e metonímia do mundo físico” e também como sendo um “universo 

vibratório onde, a cada novo limiar, a energia se mostra de outra forma”.  

Ao vertermos nossa escuta para o que nos diz Feld, tendo em mente o que nos propõe 

Wisnik, podemos perceber que seu argumento vai ao encontro do outro.  Essa semelhança no 

texto de Feld, se evidencia quando ele aborda o conceito de paisagem sonora: 

As paisagens sonoras, tanto quanto as paisagens visuais, não são simplesmente 

exteriores físicos que rodeiam espacialmente a atividade humana, mas sim 

percebidas e interpretadas por atores humanos que nelas focam a atenção em busca 

de consolidar seu lugar no mundo e por meio dele. Paisagens sonoras são revestidas 

de significados por aqueles cujos corpos e vidas ressoam no tempo e no espaço 

social (FELD, 2018, p.235). 

É da união entre a acústica com a epistemologia, que surge o conceito de 

“acustemologia”, ou como poderíamos de algum modo dizer, uma epistemologia das 

sonoridades, onde o autor procura evocar a “primazia do som enquanto modalidade de 

conhecimento e de existência no mundo”, desestabilizando, com isso, padrões hegemônicos 

de compreensão da realidade. A acustemologia propõe, portanto, uma perspectiva que se 

funda numa escuta crítica: esta considera os atravessamentos culturais, sociais e identitários 

que estão impressos nas sonoridades, tanto no que diz respeito a quem as produz, quanto a 

quem as interpreta. Segundo ele, “o som tanto emana dos corpos quanto os penetra; esta 

reciprocidade da reflexão e da absorção constitui um criativo mecanismo de orientação que 

sintoniza os corpos com os lugares e os momentos mediante seu potencial sonoro” (FELD, 

2018, p.235). É nesse sentido, portanto, que podemos entender essa dinâmica dialógica entre 
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escuta e sonoridade, como algo intrinsecamente corporal, tanto no que diz respeito à 

performance da pronúcia, quanto no que se refere à audição interpretativa da mensagem 

sonora. Como nos aponta Feld,  

ouvir e produzir sons, portanto, fariam parte de competências incorporadas que 

situam aos atores e sua agência em mundos históricos específicos. Estas 

competências contribuem para seus modos distintos e compartilhados de ser 

humanos, além de contribuir à abertura de possibilidades e materializações efetivas 

da autoridade, compreensão, reflexividade, compaixão e identidade (FELD, 2018, 

p.235). 

Por fim, o autor chega à conclusão de que “não há maneira de exagerar a importância 

do som e da voz nestas práticas comemorativas e performativas.” (FELD, 2018, p. 236). Isso 

traz a questão da importância da sonoridades e nossos corpos à tona, performando na 

constituição de nossas existências, resistências e re(e)xistências diante do mundo real. 

Nesse sentido, ao pensarmos as sonoridades no contexto das artes da presença, se faz 

possível refletirmos sobre alguns pontos importantes. O primeiro se trata em compreender o 

corpo “enquanto elemento produtor de e atravessado por sonoridades” contribuindo com a 

ideia de uma indissociabilidade entre corpo e som, compreendendo um imbricado ao outro na 

dinâmica da expressão. Já o segundo vem compreender o “som em sua potência discursiva, 

carregada de elementos simbólicos e culturais.” Elementos esses que vão justamente 

constituir a dimensão epistemológica das sonoridades que modelam cada cultura a seu modo, 

desenvolvendo formas outras de perceber e perceber-se no mundo, não necessariamente 

atreladas aos padrões culturais impostos pela cultura hegemônica. Um terceiro ponto, tratará 

das sonoridades “enquanto ponte entre os sujeitos que o produzem/praticam em suas práticas 

performativas e outras vozes e discursos que se/lhes atravessam. (ARAÚJO;   ARAUJO, 

2019, p. 07) Assim, podemos analisar as sonoridades no campo das expressões artísticas e 

culturais como elementos alta potencialidade performativa de interventora dos processo de 

condução dos rumos de uma sociedade, assim como nos parece conveniente compreender 

essa potencialidade aplicada ao campo da arte, sobretudo as artes da presença, ampliando 

nossa noção dos aspectos que compõem as dinâmicas sonoras  tanto no contexto da arte como 

da sociedade como um todo.  

Nesse sentido, as/os autores apontam para o aspecto discursivo da linguagem: seja 

ela musical, corporal, escrita, é indissociável dos sujeitos/contextos que a 

produzem. Não é possível, portanto, nem pensar uma linguagem alienada ou 

alienável de seu contexto e, na mesma medida, uma linguagem desencarnada, 

dissociada de um corpo. Seja ele de um sujeito, seja do tambor do qual nasce um 

som (ARAÚJO; ARAUJO, 2019, p. 7). 

Ao pensarmos sob essa perspectiva, no campo do teatro, por exemplo, onde 

sonoridades de ordens diversas compõem não só, o percurso sonoro ao qual costumamos de 

chamar de trilha sonora, mas também toda sequência de falas e sonoplastias diversas que 
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constituirão o todo sonoro da obra terá em sua composição, podemos perceber o caráter 

performativo que essas sonoridades carregam em si. Atrelado a isso, há o fato de existirem, 

previamente intenções que norteiam e guiam as indicações e sugestões de sonoridades 

presentes na idealização da obra e, por consequência, da trilha sonora e até mesmo nas falas 

de personagens – fato que nos permite perceber a força que têm as sonoridades enquanto 

ferramenta de mobilização, de comoção no campo das artes. 

Podemos dizer também que, como comumente  entendemos no teatro, é recorrente se 

utilizar dos elementos do próprio som como narrativa. A partir de  suas características 

mesmas, como a possibilidade de ritmos ou de arritmia, os timbres e texturas, as alturas 

(graves ou agudos), a duração(tempo), as intensidades (som forte ou fraco) ou até mesmo 

estruturas musicais melódicas e harmônicas, se faz possível conduzir toda uma encenação ou 

perfomance .  Tais elementos são coadunantes com os princípios que constituem a própria 

narrativa cênica como a entendemos, por exemplo, no teatro. O som narra, cria atmosfera, 

mas para além disso, pode ser o narrador principal de toda a cena, potencializando o conflito 

para além do texto, evidenciando assim, conflitos não verbais na cena. 

Esses elementos além de conduzirem a narrativa cênica, propondo rupturas, 

harmonias, continuidades, quebras, conflitos, repetições, ambiências e sensações, a partir de 

uma percepção afrocentrada, promovem conexões com contextos ancestrais e vínculos com 

princípios epistemológicos fundantes dessa ancestralidade. 

Minha escolha pensando enquanto diretor (híbrido de muitos eus) é organizar o 

conjunto simbólico da encenação a partir das sonoridades como eixo, guia e matéria mesma 

da  construção cênica. 

 

2.2 Escutando sonoridades da diáspora africana 

 

A sonoridade é o corpo 

no, e além do, corpo, 

em sua integralidade, 

na dinâmica da ação, 

em ato performativo. 

O movimento gera som. 
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O som ressoa do/no movimento.
8
 

 

Na relação entre som e movimento, pressupõe-se que os corpos que ressoam o som, o 

fazem a partir das vibrações produzidas pelos próprios corpos. Quando um corpo ressoa, ele é 

em si e para além de si. Som e movimento, portanto, são indissociáveis e representam-se a si 

mesmos nos corpos que os produzem, o que nos induz a pensar que som e corpo são formas, 

apesar de distintas, de uma mesma existência, de um mesmo devir. Além disso, numa 

perspectiva imanente, uma vez que o som é produzido por movimentos que geram 

ressonância nos próprios corpos que os produzem, e nos demais corpos que são afetados por 

ele se faz possível pensar em um embasamento de fronteiras entre corpo e sonoridade. A 

sonoridade só se faz como tal no processo de escuta e a escuta é uma atividade inclusive 

corporal. Acredito, portanto, numa indissociabilidade entre sonoridade e corpo muito 

condizente ao processo de interação entre som e movimento. 

Vale lembrar que estamos abordando essas questões para termos uma maior 

compreensão sobre os aspectos performativos das sonoridades negras oriundas de todo um 

contexto de corporeidade constituído a partir de um regime escravagista. Temos em vista a 

experiência do contingente africano que povoou as Américas no período colonial e que ainda 

deixam marcas deste processo em nossa sociedade. Portanto, toda leitura que se faça em 

relação às questões corporais, terá sua reverberação sobre os aspectos sonoros relacionados 

aos corpos uma vez que estamos compreendendo corpo e sonoridade como sendo 

manifestações, apesar de distintas, inseparáveis de uma mesma presença. Essa ideia parte do 

princípio físico de que não há som sem movimento, assim como não haverá ressonância sem 

um corpo. Podemos pensar, por exemplo, em um violão. O movimento das cordas produz a 

sonoridade que ressoará no corpo do instrumento, sendo por isso, indissociáveis dessa 

produção sonora. 

Tendo por premissa essa relação entre som e corpo, sendo nessa perspectiva, um 

expressão do outro, é possível verter nossa escuta para uma análise mais aprofundada deste 

contexto proposto. Cabe ressaltar que estamos ocupados também, da importância e 

colaboração das sonoridades negras no contexto das artes da presença. Para isso, partiremos 

do princípio de que o que se diz do corpo negro pode se dizer da expressão sonora negra 

produzida por este corpo, uma vez que essa expressão sonora é o próprio corpo projetado em 

ressonância com alguma de suas muitas formas de expressão: seja a voz (expressão íntima de 

um indivíduo), seja um batuque expresso, tanto no movimento do batuqueiro quanto na 

                                                           
8
 A referida epígrafe se trata de um poema de minha autoria criado para esta dissertação. 
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ressonância da forma do corpo do tambor, perpassará o corpo e o marcará enquanto registro, 

arquivo, memória e estratégia de sobrevivência no contexto escravagista colonial ou até 

mesmo numa perspectiva decolonial, contrapondo-se à colonialidade ainda presente nos dias 

atuais. 

Pensar uma corporeidade negra no contexto brasileiro requer um olhar que considere 

o processo cultural, social e histórico de seus agentes sob uma perspectiva que busque 

incessantemente romper com os paradigmas coloniais. Estes paradigmas tendem a narrar, 

documentar e propagar os modos de vida dos negros, a partir de conveniências políticas e 

ideológicas marcadas por processos e métodos de controle dos corpos negros como corpos 

subalternizados bem como estigmatizam os negros num processo de reducionismo de sua 

condição a um corpo/esforço de trabalho escravizado e/ou domesticado, procurando destituí-

lo de todas as suas potencialidades humanas, intelectuais e existenciais.  

Tavares (2012), em seu livro Dança de Guerra, nos apresenta um panorama que 

delineia importantes aspectos socioculturais, dados no contexto da diáspora africana (HALL, 

2005), na qual podemos observar como os saberes corporais do negros escravizados 

buscaram rupturas com o processo de estigmatização de seus corpos. 

 Cabe lembrar, que se trata de um contexto no qual os negros estavam fisicamente 

cerceados de sua cultura, de seu convívio social, de seu cotidiano, desumanizados, expostos a 

maus tratos e ao trabalho forçado. Assim, nos corpos negros da diáspora africana - marcados 

pelo que Agamben (2007) nos apresenta como conceito de vida nua - expostos ao controle de 

um poder soberano, destituídos de valor social, expropriados de si e explorados ao máximo 

em sua condição de força de trabalho, acabaram por se dar diversos processos de resistências 

e rupturas contrárias à condição imposta a seus corpos no mundo colonial. 

Tavares defende que, a partir de uma codificação gestual inscrita no corpo, os negros 

conseguiam reestruturar o elo de conexão com seu universo cósmico, apesar deste ser 

constantemente massacrado pelo cerceamento de sua liberdade. Esse repertório gestual, 

nascido no seio das comunidades negras oriundas da diáspora africana, garantia em última 

instância a continuidade das mais diversas maneiras de se constituir cultural, identitária e 

ideologicamente. Assim, resistindo e sobrevivendo às imposições coloniais, constituíram-se e 

se desenvolveram os mais diversos métodos de manutenção e perpetuação da cultura, da 

filosofia e do modo de vida dos negros nas Américas. 

 Podemos compreender este contexto posto como gerador de uma corporeidade 

constituída de fragmentos, em meio à imposição escravagista, sendo constantemente 

ressignificada e reestruturada nos corpos dos sujeitos negros, individual e coletivamente, 
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compartilhada, enfim, na enação de sua existência. Foi, portanto, resistindo e inventando as 

mais diversas práticas de liberdade
9
 (RIBAS, 2017) que os descendentes de África 

desenvolveram e fizeram uso de seus saberes corporais que, postos à prova no contexto da 

resistência à escravidão, desde sempre geraram processos decoloniais em meio à cultura 

imposta pelos colonizadores. Nas palavras de Tavares: 

Nesta exclusão dos saberes, temos, de maneira concreta, um total distanciamento 

daquele que foi a principal arma dos negros para ativar uma resistência e 

empreender o registro de sua história de rebeldia: o seu CORPO. Apesar de 

dinamitado pelo processo de escravidão e dominação, o corpo negro preservou e 

condensou uma sabedoria pelos movimentos, pelos ritmos e pela energia, bem 

como pela oralidade, que vem sendo transmitida como que um plano conspirativo, 

invisivelmente instalado no interior da própria sociedade (TAVARES, 2012, p. 25 e 

26). 

Temos, então, o corpo negro como grande processador, veículo de experiências e 

saberes diversos aplicados no processo de resistência à escravidão do povo de África. Esse 

corpo tem combinado e expressado em sons, gestos, ritmos e energias, um processo 

autônomo e eficiente na produção de saber, de arquivo e memória de suas cosmogonias. É 

constituidor e mantenedor de diversos repertórios que se desdobraram nas mais diversas 

formas de organizações sociais e culturais. 

Neste percurso, se constituíram as muitas maneiras com as quais os negros 

encontraram de resistir à imposição escravagista, buscando rupturas e caminhos não só para 

sua sobrevivência, mas para perpetuar a vida: em condições de liberdade, de ser humano, 

sagrado e integrado com as forças da natureza, assim como era em África. Assim, o corpo 

negro passou a ser o eixo central de todo processo de produção e perpetuação de seus saberes 

de matriz negra nas Américas. 

Aqui se encontra o eixo maior (...): a compreensão de um dos fenômenos que 

caracterizaria a manifestação e a reprodução dessa sabedoria dos negros africanos e 

da Diáspora – o SABER CORPORAL. Este constitui o núcleo de um conjunto de 

atitudes configuradas enquanto estratégia, cuja finalidade é a edificação de espaços 

por onde a identidade sociocultural seja preservada. Na prática cotidiana, essa 

estratégia consistiria em uma identidade a partir deste próprio saber, isto é, a 

identidade corpóreo-gestual, na qual os ritmos corporais e a movimentação gestual 

tornam-se índices de um processo de preservação das marcas de uma cultura em 

permanente combate e adaptação contra sua extinção (TAVARES, 2012, p. 25 e 

26). 

Partindo dessa premissa podemos começar a refletir sobre o que teria sido a 

construção desses contra discursos corporais que se encontravam alojados nos corpos dos 

indivíduos dessa intensa e inevitável experiência afrodiaspórica. Da mesma forma, é possível 

compreender que essas relações entre corpo e identidade também se fazem no discurso 

                                                           
9 RIBAS, Thiago Fortes. “Práticas de liberdade em Foucault”. Revista Doispontos: Curitiba, São Carlos, 
volume 14, número 1, p. 181-197, abril de 2017
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sonoro produzido por esses corpos negros: o discurso sonoro fornece substrato à construção 

de uma identidade negra. Como exemplo, podemos citar o som de um tambor, ou o toque 

forte das mãos em um atabaque de terreiro: a pele humana e a pele do instrumento nos 

remetem a uma produção de efeitos de sentido, mas também a (re)construção de histórias, 

narrativas, contextos silenciados sistematicamente. Nas sonoridades negras, não apenas as 

notadamente musicais, mas nas palavras, timbres, oralidades que atravessam o tempo, há 

também esse aporte epistemológico dos povos negros sobreviventes às estruturas 

escravocratas em meio à diáspora negra. O som nasce no/do corpo. E nele se produzem os 

discursos necessários à sobrevivência do que podemos chamar cultura negra. 

Portanto, faz-se importante visibilizar e dar continuidade aos muitos projetos 

decolonizatórios encontrados nesse processo de constituição social e cultural dos povos 

descendentes de África nas Américas, haja vista as estruturas hegemônicas que preservam 

ainda modelos sociais e culturais racistas, eurocentrados, não num sentido territorial ou 

fronteiriço, mas, sobretudo, num sentido geopolítico. Nas palavras de Walter Mignolo: “por 

‘Ocidente’ eu não quero me referir à geografia por si só, mas à geopolítica do conhecimento” 

(MIGNOLO, 2008, p.290). 

É no corpo e no som que transitam e se operam múltiplos saberes que passam, 

perpassam, atravessam e nele(s) se fundamentam. Ambos, no cenário da oralidade, são por 

onde se perpetuam todas as áreas do conhecimento no contexto da cultura negra, que teve de 

sobreviver ao regime escravagista e sua cultura opressora. É no corpo que se fazem as 

escritas que permitem ainda estarem vivas diversas manifestações culturais, de matriz 

africana, espalhadas pelas Américas. Nesse sentido, é pelo corpo que se produzem os sons e 

palavras (por) onde se fala e se salvaguarda: 

a memória do grupo por meio de modulações gestuais referidas às formas de vida 

no tempo e no espaço de origem. Passa o corpo a constituir o saber da comunidade 

e a perfazer-se como arquivo e como arma. Passa a fortalecer-se como um saber 

corporal (TAVARES, 2012, p. 82). 

Diferente, portanto, da perspectiva de saber ocidental, o viés afrocentrado da cultura 

negra tem o corpo e suas sonoridades como um grande livro em que se inscrevem os nossos 

saberes, bem como todos os mecanismos culturais, políticos, filosóficos, discursivos e 

artísticos que perpassam a trajetória da cultura negra nas Américas. 

Na relação entre corpo e sonoridade, podemos observar como os dois são 

extremamente íntimos e integrados um ao outro. Podemos pensar, por exemplo, na relação 

entre voz e corpo, onde o corpo é o instrumento pelo qual a voz se faz existir: sem o corpo 

não haveria voz. São os dois, corpo e voz/som, um acontecimento e expressão única, onde 
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cada voz estará correspondente ao corpo que a produz, reforçando pra nós a ideia de que 

corpo e som sejam juntos um mesmo organismo, um mesmo movimento.  

Podemos perceber, no texto de Leda Martins, “Performances da oralitura: corpo, lugar 

da memória”, a integração e interação do corpo e da voz “no âmbito das performances da 

oralidade e das práticas rituais” (MARTINS, 2003, p. 63). 

Em seu artigo, Leda Martins, nos faz um “(...) convite para pensarmos a memória em 

um de seus outros ambientes, nos quais 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). 

Aqui, no convite de pensamento proposto por Martins, corpo e voz coexistem e se 

completam no momento do existir. Indissociáveis constituem, sonora e gestualmente, todos 

os movimentos onde se organiza o desenvolver de toda performance, seja ela qual for. 

No intuito de ampliarmos essa noção holística e integrada entre voz e corpo, se faz 

relevante à abordagem que a autora nos oferece em seu artigo, sob uma perspectiva 

etimológica, da compreensão do sentido da palavra ntanga, oriunda de um tronco linguístico 

existente em África denominado bantu. Essa palavra é raiz, em comum, de dois verbos: 

escrever e dançar. Isso pode nos auxiliar a ampliar nosso entendimento sobre as relações 

existentes entre essas duas práticas: o ato escrever pode ser entendido como uma dança que 

grafa textos e o ato de dançar também, podendo, por sua vez, ser entendido como escrever 

com o/no corpo. Martins nos propõe que: 

Nos voltejos das etimologias, tentemos outra aproximação. Em uma das línguas 

bantu, do Congo, da mesma raiz, ntanga, derivam os verbos escrever e dançar, que 

realçam variantes sentidos moventes, que nos remetem a outras fontes possíveis de 

inscrição, resguardo e transcrição de conhecimento, práticas, procedimentos, 

ancorados no e pelo corpo, em performance (MARTINS, 2003, p. 64-65). 

Essa aproximação entre escrever e dançar proposta por Leda Martins reforça a ideia 

de um gesto (e por isso), uma sonoridade inscrita em um corpo tal qual uma ideia e/ou um 

sentido inscrito em um texto. Além disso, Martins, nos alerta para o fato de que: “(...) numa 

performance da oralidade (...) o gesto não é apenas uma representação mimética de um 

sentido possível, veiculado pela performance, mas também institui e instaura a própria 

performance” (MARTINS, 2003, p. 65). 

Podemos, ao pensar na ideia de gesto, atribuir-lhe tanto o fato de ser corporal, de ser 

corpo, como a de ser sonoridade e, sobretudo, de ser performativo. Ao incitarmos essa 

perspectiva de indissociabilidade entre corpo e voz, entre corpo e sonoridade, somos 

impelidos também a buscar fontes que timbrem em ressonância com nossa proposta. A 
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abordagem de Martins vem, portanto, ao encontro dessa perspectiva, reforçando essa ideia de 

integração e indissociabilidade entre som e corpo, nos apresentando, por exemplo, a 

compreensão do “(...)corpo e (d)a voz como portais de inscrição e de saberes de várias 

ordens” (MARTINS, 2003, p. 66). 

A própria voz é, por si só, corpo e som e pode representar o exemplo que concretiza 

essa ideia de que corpo e sonoridade são um mesmo evento único e indivisível. Em 

consonância com essa proposta de perspectiva, recorro à voz de Lêda Martins que nos orienta 

a refletir “no âmbito dos rituais afrobrasileiros”, onde: 

(...) a palavra poética, cantada e vocalizada, ressoa como efeito de uma linguagem 

pulsional e mimética do corpo, inscrevendo o sujeito emissor, que a porta, e o 

receptor, a quem também circunscreve em um determinado circuito de expressão, 

potência e poder. Como sopro, hálito, dicção e acontecimento performático, a 

palavra proferida e cantada grafa-se na performance do corpo, portal da sabedoria. 

Como índice de acontecimento, a palavra não se petrifica em um depósito e arquivo 

estático, mas é essencialmente kinesis, movimento dinâmico, e carece de umas 

escuta atenciosa, pois nos remete a toda uma poiesis da memória performática dos 

cantos sagrados e das falas cantadas no contexto dos rituais (MARTINS, 2003, p. 

67). 

A palavra pronunciada, proferida, portanto, revela em sonoridade o corpo que a 

produz, não num sentido estanque, mas de um corpo dinâmico, que instaura e estabelece em 

processo performático e performativo. Corpo e sonoridade são, portanto, esse acontecimento 

vibrátil, constituidor de todo um potencial epistêmico que se estabelece no ato do existir. Na 

vivência expressa e impressa neste próprio corpo.  

Tomando em conta que estamos, como proposto por Martins, “no âmbito dos rituais 

afrobrasileiros”, podemos dizer que corpo e sonoridades negras são em uníssono um 

organismo de constituição, inscrição e manutenção das epistemes da oralidade, estando muito 

além do âmbito de uma simples atividade folclórica. Seu potencial performativo é, portanto, 

promotor de saberes, de procedimentos e de processos: culturais, artísticos, filosóficos, 

políticos e estratégicos. É no corpo e na voz (sonoridade) que se inscrevem as nossas 

memórias constituidoras destes saberes. Verdadeiros arcabouços epistemológicos, que, para 

além de uma experiência em particular, engendram e gerenciam saberes experienciados 

coletivamente. Como nos propõe Martins: 

O coletivo superpõe-se, pois, ao particular, como operador de formas de resistência 

social, e cultural que reativam, restauram e reterritorializam, por metamorfoses 

emblemáticas, um saber alterno, encarnado na memória do corpo e da voz 

(MARTINS, 2003, p. 73). 

 Essa intimidade, ligação, interação e integração entre corpo e sonoridade (voz) 

negros ficam muito evidentes ao observarmos os movimentos dos congadeiros que ressoam 

os rítmos dos seus tambores e seus cânticos sagrados, ou os gestos dos ogans dos terreiros de 
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candomblé, que são os responsáveis por invocar a presença dos ancestrais com os toques dos 

atabaques e os cantos de invocação. Nas culturas da diáspora africana podemos observar que 

o corpo e a voz (sonoridade) se expressam integradamente. Em um processo potencialmente 

performativo e articulador do real, as oralidades gerenciam, a partir dos saberes do corpo e da 

voz, processos e modos outros de ser e estar no mundo, abrindo margem para reestabelecer a 

integridade dos povos massacrados no processo escravagista desde o período colonial.  

Nos diversos ritos culturais de matriz africana evidencia-se este “saber alterno” 

intermediado pelo corpo e pela voz e engendrado nos processos performáticos pelos quais se 

expressam e se estabelecem. Tendo como objeto de análise os Congados, Martins observa 

que: 

Na genealogia performática dos Congados, a palavra vocalizada ressoa como efeito 

de uma linguagem pulsional do corpo, inscrevendo o sujeito emissor num 

determinado circuito de expressão, potência e poder. Como sopro, hálito, dicção e 

acontecimento, a palavra proferida grafa-se na performance do corpo, lugar da 

sabedoria. Por isso, a palavra, índice do saber, não se petrifica num depositório ou 

arquivo imóvel, mas é concebida cineticamente. Como tal, a palavra ecoa na 

reminiscência performática do corpo, ressoando como voz cantante e dançante, 

numa sintaxe expressiva e contígua que fertiliza o parentesco entre os vivos, os 

ancestres e os que ainda vão nascer (MARTINS, 2003, p.76). 

Corpo e sonoridades negras são, portanto, um encontro dinâmico que se expressa em 

performance e se institui no espaço e no tempo num processo visivelmente potente. Os 

corpos e sonoridades oriundas da experiência africana nas Américas são frutos de 

mecanismos estratégicos de resistência riquíssimos em suas formas de expressão culturais e 

artísticas e que nos servem, não só de inspiração, mas também de referência nos modos de 

ver, sentir, pensar e ouvir, modos outros, bastante distintos dos vieses estabelecidos no 

mundo ocidental a partir das estruturas sociais hegemônicas às quais estamos sujeitos. 

2.3 Performatividade e sonoridades performativas no TEN 

No sentido de compreendermos mais a fundo o conceito de performatividade de que 

estamos nos valendo para nossa pesquisa, tomamos como base os estudos sobre a Teoria dos 

Atos de Fala de John Austin (1990). Qualquer ato de fala é, obviamente, um ato sonoro e 

também uma ação, ou seja, um movimento. Por isso mesmo, trazer a Teoria dos Atos de Fala 

como base da nossa análise das sonoridades em seus potenciais performativos nos fornece um 

panorama mais aprofundado acerca dos efeitos de sentido que a performatividade pode 

produzir no estudo das sonoridades. 

Segundo Austin, os verbos que indicam as intenções de um ato de fala podem ser 

compreendidos como verbos constativos ou verbos performativos. Por verbo constativo 

compreende-se um verbo cuja mera intenção é constatar um fato, uma verdade. Em princípio, 
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nesses verbos não há intenção de performar/afetar/agir sobre os sujeitos que recebem essas 

constatações, como podemos observar, por exemplo, numa frase simples: “João é bom 

aluno.” Em contrapartida, os verbos performativos seriam verbos que permitem não só a 

interação, mas também o agir sobre os interlocutores que o recebem. No caso dos verbos 

performativos, é explícito o interesse em afetar o interlocutor com suas proposições 

discursivas. 

No entanto, no decorrer de suas pesquisas, Austin chega à conclusão de que tanto os 

verbos constativos quanto os performativos performam sobre os interlocutores, dada à 

subjetividade de qualquer afirmação ainda que ela seja constativa. Em nosso exemplo “João é 

bom aluno”, pode-se supor uma série de subtextos performativos possíveis, como: “(Acredito 

que) João é bom aluno, (Atesto que) João é bom aluno ou (Penso que) João é bom aluno. 

(ARAÚJO, p. 25, 2017). Conforme nos elucida Austin, “até aqui observei duas coisas: que 

não existe nenhum critério verbal para distinguir o enunciado performativo do enunciado 

constativo e que o constativo está sujeito às mesmas condições de infelicidade que o 

performativo” (AUSTIN, 1990, p. 119) 

Propondo isso, podemos concluir que toda(s) linguagem(ns) tem caráter performativo 

e que, como podemos partir do pressuposto de que tudo é linguagem, - pois tudo está passível 

de leitura, produz significado, é imbricado a um discurso, ainda que de forma subjetiva - toda 

expressão sonora é performativa e pretende agir no espaço e no tempo com propósitos 

vinculados aos discursos do produtor da mensagem. 

Partindo dessa base teórica sobre a performatividade e a Teoria dos Atos de Fala, 

podemos trazer a discussão para o campo da expressão da fala como uma expressão 

indiscutivelmente corporal e sonora que pretende constituir-se constantemente como uma 

expressão performativa. Para compreendermos melhor essa relação, evoco as palavras de 

Judith Butler, que nos diz o seguinte: 

O corpo é o ponto cego do que se diz, aquele que age pelo excesso do que é dito, 

mas também éaquele que age através do que é dito. Dizer que o ato de fala é um ato 

corporificável significa que o ato é duplicado no momento do dizer: é o que se diz 

e, então, um tipo de dizer no qual o instrumento corpo do discurso performa. Então, 

um enunciado, baseado apenas numa análise gramatical, pode não parecer 

ameaçador. Mas a ameaça emerge precisamente através do ato que o corpo 

performa no ato de fala (BUTLER, 1997, p. 11). 

Neste sentido corpo e ato de fala, ou, até mesmo, como estamos aqui defendendo, 

corpo e som performam em consonância e ao mesmo tempo. São, por isso, aspectos de uma 

mesma produção de movimento. Tanto a ação dos corpos como dos atos de fala (ou sonoros, 

expressos enquanto linguagem discursiva dos corpos que os produzem) interagem e se 
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reforçam um no outro, potencializando seus aspectos performativos, como podemos 

compreender a partir dos dizeres de Joana Plaza Pinto: 

O que faz o ato de fala uma ação está redobrado pela força da ilocução e pela força 

do movimento, do agir do corpo que executa a ilocução. Assim, a presença 

material e simbólica do corpo na execução do ato é uma marca que se impõe no 

efeito linguístico. Uma ameaça se materializa pelo enunciado performativo que a 

opera, mas também pelo efeito do movimento do corpo que executa o enunciado. 

Essa afirmação não cria, como se poderia esperar, uma dicotomia corpo/linguagem, 

mas ao contrário: mostra que o efeito do ato de fala é operado ao mesmo tempo 

pelo que é dito, pelo quem diz e pelo como é dito– como o corpo diz, como o 

enunciado diz (PINTO, 2013, p.85). 

Temos, portanto, um imbricamento entre corpo, som e performatividade num 

processo onde as fronteiras entre onde começa um e outro termina cada vez estão mais 

embaçadas. 

Neste contexto, podemos observar a experiência do TEN como sendo de ordem 

performativa, inclusive no que se refere ao manejo das sonoridades. Ainda que estejamos 

falando de um teatro que se consolidou antes do surgimento do termo performatividade, tanto 

nos estudos da linguagem e nas artes da presença. 

A partir da trajetória do TEN, é possível perceber que o grupo se encontra numa 

fronteira: entre a busca de consolidação, reconhecimento do trabalho do grupo e a busca pela 

ressignificação - e positivação da identidade negra e seus afazeres culturais, sociais, 

artísticos, discursivos sob uma perspectiva afrocentrada; e o rompimento de paradigmas 

comuns às concepções de arte, cultura e discursos consolidados ao longo da história do 

teatro. 

Apesar do TEN ter surgido muito antes do termo “teatro performativo” ter aparecido, 

podemos identificar muitos aspectos performativos na proposta teatral do TEN . Féral em seu 

texto “Performance e teatralidade” aborda os atravessamentos do conceito de 

performatividade na produção do teatro. 

No cerne da noção de performance reside uma segunda consideração, a de que as 

obras performativas não são verdadeiras, nem falsas. Elas simplesmente sobrevêm” (FÉRAL, 

2015, p. 123). 

Essa passagem trazida pela autora dialoga com Austin quando afirma que o enunciado 

performativo não é nunca nem falso nem verdadeiro. Ele implica. (Austin, 1990). Sob esta 

perspectiva, o TEN caminha sob duas faces distintas. Em uma, sobre o teatro “textocêntrico”, 

cuja importância da palavra escrita se dá sobretudo ao que se diz no caso de “Sortilégio”, é a 

partir do texto que se conduzem todas as vozes e discursos iminentes à realidade do que é ser 

negro no Brasil. O que o espetáculo traz à tona são discursos silenciados ou dissimulados sob 
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vozes que exaltam equidade racial inexistente em nosso país. Esses dizeres, no TEN, se 

concretizam a partir da palavra escrita, consagrada, reconhecível, legitimada. No entanto, o 

grupo extrapola o texto quando traz para cena novas possibilidades de se fazer teatro, novos 

corpos e sonoridades sob novas perspectivas: o TEN vai ao encontro do que Féral entende 

intrínseco ao performer - aquele que instala ambiguidades de significações, o deslocamento 

dos códigos, os deslizes do sentido.” (FÉRAL, 2015, p. 203/204). No mesmo caminho, tal 

qual o performer, confunde o sentido unívoco (...) a unidade de uma visão única e institui a 

pluralidade” (FÉRAL, 2015, p. 204). 

Com isso, podemos compreender como uma dimensão performativa de corpo e som 

interferem na natureza das linguagens sonoras de uma cena teatral, ou uma performance. É no 

corpo e pelo som que se conduzem os discursos de maneira a afetar/mobilizar os espectadores 

conforme previam os intentos motivadores das produções teatrais constituídas a partir da 

década de 40 pelo TEN. Nessa perspectiva, não há como negar que o teatro produzido pelo 

TEN, e todas as linguagens imbricadas no espetáculo Sortilégio estão distantes de uma arte 

nascida e encerrada em si mesma. Pelo contrário, constituem, (re)constroem e extrapolam as 

noções de identidade negra postas em sua época, intervindo no processo de constituição de 

consciência racial para a sociedade brasileira. O TEN se constitui para além de um mero 

didatismo ou mesmo compromisso com a verdade. Seu papel é de agir sobre uma sociedade 

iminentemente racista, por meio da arte e da visibilização da negritude enquanto potência 

política, intelectual e artística. 

Esse percurso é traçado não só pelo corpo negro em si, mas por toda uma esfera 

sonora prevista pela dramaturgia do espetáculo, como podemos observar na seguinte 

passagem: 

Coro interno de tamboristas, cantores, filhas, filhos e pais de santo. (...) uma 

transposição naturalista só prejuducaria a peça que não pretende trazer à cena a 

fotografia etnográfica da macumba ou do candomblé, nem a simples reprodução 

folclórica dos rituais negros (NASCIMENTO, 1961, p. 161). 

Ou em: “Ouve-se subitamente o ruído de um galo se debatendo para morrer. 

Carcareja, rufla as asas, por fim um grito agudo da ave estrangulada corta o espaço. Longo 

silêncio” (NASCIMENTO, 1961, p. 163). 

A “macumba”, o “candomblé”, ou o ruflar das asas de uma ave estão muito além de 

uma ambientação sonora. O atabaque e o coro de pais e filhos de santo também representam 

bem mais do que uma trilha sonora. É por meio desses elementos sonoros que somos levados 

ao ambiente do terreiro, mas também é por onde constituem discurso e ato sobre seus 

expectadores. Seu papel não é de descrever a realidade do negro, mas de (re)escrevê-la. A ave 
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estrangulada e o silêncio em si são a morte e o renascimento. Ao ser morto, qualquer animal 

nos ritos sacrificiais de matriz africana representa a vida, o axé, o reencontro, a união, a 

reintegração. A ave é a metáfora de Emanuel ou qualquer negro/negra em seu processo de 

empoderamento racial, de descoberta, de revelação de uma sociedade racista. É a rejeição ao 

branqueamento, ao epistemicídio
10

. É a busca de auto-(re)conhecimento e (re)integração. 

Com tudo isso, é possível dizer que o som performa, afeta, transforma,  e constrói a 

narrativa cênica repousando na experiência performativa, para além do texto dramático, 

escrito e falado. Conduz o discurso implícito em si, com suas pretensões performativas e 

direciona a escolha de cada gesto sonoro. Essa reflexão nos aponta um caminho para 

compreendermos, não só no caso de “Sortilégio”, mas nas artes da presença em geral, que as 

sonoridades presentes em uma manifestação artística são, por excelência, sonoridades 

performativas, e no caso do teatro negro, são também decoloniais. 

 

2.4 – Sonoridades performativas: análise dos indícios sonoros em Sortilégio 

Os recortes extraídos do texto teatral analisado aqui têm, todos eles, relação direta 

com a concepção da trilha sonora, da sonoplastia e de toda sonoridade considerada 

performativa no fio condutor discursivo do espetáculo. Por performatividade
11

, podemos 

lançar mão do conceito trazido por Austin (1962): 

O nome é derivado, é claro, de “performar”, verbo usual para “ação”: isto significa 

que proferir um discurso é performar uma ação – o discurso normalmente é pensado como 

apenas dizendo algo (AUSTIN, 1962, p. 06-07). 

Fazem, por isso, sentido, os sons e sonoridades pensados para o espetáculo de maneira 

a evidenciar a performatividade discursiva da peça, sendo, portanto, toda sonoridade 

entendida como ação intencional, produzida no contexto do percurso dramático construindo, 

                                                           
10

 Renato Nogueira, professor de filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), define o 

epistemicídio como a colonização, o assassinato e a recusa da produção de conhecimento de determinados 

povos, no caso brasileiro, o negro e indígena. “Falar em epistemicídio no Brasil remonta ao processo de 

colonização, ou seja, é uma invisibilidade, uma recusa a produção africana de conhecimento”.  

Disponível em: https://www.almapreta.com/editorias/realidade/epistemicidio-a-morte-comeca-antes-do-tiro 

vistado em: 30/09/2020 
11

 É importante relacionar esse conceito de performatividade do Austin com o conceito trazido por Feral, que 

tem uma origem diferente, pois Austin o desenvolve no campo da linguística enquanto a Feral o faz no campo 

das artes. Entretanto, Feral também cita a ação como motor do ato performativo.  Enquanto um se origina no 

texto e no ato de fala, o outro se origina na própria ação física e também sonora de um modo mais amplo.  

Como, na abordagem de nossa pesquisa, não dissociamos corpo de sonoridade, é possível observar, portanto, 

uma afinidade entre os conceitos de Austin e Feral reforçando essa ideia de indissociabilidade entre corpo e 

som, pois embora tenham surgido em contextos e tempos distintos carregam marcadamente essas similaridades 

tanto conceituais quanto fisiológicas. (DA SILVA ACÁCIO, 2011, p. 56) 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/epistemicidio-a-morte-comeca-antes-do-tiro
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conjuntamente às personagens, a trama do espetáculo. Poderemos ver como isso ocorre, de 

forma mais evidente, no decorrer de nossas análises. 

Em nosso primeiro recorte é possível identificar uma série de características que 

dialogam com as hipóteses e teóricos até aqui apresentados. Os músicos, responsáveis pelo 

que Abdias chama de “música litúrgica” quando referidos na ficha técnica são apresentados 

como “coro interno de tamboristas e cantores, filhas, filhos e pai de santo”. 

Assim, fica evidente a iniciativa de levar à cena o contexto afrobrasileiro, ainda que 

dentro de estruturas teatrais de referencial europeu, dando voz e visibilidade a uma estética 

sonora negra num contexto de prestígio como é o teatro de palco italiano. 

a critério do diretor o coro interno poderá ser transferido para o palco e a função da 

macumba se realizar às vistas do público, desde que não prejudique a atmosfera de 

mistério e irrealismo fundamentais para a evolução do drama íntimo do herói. Aliás 

uma transposição naturalista só prejudicaria a peça que não pretende trazer à cena a 

fotografia etnográfica da macumba ou do candomblé, nem a simples reprodução 

folclórica dos rituais negros (NASCIMENTO, 1961, p, 161). 

Nessa passagem podemos observar que a estética sonora negra era utilizada de forma 

performativa (AUSTIN, 1962), intimamente imbricada ao percurso dramático do herói. Sua 

utilização estratégica servia de condutor da trama e também para sugerir uma ambiência de 

“mistério” (NASCIMENTO, 1961) e (GODOY, 2012). Ao dizer que “a critério do diretor o 

coro interno poderá ser transferido para o palco e a função da macumba se realizar às vistas 

do público” Abdias nos indica sua intenção de ter somente a sonoridade do ritual de 

candomblé como recurso constituidor da trilha, distanciando a prática da música de terreiro 

de uma mera representação alegórica e a ressignificando como sonoridade performativa no 

contexto do espetáculo. 

Em nossa pesquisa temos por base tanto o conceito de performatividade de John 

Austin, quanto o conceito de Jossete Féral (2015). Ambos tem origens diferentes, como já 

abordamos na introdução deste trabalho: um surge nos Estudos da Linguagem com a Teoria 

dos Atos de Fala com Austin e o outro da Performance Art que é o utilizado pela Féral. 

Entretanto, podemos dizer também que, tanto num caso, quanto no outro, a performatividade 

também prescindirá da ação como motriz do ato performativo.  Podemos dizer que um se 

origina no texto e no ato de fala e o outro na própria ação física e, por isso também, sonora ao 

abordarmos de um modo mais amplo. Indo ainda mais adiante, Leda Martins, sugere que: 

A teoria de Schechner, que abraça e tem por objeto tanto as performances teatrais 

experimentais (no sentido estrito da encenação teatral), quanto as cerimônias 

litúrgicas de culturas predominantemente ritualísticas, desenvolve-se na 

liminaridade mesma das relações entre a prática teatral e a Antropologia. Daí o seu 

alcance e as possibilidades ímpares que nos oferece em termos macroscópicos para 

pensarmos os âmbitos das teorias da performance e as adjunções temáticas, 
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conceituais e metodológicas que daí derivam. Nesse viés, o termo performance se 

acomoda quer no âmbito, por exemplo, do teatro ou das narrativas orais, quanto 

escapa a uma colagem sinonímica com os termos representação e encenação já 

também inflacionados  saturados semanticamente (MARTINS, 2003, p. 65). 

 

2.4.1 – Rubricas em Sortilégio:  as sonoridades na dramaturgia de Abdias 

Também conhecidas como rubricas, ao longo dos textos teatrais é comum serem 

apresentados pequenos comentários entre parênteses, que vem a orientar marcas de como 

devem ser dirigidas falas de personagens, ou mesmo como devem ser conduzidas luzes e a 

trilha sonora proposta, indicando o que se espera da ambiência proposta para a cena. No caso 

de Sortilégio, essas marcas estão presentes ao longo de todo o texto. 

No livro O parto de Godot de Luiz Fernando Ramos (1999), as rubricas nos são 

apresentadas como um caminho para conseguirmos entender como se davam ou eram 

pensadas as encenações de obras teatrais, ou até mesmo pensar como poderão vir a ser as 

futuras. Em suas próprias palavras, Ramos nos diz que: 

Uma clara alternativa do pesquisador que se furte à análise do espetáculo e pretenda 

buscar na literatura dramática algum ponto de contato com a futura ou passada 

encenação, mesmo que só de forma especulativa, é, pois, recorrer às rubricas ou 

didascálias. Naquele espaço específico do texto dramático está esboçada uma 

primeira encenação virtual, transcorrida simultaneamente à sua criação (RAMOS, 

1999, p. 16). 

Há, portanto, uma potencialidade observável nas rubricas enquanto indícios e 

referências dos modos e intenções do dramaturgo ao idealizar a montagem do espetáculo 

teatral durante o seu processo de escrita. Com isso percebemos ser possível compreender 

mais das motivações e dos ideais que impulsionaram a criação da obra teatral especulando as 

rubricas indicadas dentro do texto dramático. Ramos continua: 

Será ainda ali, contudo, onde o dramaturgo indicou sua primeira leitura do texto 

encenado, que restará a única pista concreta da cena que ele imaginou, ou já 

construiu, e agora se recorda. É certo que esta “visão” não tem nenhuma relação 

necessária com qualquer cena concreta, o que a transformará profundamente. Mas é 

a forma literária da cena na cabeça do autor, este encenador conceitual, e como tal 

se torna vital para o leitor que encena imaginariamente, também sem o espetáculo 

para se referir (RAMOS, 1999, p. 16). 

Assim, compreendemos com um dos pontos fundamentais de nosso objeto de análise 

as indicações de rubricas para conduzirmos as análises desenvolvidas nesta pesquisa.  

Para além da rubrica ser uma idealização das marcas da cena, o texto dramático se 

configura como gênero literário justamente por tê-las em sua estrutura. Então, não podemos 

considerar que o texto seja algo inacabado, como se só se realizasse com a encenação. As 

sonoridades presentes nas marcas da rubrica são em si mesmas uma construção artística, 
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literária e dramatúrgica, além de possuírem em si, ainda no papel, toda uma carga 

performativa.  

Logo no início do espetáculo, temos a cena de uma oferenda de um galo, pois se trata 

de um despacho para Exu. No entanto, toda cena é reproduzida por mímicas e fica a encargo 

da sonoplastia reproduzir os sons da ave sendo abatida durante a entrega. A indicação da 

sonoplastia se apresenta nos seguintes dizeres: “Ouve-se subitamente o ruído de um galo se 

debatendo para morrer. Carcareja, rufla as asas, por fim um grito agudo da ave estrangulada 

corta o espaço. Longo silêncio” (NASCIMENTO, 1961, p. 163). 

 Neles, podemos observar a importante presença da sonoridade como recurso para 

reificação do objeto, no caso a ave, a partir da sonoridade relativa a ele permitindo uma, 

ainda que invisível, materialização (WISNIK, 2002) desse objeto dentro do percurso 

dramático. Relembrando o que nos fala Wisnik sobre a ideia de que o som nos oferece 

perceber um modo de “(...)conhecimento e sondagem de camadas mais sutis da realidade” 

(WISNIK, 2002, p. 28) e que “(...) seu valor de uso mágico reside exatamente nisso: os sons 

organizados nos informam sobre a estrutura oculta da matéria no que ela tem de animado” 

(WISNIK, 2002, p. 28). Assim se torna possível, nesse contexto de “irrealismo” e “mistério” 

(NASCIMENTO, 1961, p.161), utilizar-se da trilha sonora e da sonoplastia do espetáculo 

como recurso provocador da continuidade da trama, além de promover ambiências e 

discursos que reificam e reiteram os ideais do grupo, no contexto deste espetáculo, que nos 

promove a reflexão sobre as condições da realidade etnicorracial a qual estamos sujeitos. 

A sugestão de um “longo silêncio” (NASCIMENTO, 1961, p.163) nos mostra a 

manipulação das sonoridades no encadeamento da trilha sonora sempre em favor da 

dramaticidade da cena e da condução do percurso dramático do herói Emanuel. 

Há no texto, também, algumas falas, que sugerem e reforçam a presença das 

sonoridades como condutoras não só do percurso dramático, mas também como 

constituidoras de um processo de tomada de consciência racial, por Emanuel, protagonista da 

trama: “Filha de Santo I: (...) Nos seus ouvidos, derramarei música e vozes, vozes 

inesperadas que pescarei no fundo do seu poço de recordações”. (ibidem, p. 165). Por outra 

vez, indicam a relação tensa que a cultura negra sempre travou com instituições e 

organizações governamentais. Não é segredo a perseguição policial a pessoas negras e sua 

prática desde os tempos escravagistas até hoje: “(...) Prendem tambores sagrados, Filhas e 

Pais de Santo” (ibidem, p. 166). A indicação do instrumento musical, na fala da Filha de 

Santo I, demonstra como a sonoridade pode atuar: a palavra “tambor”, por si só, já reproduz 

um contexto cultural e estético específico. Portanto não só o som dos atabaques, mas citá-los, 
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dizer deles, produz um discurso que performatiza, num sentido crítico, permitindo evidenciar 

a perseguição que sofreram e ainda sofrem os terreiros de candomblé ou qualquer outra 

manifestação religiosa de matriz africana em nosso país. 

A palavra “tambores” também materializa o objeto no contexto da cena e, mesmo não 

visível, se faz presente na palavra. Ao soarem os sons dos atabaques, não visíveis ao público, 

não só os tambores se fazem verossímeis no contexto da peça, como todo o ambiente e 

contexto no qual está inserido também. No entanto, justo por não estarem visíveis, pois a 

indicação é de que a sonoridade de terreiro deva aparecer provocando um clima de irrealismo 

e mistério, a presença do som dos atabaques, recorrente durante quase todo o espetáculo, se 

transforma numa espécie de condutor de todo o percurso temporal da obra. Podemos perceber 

que sua presença, por se tratar de um instrumento de estética evidentemente negra, marca o 

espetáculo com uma sonoridade carregada de signos que trazem à tona climas e ambiências 

cênicas até então pouco ou nada utilizados no cenário teatral da época, a não ser em outros 

espetáculos do próprio TEN. Alguns exemplos dessa utilização do som dos atabaques foram 

recortados do texto serão elencados e comentados a seguir: 

Vai sair pela esquerda. Subitamente soam fortes os atabaques (...) ouvem-se 

palavras cabalísticas do pai de santo, dando início à função. Os atabaques iniciam 

então uma espécie de fundo rítmico em surdina que permanece até o fim da peça, 

acompanhando os pontos, balizando ritmo e intensidade, conforme indicações 

(ibidem, p. 167).  

Aqui cabe ressaltar, além da presença do som e dos ritmos dos atabaques, a voz de um 

pai de santo (note-se que se trata apenas da voz, contudo, por isso mesmo se faz presente a 

personagem dentro da situação dramática, embora não se veja sua presença física em cena, 

reforçando o caráter de mistério e irrealismo) sendo condutora da continuidade do espetáculo. 

Mais adiante temos outras duas indicações de toques de atabaque como continuadores do 

percurso do herói na trama, indicando a intensidade crescente por vez e, por outras vezes, a 

diminuição abrupta da intensidade, propostas como dinâmica para a música dos atabaques 

prevista na trilha: “Os atabaques crescem” (ibidem, p. 174), “O som dos atabaques diminuiu 

repentinamente de intensidade.” (ibidem, p. 178), ou até mesmo, “Os atabaques vibram” 

(ibidem, p. 184). 

É interessante pensar, nesse sentido, como um atabaque ou qualquer outro 

instrumento de música negra trará em si, seja na sua imagem, no seu som ou simplesmente na 

pronúncia de seu nome, toda carga de memória e contexto cultural no qual está inserido. 

Pensando na trilha sonora do espetáculo, podemos perceber como Abdias se valeu desses 

aspectos na condução da história e também na produção de climas e ambiências, intervindo 

com a sonoridade no estado de espírito das personagens e, muito provavelmente, dos 
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espectadores da montagem. Ainda pensando sobre as dinâmicas sugeridas pela trilha sonora, 

encontramos esses recortes que sugerem a variação de intensidade da música para intervir na 

condução da cena: “Vai sair. O coro sobe forte e violento.” (ibidem, p. 169),“...Emanuel 

desce. Espia a ribanceira. O canto sobe.” (ibidem, p. 181), “(...) O ponto de Xangô cresce 

vibrante“ (ibidem, p. 182) e “O canto de Iemanjá sobe” (ibidem, p. 176). Podemos observar 

nessas passagens a força e a importância da trilha e das indicações de sonoplastia como 

produtores de sentido e guias do percurso dramático. 

Outra referência, marcante no que concerne ao usufruto da estética da cultura 

negrobrasileira, na construção da trilha sonora está na utilização de alguns pontos de orixás 

na construção do percurso dramático, aliados ao som dos ritmos dos toques de terreiro. No 

próprio texto pudemos ter acesso às partituras musicais onde as melodias desses pontos foram 

registradas. É possível perceber também que esses cantos de terreiro pontuam alguns 

momentos da trama, sempre conectados ao percurso dramático do espetáculo. As indicações 

dos cantos de terreiro encontrados no texto trazem consigo, a cada entoar desses pontos, ao 

som dos atabaques, os arquétipos referentes a cada um dos orixás que, juntam-se à trama e, 

por sua vez conduzem a sua continuidade. 

2.4.2 – Os cânticos dos orixás 

Cabe começarmos apontando o quanto tocar atabaque e entoar cânticos é 

performativo nos candomblés. É através do canto e do toque dos ataques que se evocam e se 

suspendem as divindades. É pela condução sonora do conjunto canto/atabaque que se 

estabelece a dinâmica da sessão. Da mesma forma, eles conduzem o espetáculo. No entanto, 

ainda que trazidos à cena, esses elementos não se desvestem de seu caráter evocativo: quem 

toca, evoca. Nesse sentido, a proposta de Abdias promove a constituição de um ritual que se 

presentifica na proposta da cena, trazendo a tona o contexto do ritual, estando para muito 

além de uma mera representação folclórica. O rito de candomblé se constitui enquanto 

verdade a partir de suas sonoridades que performam na obra, se fazendo mais que um pano de 

fundo, uma simples trilha sonora.  

Ao longo da peça, são transcritos alguns pontos de Orixá: esses cantos pontuam 

momentos específicos da trama. Por isso, segue uma breve análise da relação que podemos 

estabelecer entre os cânticos e o percurso narrativo da obra. 

“Ponto de Obatalá” (ibidem, p. 169): momento em que se inicia o ritual de terreiro. 

Quando se canta o ponto de Obatalá, Emanuel está fugindo, perdido na noite, enquanto o 

ritual do terreiro acaba de se iniciar. Então o dramaturgo nos dá a seguinte indicação de trilha 

sonora: “Os atabaques então iniciam uma espécie de fundo rítmico em surdina, que 
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permanece até o fim da peça, acompanhando os “pontos”, elevando e baixando ritmo e  

intensidade, conforme indicações” (ibidem, p. 167). Assim, a partir desse momento, toda 

sonoridade de ritual de terreiro é prevista de acontecer, no espetáculo, como fundo 

permanente. Oscilando, desde a pouca intensidade, indicada pelo dramaturgo como “surdina” 

até crescer para toques intensos ou cortes repentinos, acelerandos ou ralentandos, conforme a 

indicação da cena sugerir. 

No fundo do mar tá de ronda / De ronda Iemanjá / Quem “tá” lá de cima de ronda/ 

De ronda é Obatalá / O meu pai Oxalá – “Saravá” / “Tá”no meu canzuá – “Saravá”/ 

Olha gira girá – “Saravá” / Aqui no meu gongá - “Saravá” / A corimba de cá - 

“Saravá” / A corimba de lá - “Saravá” / O meu pai Oxalá - “Saravá” / É quem pode 

mandar “Saravá” (ibidem, p. 168). 

 

“Ponto de Ynhansã” (ibidem, p.170): Esse ponto é trazido no momento da aparição 

da personagem Efigênia, estabelecendo-se um elo entre a Orixá e a personagem, como 

podemos ver na seguinte passagem: “... e no meio do tronco que se ilumina fracamente, 

aparece Efigênia (...) . Sempre que entra, ouve-se o “ponto”de Inhansã, pelo coro invisível 

dos filhos e filhas de santo. Saúdam: Êpa Rei. Êpa Rei.” (ibidem, p. 170). 

Podemos com isso supor que as características da personalidade da personagem 

Efigênia timbram em ressonância com as características da personalidade da própria Inhansã, 

Orixá guerreira e destemida, que delineia em Efigênia, a partir da conexão entre a presença 

da personagem e o som da cantiga de Inhansã, os traços e marcas de usa personalidade: “Pra 

Inhansã, abará pra Inhansã / acarajé e coquem pra Inhansã / Bate cabeça, bate palma pra 

Inhansã / que vem trazendo sua espada na mão / Aqui baixou a companheira de Xangô / Ô 

Santa Bárbara, senhora Inhansã” (ibidem, p. 170). 

“Ponto de Yemanjá” (ibidem, pg.176): nesse momento do enredo, aparece 

Margarida. O canto de orixá, aliado à fala das personagens, sugere uma discussão sobre o 

branqueamento da cultura negra. A alusão a Nossa Senhora, no ponto cantado, mostra a 

relação híbrida que há entre as culturas africana e europeia na formação da cultura e da 

identidade negra no Brasil (MARTINS, 2003). Mostra também as tensões e conflitos 

existentes nesse processo de relação intercultural. Canta-se pra Yemanjá, Margarida está 

presa a uma rede de pesca que é segurada pelas Filhas de Santo que, juntas, fazem uma dança 

sensual a caminho de Emanuel. Enquanto, conduzindo Margarida, funcionam como vozes na 

cabeça do herói, que começa a mudar seu estado de espírito: conduzido pelas falas das Filhas 

de Santo que ecoam em sua mente como se fossem sua própria consciência. Funcionam, 

assim, como representação dos conflitos raciais vividos pelo próprio herói: “Chegou, chegou 

dona Janaína / Neste terreiro venho a dona Iemanjá. // Abençoai os filhos de Iorubá / Ó, 
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compaixão, nossa mãe Yemanjá / Nossa Senhora Veleira do Mar/ Que tome conta desse 

nosso canzoá” ( NASCIMENTO, 1961, p. 176). 

“Ponto de Xangô” (ibidem, p.183): É possível observar, nesse momento do 

espetáculo, quando começa-se a cantar para Xangô, conhecido como o Orixá da justiça, a 

tomada de consciência da personagem em relação a sua culpa, pelo fato de ter assassinado 

sua esposa. Podemos observar também a intertextualidade com a peça Otelo. Sobre essa 

passagem, fala Maria Carolina Godoy que:
 

No enredo da peça encontramos referências intertextuais à narrativa da tradição 

literária como a retomada da peça Otelo. O ciúme de Emanuel, incitado pela antiga 

namorada Efigênia, leva-o a matar sua esposa Margarida. Em meio aos delírios, no 

entrecruzamento das imagens de passado e presente, enquanto observa os despachos 

feitos para Exu e Ogum e foge da polícia, a personagem vê seu reflexo em Otelo 

(GODOY, 2012 p. 58). 

Na fala do próprio herói Emanuel fica clara essa intertextualidade: 

Que tenho eu a ver com Otelo, santo Deus? Ele matou... assassinou por ciúme... ou 

por caridade, não sei. Eu, não. Tenho as mãos limpas. As mãos e a alma. E não sou 

negro de alma branca, não. Branca por que? [sic] Quem já viu a cor das almas? Exu 

também é negro como sou eu. No entanto... é poderoso! (pausa breve, depois 

debochando) Poderoso! Poderoso, lá pras negras dele. Comigo, não. Não sou disso. 

Acreditar que esta droga é sagrada... capaz de realizar prodígios... Fazer milagres! 

Pois sim. Só mesmo na cabeça vazia de macumbeiro. (desafia) Exu, você não é uma 

tapeação? Então prove: me esconda da polícia... me faça desaparecer... Não quer 

fechar meu corpo? (NASCIMENTO, 1961, p. 182). 

“Solo: Quem vence demanda? / Coro: Xangô! Xangô! Xangô! / Quem é da linha de 

Umbanda? Xangô / Xangô / Xangô /Coro: Cerveja na pedreira / Cerveja pra Xangô / Hoje é 

quarta-feira / Dia e noite de Xangô” (ibidem, p. 183). 

“Ponto de Oxumaré” (ibidem p.185): dá a impressão de que nesse momento, 

Emanuel está sendo convocado, pelas forças do orixá a, cada vez mais, aliado a uma tomada 

de consciência gradativa de seu destino, se fundir com Exu. Este nessa passagem, aparece, 

sonoramente, através de sua típica gargalha, como podemos perceber no texto onde a 

indicação da trilha prevê que “ouve-se a risada demoníaca de Exu”, mostrando-se cada vez 

mais próximo de receber a sua oferenda, que é o sacrifício do próprio herói: 

Oxumarê tem as sete cores / As sete cores também tem nesse peji / Oxumarê êh 

meu Orixá / Oxumarê é um amigo leal / Oxumarê é um grande general / É mundão 

da água doce / Em angola é Angorô / Oxumarê, vem que eu vou te ‘coroá’ / E na fé 

de Zambe-Ampungo / A demanda vou ‘ganhá ” (ibidem, p. 185). 

 

“Ponto de Ogum” (p.191) orixá da Guerra, Ogum é senhor do ferro. Nessa 

passagem, o herói tenta se redimir com a imagem de seu verdadeiro amor, Efigênia que o 

rejeitara por ser negro. O canto para Ogun está ligado ao momento em que se escancaram os 

conflitos da trama do herói e encaminha o enredo para o  clímax da peça: Ogum maiê-ê / 
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Ogum de ronda / Ogun de lê-ê / Ogum do Cariri / É o capitão / É o dono da estrada / É orixá 

que abre a encruzilhada / Vem duelando /Na mão tem sua espada”.( NASCIMENTO, 1961, 

p. 191)
 

No sentido da representatividade discursiva desse ponto de Ogun, podemos perceber a 

relação entre o ímpeto natural do orixá Ogun, senhor da guerra, de ir para o combate e a 

atitude de Emanuel, em sua tomada de consciência, do destino que o aguardava: fundir ao 

orixá (GODOY, 2012), rompendo com seus medos internos, indo ao encontro a sua origem. 

“Ponto de Exu” (NASCIMENTO, 1961, p. 194): Podemos dizer, também pelos 

estudos de Godoy, que o Orixá Exu é “presença marcante nas duas peças, (...) orixá 

conhecido por estabelecer a comunicação entre deuses e seres humanos e temido por sua 

força – acompanha as visões de Emanuel que vai, pouco a pouco, fundindo-se ao orixá” 

(GODOY, 2012, p. 58). 

Esse ponto é o momento ápice do enredo da peça Sortilégio. Exu, que geralmente é 

saudado no começo de um culto religioso, no espetáculo, aparece, por último. Como a peça é 

formada de recortes de memórias que oscilam durante a trama entre passado e presente, 

podemos até supor que o final da história pode ser o começo, lembrando a imagem da cobra 

que come o próprio rabo. Também, claro, não seria diferente, a relação com a ambivalência e 

comportamento enigmático de Exu, que como nos ensina o oriki
12

 (VERGER, 1997, p. 78): 

“Exu atira uma pedra ontem, para acertar um pássaro hoje”. Assim, o canto de Exu, que é 

para abrir os trabalhos de um culto de camdomblé, conduz o espetáculo para o seu final, 

quando Emanuel se despe de sua roupagem comportamental embranquecida e se conduz de 

encontro ao seu mais profundo da negritude, de sua herança ancestral, se fundindo e 

compreendendo seu único caminho, naquele momento, que era dar-se a Exu, cumprindo as 

previsões que o coro, chamado por Abdias do Nascimento de “Teoria das Iaôs” 

(NASCIMENTO, 1961, p. 161): ele teria seu reencontro com suas origens quando se fundisse 

ao orixá. É possível dizer que Emanuel chega, nesse momento, a uma tomada de consciência 

de sua negritude e renega toda a branquidade na qual tentava se adequar por viver 

numasociedade racista. No ápice de seu conflito, depois de tudo percorrido até aí, invoca as 

forças e falanges de Exu-Rei, e se entrega definitivamente ao Orixá. 

ê Pomba-gira- ê – ‘Vamo Saravá’ / Eu quero a pomba-ê - ‘Vamo Saravá’ / Prá riscá 

ponto-ê - ‘Vamo Saravá’ / Na minha terreiro-ê - ‘Vamo Saravá’ / ê Colobo-ê - 

‘Vamo Saravá’ / Ê kolobo-ê / Abre caminho-ê / Na fé de Zambe-ê / Esse 

Quimbanda-ê / ê pomba-gira-ê - ‘Vamo Saravá’ / Exu Tranca Rua – ê - ‘Vamo 

Saravá’ / Exu Tiriri-ê ‘Vamo Saravá’ / Exu Barorô – ê -‘Vamo Saravá’ (ibidem, p. 

194). 

                                                           
12

 “Louvor tradicional” que faz parte dos cultos de Candomblé no Brasil e em África (VERGER, 1997, p.78). 
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Em seguida, já fundido ao Exu, empoderado de sua ancestralidade, conduzido pelo 

som dos atabaques, Emanuel conclui que, por ter assassinado Margarida, teria se 

transformado num negro livre. Nas falas do herói: “Eu matei Margarida. Sou um negro livre”.  

Aqui temos o auge do processo de libertação de Emanuel das imposições postas pela 

branquidade na sociedade brasileira. O assassinato de Margarida é o retrato simbólico do 

gesto de libertação do negro, que em um país racista precisa “matar” em si o inalcançável ego 

branco que, em sua experiência de vida, jamais seria saciado, mas lhe é imposto pelas 

condições impostas por uma sociedade racista. Trata-se, portanto, da representação do gesto 

que deveríamos, pessoas negras, gerir em nós mesmos, nos desvinculando da necessidade de 

atender as expectativas de uma sociedade que reconhece nossos corpos negros como 

subalternizados, insuficientes e nossas formas e modos de cultura como primitivas ou quando 

muito exóticas. Nesse sentido, a ancestralidade é um ponto de conexão, de reintegração do 

sujeito a sua pertença racial. A toada de Exu, portanto, vem trazer à tona e escancarar a 

relação com a ancestralidade que se fundamenta em formas e modos de interagir não 

ocidentais. Estes preveem um modo outro de olhar o mundo, afrocentrado, galgado em 

princípios filosóficos e epistêmicos bastante distintos daqueles que nos são impostos pela 

cultura hegemônica.  

Vale dizer também que o autor utilizando-se desse formato de tragédia na estrutura da 

obra traz à tona também as tensões desse contexto de integração do negro na sociedade 

brasileira. Havia, e ainda há, uma expectativa de ascensão social que é refém de um padrão 

normativo branco, eurocentrado e hegemônico e que dificulta muito a construção de novos 

paradigmas, para que a população negra do país se reconheça fora desses padrões normativos 

hierarquizantes, onde corpos e sonoridades negros são compreendido como inferiores e sem 

valor humano. 

Portanto, a morte de Margarida representa, na obra, o confronto da psiquê negra com 

as condições estruturais de uma sociedade racista.  

“Ponto de Jubiabá” (NASCIMENTO, 1961, p. 195): Esse ponto é chamado pelo 

dramaturgo de ponto fúnebre. Neste momento, Emanuel, calmamente, se entrega como 

sacrifício a Exu, fundindo-se a ele cosmicamente. “O reencontro de Emanuel com sua 

ancestralidade e suas origens, que promove a reintegração do herói trágico com o cosmos, 

permite-lhe recuperar, ao menos no espaço mítico e ritualístico, a história de sua trajetória e 

de seu povo (...)” GODOY, 2012 p. 59). Assim, o ponto fúnebre, conduz a personagem 

central ao seu destino inevitável, integrar-se ao “cosmos” ofertado ao deus Exu, em que é 

entoado, Emanuel aparece paramentado com as roupas de Exu e sua lança.
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Ao final do Espetáculo, o coro reproduz a mesma cena do início do espetáculo, 

porém, no lugar dos sons de uma entrega de um galo, tem-se a indicação de que “Emanuel 

estrebucha e morre” e, com as mesmas falas do começo “azeite de dendê... farofa...”, 

“marafo... charuto...” e “galo preto” (que, neste contexto, pode ser entendido como o próprio 

Emanuel), o coro, fecha o espetáculo“ô – ô – ô – ô Jubiabá / ô – ô – ô – ô Jubiabá / Não vem 

mais aqui no terreiro / Pai de Santo que foi guerreiro / Para o reino do Olorum / Ele foi junto 

com Oxum” (NASCIMENTO, 1961, p. 195). Esse ponto alude a um pai de santo já falecido 

e, por consequência, ao sacrifício de Emanuel que, morrendo em vida, renasce e retorna a sua 

origem cósmica, ancestral. O protagonista reincorpora sua negritude perdida em vida, fruto 

trágico das violências de um mundo racista. 

Cada um desses Orixás, saudados nesses cantos, tem em seus arquétipos, oriundos de 

uma mitologia africana, elementos de forte significação na construção da trama do 

espetáculo. Seus pontos, quando cantados, marcam momentos específicos da trajetória do 

protagonista da peça. Um ponto a se observar, que subverte a nossa noção cronológica dos 

fatos, além do fato do espetáculo terminar no mesmo momento em que começa, é a ordem de 

entrada dos cantos dos orixás: esta acontece ao contrário do que habitualmente ocorre nas 

festas de santo nos terreiros de candomblé. Nos terreiros, canta-se primeiro para Exu, depois, 

para os outros orixás masculinos. Em seguida, canta-se para as Iabás, orixás femininos e, ao 

final, para Oxalá, ou Obatalá, como o vemos referido no texto. 

Entretanto, Abdias do Nascimento apresenta os cantos de Obatalá a Exu, do último ao 

primeiro, o que constróe um percurso anacrônico, psicológico, que subverte a linearidade dos 

fatos, misturando passado e presente, reforçando a impressão de que o espetáculo se inicia 

onde termina, ou termina onde se inicia. Dessa forma, a trajetória da obra nos provoca uma 

impressão de sonho e irrealidade que se confundem, ampliando a dimensão interpretativa 

para o desencadear dos fatos na história.  

É possível perceber, a partir da forma de como o desencadear e a sucessão de 

acontecimentos é proposta na dramaturgia, um perfil rítmico intrínseco a essa trajetória do 

texto. Seria, portanto, possível conduzir a montagem de um espetáculo a partir da sucessão 

rítmica das cenas, dimensionando o texto teatral na medida de uma partitura musical não 

convencional, como são por exemplo as partituras musicais no contexto da música 

contemporânea. Muitas vezes, assim como funcionam as rubricas nos textos teatrais, 

encontramos partituras que funcionam como bulas, dando a indicação das ações para o 

desencadear da obra musical. Neste sentido, podemos compreender o texto teatral, portanto, a 

partir de seus aspectos sonoros e rítmicos e encará-lo como uma partitura musical. 

Entendendo a apresentação dos orixás, por exemplo, como quadraturas métricas que se 
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desenvolvem rítmica e sonoramente no desencadear dos fatos que se organizam a partir da 

sucessão dos acontecimentos. Reforça-se com isso a ideia da narrativa do texto como uma 

espécie de sonho, onde o único é conduzido pela sucessão das figuras dos orixás em cena que 

se apresentam a partir de seus ritmos, cantos e danças específicos. Com isso é possível 

relacionar uma proposta de encadeamento rítmico e sonoro que conduza a encenação, 

guiados pelas marcas e orientações das rubricas, pela rítmica das falas das personagens e 

pelos cânticos. A ideia é aproveitar todo o potencial sonoro e rítmico do texto teatral e 

perceber como o som/ritmo/texto se articulam na construção de uma estrutura narrativa 

dramatúrgica. 

Tendo por base essa análise, existem dois pontos distintos que devem ser 

considerados. Um é a narrativa sonora no âmbito da dramaturgia, o modo como Abdias 

idealizou a encenação prevista no texto. Outra, é a proposta de encenação a partir da 

dramaturgia, onde colhemos pistas para o processo de direção e selecionamos sonoridades de 

potencialidade performativa e decolonial evidentes para o processo de criação das 

performances nascidas desta pesquisa.  

 

2.4.3 – Indicações de vozes na obra 

Essas indicações estão presentes ao longo do texto e sugerem vozes que, em seu 

caráter iminentemente performativo, materializam personagens e ambientam situações ao 

longo do espetáculo. 

Essas vozes são sonoridades que trazem em si tamanha força performativa a ponto de 

se fazerem materializadas enquanto as personagens que representam, mesmo sem o corpo 

presente de um ator em cena. Elas tornam viva e real a ambiência do espetáculo à plateia, 

tanto no que diz respeito à vivência do terreiro, quanto aos discursos que atravessam a vida 

de Emanuel e a temática do espetáculo: 

A “VOZ DE NEGRA VELHA SUAVE”, que entoa trechos da oração “Ave Maria” 

(NASCIMENTO, 1961, p. 169), traz à tona a memória discursiva cristã, branca, 

eurocentrada, fazendo oposição imediata à negritude, às religiões de matriz africana e até 

mesmo ao afrocentramento do espetáculo. Essa voz é seguida do retorno à ambiência do 

terreiro na indicação: “Um ruído para os lados da gameleira interrompe a oração. O mesmo 

ruído do galo estrangulado” (ibidem, p. 169). O ruído também reitera o desfecho trágico da 

personagem e o caráter cíclico do espetáculo: a morte, e o renascimento. Esse caráter cíclico 

é presente no contexto do candomblé a cada entrega de um animal em oferenda; a cada 
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iniciação, a cada obrigação dada a um Orixá. Ao morrer, renascemos: Emanuel morre, 

enquanto homem branqueado e renasce em seu empoderamento sobre seu pertencimento 

racial, integrado à dimensão cósmica de sua ancestralidade. 

Em “VOZ AGRESSIVA: Acaba logo com esses fricotes, vagabunda” (ibidem, p. 179) 

e em “VOZ AGRESSIVA: Meta logo o Doutor no Xadrez” (ibidem, p. 179); “VOZES: 

Culpado! Culpado! Culpado, como todos os negros!” (ibidem, p. 181), o espetáculo traz 

explicitamente as vozes sociais racistas que condenariam Emanuel: em seu destino, mesmo 

depois de ascender economicamente – pois se torna Doutor, ganha prestígio, status, para a 

sociedade branca, ainda não passa de um negro. Seu corpo não pertence a esse lugar de 

prestígi, então o discurso racista o encarcera, engessando-o na frase “culpado, como todos os 

negros” (ibidem, p. 181) 

A menção às “Risadas insistentes cada vez mais terríveis” (ibidem, 1961, p. 184), 

reforçada em “Risadas insistentes” (ibidem, p. 184), se constitui ambígua: por um lado são 

terríveis, pois que riem da desgraça de Emanuel. Por outro, são risadas de regozijo do retorno 

à negritude, ao pertencimento racial, a consciência negra que acomete o herói, possibilitando-

lhe a reintegração com sua origem, com seus pares, com seus antepassados. 

A morte é o que lhe permite o renascimento. Essa morte, sinalizada pelas risadas 

terríveis é materializada na marca “Ouvem-se as batidas características de Omulu. Os filhos 

de santo saúdam: Atotô... Atotô” (ibidem, p. 190). Omulu é o Orixá da vida e da morte. A ele 

é conferido o domínio da saúde e da doença e sua evocação, neste momento da obra, sugere 

tanto a morte de Emanuel, quanto sua reintegração. A morte, nesse contexto, não indica fim, 

castigo, mas rito de passagem para a integração do herói com sua negritude. 

A ideia de passagem, encruzilhada, reaparecem nas últimas marcas de vozes: “Soam 

as doze badaladas: Ponto de Exu” (ibidem, p. 193). À meia noite, o encontro de um dia para o 

outro, da noite para o dia, vem o ponto de Exu, senhor das Encruzilhadas, das porteiras que 

dividem o mundo dos homens e dos Orixás; da matéria e dos Espíritos; dos homens e sua 

ancestralidade. Com Ele, aparecem os “Gritos”, que sugerem medo – do que não se sabe, não 

se conhece, “intercalados de forte riso de triunfo, que vai até o fim da peça” (ibidem, p. 193). 

O triunfo, neste caso é o da vida sobre a morte: a vida da negritude e da morte da branquidade 

vivida e insistentemente reiterada no discurso de Emanuel, durante o percurso dramático do 

herói. 

 “CORO INTERNO: ‘Saravá’” (ibidem, p. 195) vem configurar o fim, o 

agradecimento, a conclusão dos trabalhos, da entrega: porém, ao passo que todos os 

trabalhos, procedimentos de Candomblé passam, antes, pela porteira de Exu: com o “CORO 
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INTERNO: Pomba-girô ô ô” (ibidem, p. 195), chama-se novamente pombagira, também Exu, 

para dar reinício à jornada. Termina-se, pois, a história no mesmo momento em que começou. 

 

2.5 - O papel das sonoridades na construção de um teatro negro e da  consciência 

de cor 

Podemos observar no decorrer desta análise, como o manejo das sonoridades está 

completamente imbricado com o percurso da obra como um todo. É guiando os 

acontecimentos, performando na condução das cenas, que as sonoridades da obra acabam por 

“rasurar” um palco de moldes europeus.  

Nos toques de terreiro, nos cantos de orixás, nas sonoplastias e nas vozes podemos 

perceber a presença de uma potencialidade performativa que, além de ser constituidora do 

todo da peça, permitiu ao TEN intervir na construção da consciência racial no contexto da 

sociedade brasileira de sua época. Assim, o grupo reverberou vozes contrárias ao mito da 

democracia racial no Brasil, denunciando uma sociedade racista e pouco ocupada em 

reconhecer a contribuição do povo negro na constituição de nossas riquezas e diversidades 

culturais. Ao mesmo tempo em que instituíam novos territórios de ação para os corpos e 

sonoridades negras na sociedade brasileira daquela época, que potencializaram o processo de 

constituição da consciência racial, a partir do empoderamento da população negra tendo o 

teatro como elemento agregador. 

As sonoridades negras na obra de Abdias denunciam, conduzem, interrompem um 

silenciamento sistemático de nossas heranças enquanto válidas para nossa formação, seja ela  

artística ou  existencial. O teatro por si só já é uma ferramenta de mobilização social que 

estimula e conduz o espectador e o elenco a refletirem sobre os conflitos postos na condução 

de uma narrativa.  Suas sonoridades, por sua vez, potencializam ainda mais esse aspecto 

mobilizador além de ser capaz de inferir uma série de subjetividades implícitas nos ritmos, 

conduções, estruturas melódicas, ruídos, vozes, gritos, sussurros e silêncios. Quando 

organizadas intencionalmente, seja na dramaturgia ou em uma encenação em si, essas 

sonoridades conduzem e intervém, tanto no contexto da obra, como no público, deixando 

rastros dos intentos e motivações do dramaturgo ao conceber a encenação de uma peça 

teatral.  

Marcando a escuta de uma sociedade estruturalmente racista com a rasura de um 

protagonismo negro, essas sonoridades influenciaram, e ainda influenciam, a formação de 

diversos grupos de teatro e dança, desde a época do surgimento do grupo até os dias de hoje, 
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possibilitando, através das iniciativas do TEN, a perpetuação de suas vozes e ideais, 

entranhadas nas sonoridades propostas como elemento condutor da narrativa cênica, como 

podemos observar na dramaturgia. 

As sonoridades negras no contexto da obra Sortilégio são a extensão de um 

protagonismo negro impresso na dramaturgia de Abdias. Desvelam um novo momento do 

negro no teatro brasileiro e na sociedade de sua época, insurgindo em meio a um contexto 

que passa, ainda que num processo divergente aos princípios racistas fundadores de uma 

cultura hegemônica brasileira, a constituir seu espaço de autonomia no campo das artes 

cênicas. Promoveram um espaço de encontro e reflexão para sujeitos negros, que antes das 

iniciativas pioneiras de protagonismo negro do TEN, não possuía condições propícias para se 

constituir, definindo novos modos de resistência cultural e artística para a população negra.  

Com isso, intervindo potencialmente na construção da consciência racial da época e 

sendo uma das bases para que hoje tenhamos um dia, semana e mês da consciência negra, as 

sonoridades negras atuam no correr do tempo, performando, resistindo ao silenciamento 

sistêmico ao qual estão sujeitas e constituindo-se também enquanto arte. 

Como dito outrora nessa dissertação, as Artes Cênicas se apresentaram para mim 

como um lugar do outro: não me via representado. Nesse sentido, a pesquisa do TEN ocupou, 

antes, uma descoberta, um convite, um acolhimento, um espaço onde eu pudesse me ver 

representado, tocado, um lugar onde minhas angústias de ser um homem negro eram tomadas 

sob uma dimensão do coletivo: a exclusão não era do meu corpo, das minhas práticas 

artísticas, mas uma consequência de existir em uma sociedade racista. De repente, ser ator, 

músico, diretor, viver de arte tomou lugar, além do desejo pela arte, de militância. 

 Para nós negras e negros, é a partir das rodas, dos encontros, das narrativas e da 

escuta que nos percebemos e nos conhecemos. Cada encontro informal, ainda que nas 

práticas de lazer, é espaço, também, de acolhimento e resistência. É a partir da fala do outro 

em que eu me reconheço e vejo, cada vez menos embaçadas, as fronteiras entre minhas 

limitações pessoais, e as limitações impostas ao grupo social do qual faço e me sinto parte. 

O apagamento sistemático sofrido pelo TEN nos estudos sobre as artes da presença, 

teatro, teatro experimental, teatro brasileiro e tantas outras especificidades das quais ele 

poderia ser destacado ao longo desses quase 25 anos de pesquisa me mostrou que, de repente, 

minhas dificuldades e faltas, sejam profissionais, sejam pessoais, não eram o único obstáculo, 

mas caminhavam de braços dados aos limites impostos a meu pertencimento racial. Não me 

senti representado em nenhum momento da minha vida no teatro até a descoberta do TEN. 
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Este, ao mesmo tempo em que me desnudou todo um mundo de descobertas e encontros, 

também tornou mais nítidas as barreiras impostas pelo racismo. 

Assim, essa dissertação, primeiro, me serviu de caminho percorrido e uma tentativa, 

ainda que pretenciosa, de se fazer mais um dos caminhos possíveis para que outras pessoas 

negras pudessem ver que ,sim, podemos pertencer a esse universo da arte, sem 

necessariamente sermos postos nos lugares outrora já garantidos: do exótico, do sexualizado, 

do intelectualmente inferior, do primitivo. Isso posto, para além da arte, o TEN é um registro 

de militância e, ainda mais, uma carta que nos garante o direito à existência. 

Esse pequeno relato na verdade se pretende menos relato e mais justificativa dos 

porquês desse aprofundamento no resgate histórico, cultural, epistemológico percorrido pelas 

negras e negros do TEN, reiteradamente tratado nesta pesquisa. É ainda necessário um 

aprofundamento essencialmente artístico sobre o grupo, ou mesmo sobre as performances da 

minha trupe que dele nasceram. Compreendo que isso se deveu a urgência em, antes de 

percorrer esse caminho, ter havido a necessidade de dizer que existimos e que o teatro negro 

é vivo e se dá não só pelo nosso amor à arte, mas talvez, antes mesmo, pelo nosso profundo 

desejo de existir e sobreviver a anos de morte intelectual, física, ao extermínio recorrente da 

nossa saúde mental que nos põe no lugar de, hora covardes, hora injustificavelmente 

violentos. Esse silenciamento imposto a nós requer antes o grito e a busca pelo conhecimento 

da nossa história, na qual a arte é apenas a ponta de um grande iceberg. Compreendo, porém, 

que essa falta de fôlego, já ao final dessa trajetória requer um fim de expiração, para que, 

retomemos o ar e nos debrucemos, quiçá num já vislumbrado doutoramento, ao 

aprofundamento artístico, estético, cênico, musical, tanto de Abdias, quanto de meu trabalho 

autoral. 
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CAPÍTULO 3 - Reverberações desta pesquisa nas performances Padê e 80 toques 

para 80 tiros  

Exu ganhou uma casa 

Sem porta e sem janela 

Exu ganhou uma casa 

Sem porta e sem janela 

Sem parede sem telhado 

Quê que Exu vai fazer nela 

Sem parede, sem telhado 

Quê que Exu vai fazer nela? 

(Ponto de Exu – domínio público) 

3.1 Padê: Ensaios sonoros sobre Sortilégio 

FIGURA 8: PERFORMANCE PADÊ: ENSAIOS SONOROS SOBRE SORTILÉGIO. VIII SEMANA 

DA CULTURA AFROBRASILEIRA DO IFMG-OURO PRETO, NOVEMBRO DE 2019 

 

Fonte - Arquivo Trupe FincaPé (2019) 

 

Inicio este capítulo com essa toada, esse ponto para Exu. Laroyê Mojubá, Exu! Falo 

neste texto enquanto pesquisador, performer, encenador e músico. Mas também enquanto 

Tata de Inkisse, como somos chamados em nossa de Nação de Candomblé de Angola, ou 

como comumente se conhece, enquanto pai de santo. O saúdo em meio a este processo que 

vasculha e investiga suas sonoridades. Compreendendo que em seu contexto há toda uma 

epistemologia constituída na contramão do escravagismo, do capitalismo e da hegemonia 

ocidentalizante. Hegemonia esta que busca sistematicamente nos condicionar, sob olhares e 
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condutas racistas a partir das estruturas e instâncias de poder às quais estamos assujeitados. 

Laroyê. 

Reverenciar e referenciar Exu, neste trabalho, é basilar, pois ele é presença que 

perpassa toda a pesquisa. Está presente no cultuar de minha ancestralidade; na obra Sortilégio 

– objeto de nossas análises; na performance Padê – fruto desta pesquisa; nos falos utilizados 

na performance 80 toques e na fundamentação teórica deste trabalho, ao nos 

fundamentarmos, por exemplo, em um de seus orikis que traz para essa pesquisa a 

perspectiva que nos orientou desde o início das investigações sonoras até a consolidação das 

duas performances da Trupe FincaPé onde sou criador e performer. O oriki nos diz que: “Exu 

atira uma pedra hoje para acertar um pássaro ontem” (VERGER, 1997, p. 78). Traduzido por 

Pierre Verger, este oriki representa para nós o princípio sob o qual se baseia o percurso desta 

pesquisa. É buscando ouvir as sonoridades de um teatro de outrora que pretendemos 

compreender a dinâmica de novas reverberações e ressonâncias nos trabalhos que 

desenvolvemos atualmente, estabelecendo, assim, um diálogo entre nossas vozes e corpos de 

agora, com as vozes e corpos de um teatro do nosso passado. Corpos esses que deixam 

rastros de sua trajetória e que nutrem nossos processos de criação e direção cênica. 

Ainda orientado e inspirado pelo que nos propõe a figura mítica e mística de Exu, 

compartilho os motivos que me fizeram inserir esse ponto de Exu como epígrafe deste 

capítulo.  

Começarei, para isso, pela pergunta no último verso da toada, “Quê que Exu vai fazer 

nela?”, em relação a uma casa que Exu ganha. Foi o primeiro sentimento que tive no início 

desta pesquisa. O sentimento da dúvida. Sentimento que me acompanha ainda no momento 

da escrita deste texto.  Sentimento de indagação que me mobilizou e ainda mobiliza no 

processo constituidor deste trabalho. Abre-se, assim, espaço para novos questionamentos que 

poderão ser aproveitados numa possível futura continuidade desta pesquisa. Em se tratando 

de sonoridades e corpos, apesar de sabermos de onde estamos partindo, não temos como 

saber em que escutas e corpos essas sonoridades irão ressoar e reverberar. Que impactos 

efetivamente irão provocar. Há, também, uma espécie de provocação neste verso da toada. 

Uma indagação que deixa para o ouvinte o exercício da procura de uma resposta. Isso 

prolonga o sentido da toada para além de sua performance, deixando, após seu 

pronunciamento, a sua própria continuidade implícita na busca de uma resposta que cada um 

acabará constituindo a partir da pergunta enunciada.  

Quando a toada diz que Exu ganhou uma casa, sem porta, sem janela, sem parede e 

sem telhado, sugere que o que ele ganhou não tem, a princípio, materialidade, mas é uma 

casa, na afirmação do discurso, que se materializa na performance da toada. Na sonoridade 
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do canto. No entremeio das linguagens sonoras. Assim como a expressão de um som, essa 

casa de Exu é algo que se sabe, se percebe, se entende, embora não se veja. 

Exu, como já fora abordado em algumas passagens dessa dissertação, é o primeiro 

orixá cultuado nas casas de candomblé
13

. Divindade ambivalente da cosmogonia dos orixás 

que faz o trânsito entre o mundo dos vivos e dos mortos: entre nós e nossa ancestralidade. Os 

caminhos e as encruzilhadas são lugares governados por Exu e também se somam à 

compreensão do sentido da toada. Não é possível haver uma casa no meio de uma 

encruzilhada, mas ainda assim, a encruzilhada é a morada de Exu. Assim como no caso de 

Exu, nosso trabalho se encontra em meio a uma encruzilhada, nessa situação de 

entrecruzamento de saberes e linguagens diversas. A encruzilhada é o lugar onde fazemos 

oferendas para Exu. Lugar onde se deve entregar o padê. Padê, por sua vez, é uma comida 

típica africana que é oferecida à divindade Exu, dos candomblés. A mistura é de farinha de 

mandioca com dendê, ou cachaça, ou água, ou mel que podem ser servidas juntas, compondo 

um mesmo prato. O fazer de um padê é uma ato devocional, uma oração em gestos, uma ação 

performativa e de integração à nossa ancestralidade negra.  

Todos os elementos religiosos dentro de um candomblé estão marcados por gestos e 

expressões corporais, que geralmente são conduzidos por ações sonoras. Execução de 

instrumentos musicais sagrados, cantos e palmas ritmadas constroem todo o nosso processo 

de práticas que, para além de serem religiosas, trazem em si todo um arcabouço, cultural, 

filosófico, político e também artístico. Há muitas afinidades entre a pratica da performance 

como acontecimento artístico e a prática multidisciplinar de uma roda de candomblé em seus 

aspectos performativos. Pensando especificamente na condução sonora do percurso temporal 

em ambos os casos e tendo o som como elemento agregador da totalidade das linguagens 

expressas, as sonoridades compreenderão, em si, a dimensão performativa e mobilizadora de 

afetos no momento, tanto do acontecimento artístico da performance, quanto no momento 

ritual da roda de candomblé. 

Todo gesto, toda fazedura, no candomblé, é acompanhada de músicas, ritmos e 

sonoridades diversas que conduzem todos os processos rituais. Sobre estes aspectos muito 

bem abordam,  o autor e a autora, Anderson Araújo e Leila Dupret: 

No contexto festivo das cerimônias afro religiosas, pressupõe-se a participação 

essencial do componente musical. Neste sentido, instrumentos, músicos e as 

canções são também sacralizados. Cada toque efetivado, cada ritmo, estará 

                                                           
13

 O candomblé, segundo Reginaldo Prandi, em seu artigo intitulado "O CANDOMBLÉ E O TEMPO: 

Concepções de tempo, saber e autoridade da África para as religiões afro-brasileiras" é a religião dos orixás 

formada na Bahia, no século XIX, a partir de tradições de povos iorubás, ou nagôs, com influências de costumes 

trazidos por grupos fons, aqui denominados jejes, e residualmente por grupos africanos minoritários. (PRANDI, 

2001). 
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dedicado a uma divindade, ou a um momento preciso no culto, determinando assim 

a dança, os gestos e os movimentos empregados. Os membros dessas religiões 

compreendem os códigos musicais, identificando, por exemplo, que Orixá está 

sendo chamado e louvado através do som que está sendo entoado. Os tambores, 

nesta perspectiva, são vistos como seres vivos, são iniciados no culto como 

qualquer ser humano em nome de algum Orixá, são alimentados para reforçar o seu 

axé, e em dias de festa são vestidos com um pano em feitio de echarpe chamado ojá, 

nas cores do seu orixá patrono. Visitantes, filhos de santo e as próprias divindades, 

sempre saúdam primeiro os tambores sagrados. Sacralizados, os atabaques são os 

responsáveis por trazer o Orixá à terra, até à cabeça do iniciado a ele dedicado. 

Desta forma, ao lado de Exu, que é Orixá mensageiro e princípio ativo da 

transformação, comunicação e movimento, a música exerce a função de condutor 

do axé. A música sagrada torna-se assim um dos instrumentos básicos para a 

realização da festa, tornando-se mais que trilha sonora do espetáculo ritualístico, 

pois que determina o sucesso desta em seu objetivo principal (ARAÚJO; DUPRET, 

2012, p. 55).  
 

 

Guiados, portanto, pelas sonoridades, e tomando o ato de fazer um padê como 

elemento composicional de nossa performance, estruturamos um programa performativo que 

tem todo o processo de oferenda para Exu como percurso da performance criada. Essa 

iniciativa chama-se Padê: ensaios sonoros sobre Sortilégio. Nela, pude por em prática 

algumas experiências que me pareceram ser bastante significativas no que se refere aos 

elementos vislumbrados durante nossa pesquisa, determinantes em nosso processo de 

criação. A primeira delas foi compreender o texto teatral como sonoridade e manejá-lo 

durante a performance como sendo uma trilha sonora. Os diálogos, portanto, foram 

previamente gravados por três atrizes, Daniela Mara, Ana Bárbara Coura e Karla Ribeiro, 

que interpretaram as “filhas de santo”, compondo assim, o coro da peça de Abdias.  

Corroborando com a ideia de Antonin Artaud (1999) sobre conduzir a forma de 

compreendermos a palavra no teatro para além de seu sentido semântico, nos interessam suas 

nuances de expressão, temperamento, intensidade e ritmo. As texturas sonoras produzidas 

pela pronúncia das falas constituíram, portanto, a paisagem sonora que serve de trilha para 

que as sonoridades negras, selecionadas como materiais performativos e performáticos de 

nossa experiência composicional possam assumir o espaço da cena. Assim invertemos, 

convenientemente, os lugares preestabelecidos para os elementos de um teatro de ordem 

textocêntrica: o texto gravado, pronunciado pelas atrizes, assume o papel de pano de fundo, 

ao passo que as sonoridades, que eventualmente seriam um material de composição para uma 

trilha sonora de fundo, assumem o lugar do performer, desestabilizando padrões 

convencionais de se utilizar músicas e sonoridades em composições e criações cênicas. 
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FIGURA 9: PERFORMANCE PADÊ: EM DIÁLOGO COM ABDIAS 

 

Fonte: Acervo Trupe FincaPé (2019) 

 

Não é nossa intenção destituir o texto de seu sentido semântico, mas sim des-

hierarquizá-lo em relação às outras linguagens que constituem a construção de nossa 

performance. Assim, é a partir de um diálogo sonoro estabelecido entre os trechos gravados 

do texto teatral Sortilégio de Abdias do Nascimento e as sonoridades que foram elencadas 
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para a constituição da performance que se tencionam as relações de condução de nossa 

experiência cênica. 

 

FIGURA 10: A CHEGANÇA. PERFORMANCE PADÊ  

 

Fonte: Acervo Trupe FincaPé (2019) 

Buscamos, portanto, escutar as sonoridades desse teatro de outras épocas, na intenção 

de tecermos um diálogo, na tentativa de romper com o silenciamento dessas vozes que a obra 

de Abdias traz à tona. Da mesma maneira vamos tecendo outras estratégias para romper com 

o silenciamento imposto sistematicamente à cultura negra nas Américas: recorrendo a, e 

potencializando esse contra discurso às vozes da hegemonia e da colonialidade; escutando e 

estabelecendo diálogo com as sonoridades e corpos da cultura afrodiaspórica e 

compreendendo-a como constituidora de toda uma epistemologia e toda uma cosmogonia 

próprias. 

Cabe lembrar que, em se tratando da cultura negra nas Américas (MARTINS, 2003), 

estamos abordando um universo de sonoridades atrelado a modos e processos de estratégia de 

sobrevivência de diversas manifestações e saberes culturais da diáspora africana. Modos e 

processos estes que encontram no corpo o seu lugar de arquivo e registro de saberes 

(TAVARES,1984).  A linguagem sonora integrada aos corpos da diáspora africana é, pois, 

um extenso conjunto de modos de expressão, com potencialidades performativas que, não só 

constituem um arcabouço cultural e epistemológico contrahegemônico e decolonial, como 

também são fonte de inspiração e referência para muitos artistas constituírem suas obras.  
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Eleonora Fabião (2013) nos apresenta o conceito de programa performativo, a partir 

do qual organizamos as duas performances constituídas durante a pesquisa. Para ela: “Muito 

objetivamente, o programa é o enunciado da performance: um conjunto de ações previamente 

estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, pelo 

público ou por ambos sem ensaio prévio.” (FABIÃO, 2013, p. 4). Acreditando na linguagem 

sonora como material condutor de uma narrativa cênica e inspirado pelo potencial 

performativo das sonoridades negras encontradas no texto dramático Sortilégio é que se 

promoveu o processo de investigação cênica o qual, com base nesta pesquisa de mestrado, 

propõe um formato de direção que se vale da escuta e da produção de sonoridades como guia 

do processo criativo e que tem, na performatividade das sonoridades, o eixo condutor da(s) 

ação(ões) na proposta da performance. Nesta perspectiva, a sonoridade é o elemento de 

constituição do percurso das ações. Portanto, é a partir dos impulsos sonoros, que se pretende 

conduzir os corpos e a performance como um todo. Para tanto, desenvolvi o seguinte 

programa performativo para o desenvolvimento das ações: 

 

1- Um “arrastão percussivo” conduz a ação desde alguma encruzilhada até o local da 

performance. Trata-se de um coro de batuqueiros que acompanha a performance 

do começo ao final. As sonoridades que conduzem esse momento são ritmos afro-

brasileiros presentes em manifestações como os afoxés, os maracatus e os 

congados. 

2- Chegança: o arrastão se põe à frente da entrada do local. Entoa toadas de saudação 

e pedido de licença para adentrar ao espaço onde se desenvolve o restante da ação.  

3- Ao chegar ao local da ação já está posicionado um pano esticado ao chão onde se 

encontram: 

a) Os ingredientes para fazer a comida de Exu; 

b) Instrumentos musicais típicos de terreiros de candomblé e de nações de 

maracatu como: atabaques, ganzás, agbês, gonguês e bombos
14

. Eles são 

executados pelos batuqueiros; 

c) Outros objetos como panelas, búzios, grãos e bambus para produção de 

texturas sonoras diversas. 

                                                           
14

 Atabaque: tambor de tanoagem, com pele de animal, comum aos toques de candomblé; ganzá: instrumento 

cilíndrico fechado, com sementes dentro. Comum aos Maracatus e aos mais diversos toques de samba, coco de 

roda dentre outros movimentos culturais negrobrasileiros; agbés: instrumento de cabaça, sobreposto com 

amarras de corda encerada que tecem uma rede de contas. É comum em toques de candomblé e em Nações de 

Maracatu e Afoxés pernambucanos; gonguê: instrumento de ferro fundido, semelhante a um enorme agogô, de 

origem africana; bombos: tambores de madeira de coqueiro (macaíba), com pele de animal, afinado por corda de 

sisal. É tocado com baquetas e tem origem nas Nações de Maracatu pernambucanas.  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/DOSSIE_MARACATU_NA%C3%87%C3%83O.pdf 

Última visualização: 02/09/2020 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/DOSSIE_MARACATU_NA%C3%87%C3%83O.pdf
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4- Entoando cantos de evocação a Exu, faz-se o padê. Ao terminar, ele é deixado em 

frente ao pano até o fim da performance. 

5- Paô: ritmo de palmas que se batem ao oferecermos qualquer agrado aos orixás nos 

terreiros de candomblé. Deve ser tocado nos tambores. 

6- Pronucia-se o oriki “Exu atira uma pedra hoje para acertar um pássaro ontem”.  

7- Iniciam-se as falas gravadas com o coro das filhas de santo. 

8-  Fragmentos de cantigas e de ritmos do candomblé, saudações de orixás e texturas 

sonoras diversas compõem, se fundem, ora confundem e ora reforçam a trilha 

gravada buscando um diálogo multimodal das sonoridades e corpos na 

performance com o texto de Abdias. 

9- Desfecho: ao findar da execução do texto gravado, canta-se e toca-se saudando 

Exu. Conduz-se a comida dele para a entrada do local da performance ao embalo 

do arrastão percussivo, o mesmo que inicia a performance conduzindo-a 

novamente a alguma encruzilhada que é morada do orixá Exu. 

 

FIGURA 11 : FAZENDO O PADÊ DE EXU. PERFORMANCE PADÊ 

 

Fonte: Arquivo Trupe FincaPé (2019) 

Nossa proposta não foi promover uma remontagem do texto dramático, mas sim, a 

partir de um processo experimental de direção, estabelecer diálogo com a obra de Abdias do 

Nascimento. Tivemos as sonoridades previstas no texto como matéria prima a ser investigada 

na composição da performance Padê. Nela, procuramos estabelecer um diálogo com essas 
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sonoridades tendo em vista a potencialidade seus aspectos performativos e também 

decoloniais: intrínsecos ao texto teatral Sortilégio e ao contexto no qual ele se funda. 

Apontando, portanto, para esses alvos sonoros do passado, buscamos reverberá-los em 

nossos dias: ao refletirmos sobre como foram essas sonoridades de um teatro de outrora, nos 

valemos dele como referência para a produção de novas sonoridades, novas trilhas e 

paisagens sonoras que estejam em estado de ressonância com esses sons do passado; e que 

estas possam, sobretudo, dialogar, além do espaço/tempo, com eles. Assim, portanto, surgem 

os conceitos que fundamentam o nosso processo experimental de direção de cena que deu 

origem à performance Padê: Ensaios Sonoros Sobre Sortilégio.  

 

FIGURA 12: SONORIDADES NEGRAS EM DIÁLOGO.  PERFORMANCE PADÊ 

 

Fonte:  Arquivo Trupe FincaPé (2019) 
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FIGURA 13: REZANDO PRA EXU. PERFORMANCE PADÊ 

 

Fonte: Arquivo Trupe FincaPé (2019) 
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FIGURA 14: CARTAZ DA XIII SEMANA DA CULTURA AFROBRASILEIRA DO IFMG (2019) 

Fonte: Comunicação social IFMG - Campus Ouro Preto. https://www2.ifmg.edu.br/ouropreto/eventos/ifmg-

ouro-preto-promove-a-xiii-semana-de-cultura-afrobrasileira visitado em 22 de setembro de 2020 
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3.2 Performance 80 toques para 80 tiros 

FIGURA 15: PERFORMANCE 80 TOQUES PARA 80 TIROS NA VIII SEMANA DA 

CULTURA AFROBRASILEIRA 

 

Fonte – Acervo Trupe FincaPé (2019) 

Esta performance, assim como a performance Padê, tem como eixo de construção do 

percurso da ação proposta a condução sonora. A potencialidade das sonoridades em sua 

condição performativa se constitui como elemento ímpar em nosso processo de criação. 

Cantos de reinados negros, toques de louvação aos antepassados, toques de clamor pela 

intervenção divina ou, simplesmente, o som da batida do tambor, são materiais sonoros que 

compõem junto ao conjunto de ações propostas para a performance o percurso temporal de 

nosso programa performativo. 

Apesar de não ter sido inicialmente pensada para compor o corpo desta pesquisa, a 

performance 80 toque para 80 tiros acabou se transformando num excelente exemplo de 

como o estudo das sonoridades negras no contexto do TEN influenciou e influencia minha 

prática nos campos da direção cênica na Trupe FincaPé, afetando todo o processo de criação 

com os conceitos e princípios teóricos com os quais venho trabalhando.   

Este trabalho surge como resultado de uma disciplina cursada na durante a pós 

graduação. No começo, não havia a pretensão de tê-lo também como resultado das práticas 

fundamentadas nas teorias visitadas nesta pesquisa. No entanto, além do fato de que já era 

prática de nossa Trupe o estudo de sonoridades e músicas de origem negra para compor 

nossos trabalhos artísticos, tanto no campo da cena, como no campo da música, todos os 
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elementos tensionados na ação proposta por esta performance estão diretamente ligados aos 

elementos e conceitos investigados na obra teatral Sortilégio. Assim, como em Padê, 80 

toques pretende tensionar a noção do que é ser negro e ser homem em nossa sociedade. Aqui 

também, Exu é representado nos muitos falos que compõem o corpo da performance e vêm 

representar a hipersexualização do corpo do homem negro. O pressuposto do estigma do 

corpo negro violador, selvagem, destituído de civilidade. No entanto, Exu está presente nos 

diversos falos costurados à corda em que, me amarro para a performance. Eles fazem alusão 

àa fertilidade e a procriação, elementos fundamentais para a continuidade de nossa existência 

no mundo.  Além disso, esses falos desejam representar a vida dos nossos muitos jovens 

negros sistematicamente assassinados em nosso país. Neste sentido, essa ação está 

atravessada não só por questões de raça, mas também de gênero e sexualidade.  

FIGURA 16: PERFORMANCE 80 TOQUES PARA 80 TIROS 

 

Fonte – Acervo Trupe FincaPé (2019) 

Com as sonoridades ocupando o eixo central da construção da obra, oitenta toques de 

tambor são entoados e resposta aos oitenta tiros de metralhadora que assassinaram o músico 

Evaldo dos Santos Rosa na cidade do Rio de Janeiro (2019). Oitenta toques que física e 

simbolicamente vêm lembrar a sua memória se juntar à indignação de seus entes. Oitenta 

toques que remetem aos muitos corpos de homens negros, vivos e mortos, descartados pelo 

descaso de uma sociedade estruturalmente racista.                    

As bases motivadoras desse programa performativo se fundamentam na dimensão de 

meu lugar de fala. Enquanto homem negro, me afetam olhares constituídos em uma 
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sociedade racista que não se sensibiliza com a mortandade de pessoas negras, um genocídio 

escancarado, que coloca nossos corpos na mira de toda sorte de ataques e estigmatizações.  A 

cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, segundo o site das Nações Unidas.
15

, um 

extermínio a olhos vistos, consentido, naturalizado. Estabelecer relação entre o corpo do 

homem negro à violência é via de regra. Somos marcados por uma sociedade que nos relega 

ao lugar de corpos violentos, selvagens, estupradores. Somos interpelados como 

hipersexualizados, homens de falo avantajado, comedores, malandros.  

Em contrapartida, enquanto pessoa preocupada com os direitos humanos, sou 

contrário a toda forma de opressão e violência, sejam elas de ordem racial, de gênero ou de 

sexualidade e não compactuo com a dinâmica excludente de nossa estrutura social. Em 

relação às questões de gênero, por exemplo, tenho consciência dos privilégios que me são 

dados pelo fato de estar num corpo masculino. Estes mesmos privilégios me são retirados, 

porém, quando tenho minha vida anulada de importância em uma sociedade machista sim, 

mas não menos racista, por ser um homem negro. 

Um mundo falocentrado e machista, aliado à hipersexualização de corpo do homem 

negro, nos coloca em um lugar de total desprivilegio, amarrados que estamos em marcas 

sociais que nos são impostas como condicionantes de nossas representações sociais. Nesse 

emaranhado social, apesar das condicionantes impostas sob uma perspectiva colonialista, 

binária e ocidental, temos a experiência da população negra, em suas matrizes culturais e 

modelos sociais que se dimensionam na contramão da hegemonia do ocidental. O 

matriarcado, por exemplo, em várias comunidades negras, quilombolas, terreiros e outros 

agrupamentos sociais afrocentrados, é matriz de construção da dinâmica relacional entre os 

sujeitos e nos oferece a dimensão de mátrio poder como perspectiva contrária às imposições 

de uma educação e constituição social machista. Me empatizo com este conceito na medida 

em que ele abre arestas em meio à cultura hegemônica imposta permitindo constituir um 

olhar que se vale de uma ordem hierárquica que desestabiliza as desigualdades em uma 

perspectiva de gênero. O mátrio poder é uma ruptura em meio a uma sociedade patriarcal e se 

constitui, ainda nos dias de hoje, como uma contracultura engendrada no interior de nossa 

formação social. A devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos ou o louvor às 

Iabás (deusas negras da mitologia yorubá) são instâncias que dão voz aos potenciais inerentes 

ao feminino bem como constituem uma ordem não patriarcal às tradições culturais negras que 

tem o mátrio poder como base referencial de suas práticas. 

                                                           
15

 https://nacoesunidas.org/racismo-a-cada-23-minutos-um-jovem-negro-e-assassinado-no-brasil/ 

https://nacoesunidas.org/racismo-a-cada-23-minutos-um-jovem-negro-e-assassinado-no-brasil/
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Tendo por premissa, portanto, essas reflexões e conceitos, constituí um programa 

performativo que: busca questionar a estigmatização do corpo do homem negro como 

violento e hipersexualizado; que clama em favor de nossas vidas em meio ao permanente 

genocídio da população negra; que busca nos horizontes do mátrio poder a ruptura com o 

contexto machista e patriarcal no qual se fundam as condicionantes relacionais da cultura 

hegemônica ocidental. 

FIGURA 17: PERFORMANCE 80 TOQUES PARA 80 TIROS. XIII SEMANA DE CULTURA 

AFROBRASILEIRA DO IFMG/OURO PRETO 

 

Fonte: Acervo Trupe FincaPé (2019) 

Para tanto, construí a seguinte sequência de ações para o programa: 

1- Fixar cartazes com os seguintes dizeres: 

“hipersexualização/invisibilização/massacre”; “criminalização/silenciamento/genocídio”; 

2- Colocar duas forcas e enrolar as cordas por todo o corpo simbolizando todos 

os processos de estigmatização ao qual estamos amarrados; 

3- Distribuir no corpo vinte e um pênis feitos de pano simbolizando a 

hipersexualização do corpo negro; 

4- Apresentar um cartaz com os dizeres: 80 toques para 80 tiros, em memória de 

nossos mortos e em defesa de nossas vidas; 
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5- Tocar 80 batidas em um tambor mestre
16

 em respeito à memória do músico 

Evaldo dos Santos Rosa, homem negro assassinado “por engano” pelo Exército Brasileiro, no 

final de 2018; 

6- Cantar para Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tocando no tambor 

toques de matriz africana, clamando por sua defesa em meio a tantas acusações impostas a 

nossos corpos  

Letra da toada: 

Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada 

Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada 

Ô me valha nessa hora, vou pedir Nossa Senhora 

Para ser minha advogada 

(toada de Moçambique do reinado de N. S. do Rosário)   

7- Recitar o poema “Vozes Mulheres” (2008) de Conceição Evaristo em sinal de 

reverência à nossa ancestralidade matriarcal, enquanto se retiram do corpo as cordas e os 

falos que representam as estigmatizações sofridas por nós, homens negros; 

8- Apresentar um cartaz com os dizeres: “Nos horizontes do mátrio poder”; 

9- Me coroar com uma coroa de flores enquanto canto uma toada de coroação de 

Nossa Senhora do Rosário, simbolizando a integração de meu corpo negro masculino à 

perspectiva do mátrio poder como lugar de contradiscurso ao discurso hegemônico imposto 

aos nossos corpos, negros, reiteradamente destituídos de importância, silenciados.  

Letra da toada: 

Lá do céu vem descendo uma coroa 

Essa coroa é da Virgem da Glória 

Lá do céu vem descendo uma coroa 

Essa coroa é da Virgem da Glória 

Ora vamo apanhá ela com jeito meus irmão 

Essa coroa é de Nossa Senhora 

Ora vamo apanhá ela com jeito meus irmão 

Essa coroa é de Nossa Senhora 

(toada de Moçambique para coroação Nossa Senhora) 

                                                           
16

 Tambor cujo tamanho faz-se fundamental para marcação da base rítmica de um Maracatu de Baque Virado. É 

um tambor cujas dimensões também favorecem um som grave, solene.  
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Essa experiência no campo da performance foi bastante enriquecedora para mim 

enquanto artista, ativista, sujeito. Me promoveu uma série de reflexões e me impeliu ao 

manifesto de minhas inquietações no que tange ao meu lugar social e ao meu lugar de fala. 

Enquanto pessoa da arte, aprofundar-me na possibilidade de engajar ainda mais minhas 

práticas artísticas se mostrou favorável no campo da performance, lugar onde pude explorar 

nossas potencialidades humanas, sinestésicas e perceptivas, questionar padrões impostos, 

buscar novos caminhos para construirmos nossas relações e identidades. 

Schechner, nos apresenta um olhar sobre a performance e a performatividade que 

muito se alinha a nosso fazer. Pensando a performance como conceito e prática artística 

atreladas aos aspectos rituais presentes no contexto performático e cultural, ele diz: 

A performance (...) é um ‘amplo espectro” de atividades que vão desde o ritual e o 

play (...) até formas populares de entretenimento, festas, atividades da vida diária, 

os negócios, a medicina e os gêneros estéticos do teatro, da dança e da música. Não 

se tratava de afirmar que tudo nessas atividades é performativo, mas de dizer que 

cada uma delas têm qualidades que poderiam ser efetivamente analisadas e 

entendidas “como” performance (SCHECHNER, 2013, p.24). 

Outros fatores que me motivaram na constituição da performance são buscar: 

visibilizar o que está invisível; desnaturalizar violências convencionadas como naturais; 

propor novos olhares e reflexões que desestabilizem a ordem hegemônica das coisas; 

incomodar aos acomodados; sensibilizar os sensibilizáveis e desestabilizar, enfim, as bases 

hegemônicas de nossas relações sociais, intervindo e afetando a dinâmica de nosso cotidiano. 

Como diz Fabião (2009, p. 235), “pentear a contra-pelo”. Romper, por fim, com as bases 

hegemônicas de nossa sociedade ou, ao menos, questioná-las. 

Eleonora Fabião (2009), em seu texto “Performance e teatro: poéticas e políticas da 

cena contemporânea”, nos contempla com a seguinte abordagem:  

Esta é, a meu ver, a força da performance: turbinar a relação do cidadão com a 

polis; do agente histórico com seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o 

corpo, o outro, o consigo. Esta é a potência da performance: deshabituar, des-

mecanizar, escovar à contra-pêlo. Trata-se de buscar maneiras alternativas de lidar 

com o estabelecido, de experimentar estados psicofísicos alterados, de criar 

situações que disseminam dissonâncias diversas: dissonâncias de ordem econômica, 

emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, sexual, política, 

estética, social, racial... (FABIÃO, 2009, p. 235). 

Assim como em outras esferas de nosso convívio político e social, o campo da 

performance traz em si uma dimensão reflexiva sobre nossos padrões comportamentais. Com 

isso, é possível promover a abertura de nosso olhar e nossa escuta para questões 

paradigmáticas de nossa sociedade; desestabilizar as convicções pressupostas em nossas 

relações; abrir margem para refletirmos sobre os princípios formadores de nossas construções 
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identitárias ou, ao menos, para questionarmos os paradigmas aos quais nossas relações 

identitárias, sociais, políticas, culturais e raciais estão sujeitas ou atreladas.  

80 toques para 80 tiros traz à tona, portanto, sonoridades que buscam reavivar, 

refrescar nossa memória e não nos deixar naturalizar nossa relação com a violência impingida 

a nossos corpos. Propõe a problematização das violências postas e naturalizadas, nos 

convidando a redescobrir nossa sensibilidade, a nos importarmos com a vida, com a nossa 

vida e a de todas e todos com as(os) quais compartilhamos essa jornada. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: EM BUSCA DE NOVOS HORIZONTES SONOROS 

 

FIGURA 18: PERFORMANCE 80 TOQUES PARA 80 TIROS. XIII SEMANA DE CULTURA  

AFROBRASILEIRA DO IFMG/OURO PRETO 

Fonte – Arquivo Trupe FincaPé 

A voz de minha bisavó 

ecoou criança 

nos porões do navio. 

ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

A voz de minha avó 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo. 

A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas  

de sangue e fome. 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 
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Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

(EVARISTO, 2008) 

Este é um poema Conceição Evaristo, uma das maiores escritoras brasileiras de todos 

os tempos. Mulher negra que concorreu a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas 

não foi contemplada - o que me soa bastante sintomático para uma sociedade estruturalmente 

racista e machista. Neste poema, que também faz parte da performance 80 toques para 80 

tiros, encontramos  uma espécie de síntese do percurso desta pesquisa e das perspectivas 

abordadas neste mestrado.  

No verso, “A voz da minha bisavó ecoou”, podemos perceber a voz como fio 

narrativo, discursivo, que rompe barreiras do hoje com outros tempos, pois que ecoa, 

reverbera. Mas ainda é um grito sufocado, impotente, pois que não há sequer chances de 

escuta, de socorro ou saída nos porões do navio. Há, ao contrário, o sequestro e extermínio 

compulsório. A reverberação provocada pela voz da bisavó,  ainda na condição de “criança 

nos porões do navio”, se amplificará ao passo de cada verso e de cada geração:  a sonoridade 

constituída pela voz de cada uma dessas gerações, no passar de cada estrofe, é amadurecida, 

(re)construída, em busca de novas percepções e resistência à realidade apresentada no texto: 

realidade esta que alija há séculos os sujeitos negros de sua própria humanidade. 

Concomitante ao desejo da luta, está o lamento pela infância perdida, mas o que não se 

recupera, se constrói por meio da consciência racial e o eco que fortalece e mobiliza os que 

vem. 

A voz de minha avó 

ecoou obediência aos brancos-donos de tudo. 

Já nos versos supracitados, apresenta-se a voz da avó e sua luta primeira: de 

sobreviver. O termo “brancos-donos” se opõem à voz isolada da avó, para a qual só resta a 

alternativa da “obediência”. “Brancos-donos” estão em plural, são donos de tudo, enquanto 

ela é só uma voz solitária, como a bisavó. Sua voz está emudecida pela totalidade dos que 

tem poder. 

 A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

no fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas 

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo à favela. 

 Já na voz da mãe, desestabiliza-se a ideia de obediência, mas sua voz ainda vem 

“baixinho”, no “fundo das cozinhas”, sujeitada a um trabalho exploratório. Ao tratar do 
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“caminho empoeirado rumo à favela”, por um lado, o poema aponta para condição do negro 

“liberto”, mas ainda aprisionado a uma condição subalterna de trabalho e moradia. Cabe 

lembrar que às negras, a luta nunca foi pelo direito ao trabalho, pois nunca houve mulher 

negra que não soubesse o que é trabalhar. Antes e depois da escravidão. No entanto, a luta é 

pelo direito, ainda, à dignidade, humanização negada desde os porões dos navios e que ainda 

permanece como pauta de luta. 

A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e fome. 

Ainda, a voz do eu lírico é sufocada, mas ressoa, ecoa em versos. No entanto, longe 

de se encontrar numa dimensão abstrata, a dimensão da concretude reside na realidade dura e 

excludente de sangue e fome. O eu lírico é alijado da simples fruição. Sua poesia é eco, mas 

também elemento de transformação, uma voz de luta, que ainda ressoa em eco o acúmulo e a 

herança de outras vozes; nesse caso não só de narrativas de dor, mas de sobrevivência e luta. 

A voz de minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

Faz referência imediata a essa herança, a essas vozes que construíram caminhos para a 

filha que, ainda que posta numa condição subalternizada, soma em si todas as vozes e sua 

força, “recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas”. 

A voz de minha filha 

recolhe em si 

a fala e o ato. 

A fala e o ato do texto trazem a dimensão da palavra enquanto discurso, mas também 

de elemento de transformação social efetiva: dizer é agir (AUSTIN,1990). Foi o trajeto e a 

soma das vozes e não uma voz sozinha que permitem a construção do “eco da vida 

liberdade”. Liberdade essa que ainda se busca. 

A voz nesse poema ecoa, resiste, transforma. A referência a “eco” pode trazer a 

imagem do grito que se dá no vazio, grito esse que retorna em fragmentos: por não haver um 

“outro”, do “outro lado” com o qual me “comunico”, o eco nos soa como um fragmento do 

som, um pedaço. A menção ao eco no poema, porém, trata de uma sonoridade que, ainda que 

em pedaços, vai se fazendo reconstruída a cada geração, numa dimensão cíclica, espiralar do 

que não é mais vivo, presente e que está ao mesmo tempo mais vivo, vívido, forte e presente 

do que nunca. A soma de todas as nossas vozes se opõe à pequenez da voz emudecida da 

bisavó e da voz silenciada pela obediência da avó. Agora o plural está na filha que ressoa 
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como a pele do tambor que, quando se toca, recolhe em si todas as vozes: da ancestralidade, 

de África, na potencialidade da performance. O passado, presente, futuro se fazem 

reterritorializados no momento ritual em que todos estão presentes.  Mas também são a 

costura do direito à voz, à existência (CABRAL, 2017). 

 O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

O eco da vida-liberdade. 

Escuto, nas vozes desse poema de Conceição Evaristo, uma síntese bastante 

conveniente que contempla nossas perspectivas dentro desta pesquisa. Representa, 

eficientemente, nossa trajetória, não só enquanto povo, enquanto sujeitos cerceados, violados, 

silenciados, mas também compreende as vozes de nossos antepassados e a potencialidade de 

nossa ancestralidade presentes em nossas próprias vozes, revividas em nossos corpos. Além 

disso, e também por isso, representa a nossa perspectiva, de escuta e olhar, dentro dos 

processos de criação das performances desenvolvidas durante este mestrado na Trupe 

FincaPé. Essas vozes representam os saberes que nos foram deixados como herança, 

impressos nas sonoridades que nos povoam, na negritude que soa e ressoa em nós. Que 

resistiu, e ainda resiste, ao processo escravagista fundador de nossa sociedade – que é 

estruturalmente racista - e estrategicamente se mantém viva na contramão da hegemonia, que 

insiste em invizibilizar nossos corpos e silenciar nossas vozes. É diante deste silenciamento 

sistemático que percebo a importância de revivermos em nós as vozes de nossos antecessores, 

daí, portanto, para mim a grande relevância de estabelecermos em nossas performances, um 

diálogo com as vozes e sonoridades outras da dramaturgia negra de Abdias do Nascimento. 

De um teatro negro de outras épocas. No mesmo sentido, percebo a importância de 

abordarmos nossos processos de direção e criação artísticas sob uma perspectiva sonora.   

A vontade de criar uma obra que dialogasse como o contexto do Teatro Experimental 

do Negro vem das muitas afinidades que percebo existirem entre as iniciativas fundadoras do 

TEN e os princípios que mobilizaram e mobilizam as iniciativas da Trupe FincaPé. 

Ao ter contato com registros, pesquisas e ações promovidas pelas iniciativas do TEN 

e de Abdias, tomo dimensão do alcance e impacto, social e político que é possível construir 

tendo a arte como modo de intervenção no que concerne a fazermo-nos refletir e mobilizar, 

problematizar, tencionar as discussões, fazer provocações que procurem deslocar os sujeitos 

do que está previamente estabelecido, até mesmo naturalizado nas estruturas sociais e nas 

nossas relações interpessoais. Como diz Eleonora Fabião, “pentear a contrapelo”.  

Observando o caminho traçado até aqui, é possível perceber que as sonoridades estão 
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potencialmente atreladas aos nossos processos de construção e relação social. Aliado a isso 

temos também o fato de que a sonoridade é uma instância iminentemente corporal, seja pelo 

processo de escuta, ou pelo processo de expressão sonora. Som é movimento, ressonância, 

reverberação. Prescinde de um corpo que se movimente e que ressoe, para no processo de 

escuta, atribuir-lhe sentidos e significados. 

Em se tratando de sonoridades negras, portanto, estamos falando de todo um contexto 

epistemológico constituído na contramão do processo escravagista, na contramão da 

colonialidade. Contexto epistemológico o qual se fundamenta na vivência e expressão das 

sonoridades que compõe nossa existência. Tocar um atabaque de terreiro pode ser, sim, um 

ato devocional, como pode ser uma atividade musical desprovida de pretensões 

explicitamente religiosas ou políticas, mas não perderá seus sentidos, inerentes ao processo 

de luta e resistência da população negra. O corpo inerte de um instrumento musical, por suas 

características e contextos terá, mesmo em sua presença silenciosa, uma dimensão implícita 

de sua performance e de seu enredo ancestral. 

Também a ancestralidade é, para nós, basilar e perpassa toda a pesquisa. Para além 

disso, toda a trajetória da Trupe FincaPé se funda em processos criativos advindos da relação 

do grupo com a cultura negra, sendo muito caro para nós o contexto da ancestralidade: ela é 

fonte que nutriu, em muitos aspectos também, as obras do TEN e a dramaturgia de Abdias, 

ainda que ele se valha também de muitas linguagens oriundas de bases europeias no seu fazer 

teatral –  além de promover relações intertextuais com textos consagrados do mundo 

ocidental. Ainda assim, podemos perceber pulsante a ancestralidade como mola propulsora, 

como força  mobilizadora de um pensamento decolonial, de uma postura que não se 

acomoda, nem se permite assujeitar diante do racismo, impresso em muitos aspectos nos 

corpos e nas sonoridades do teatro negro de Abdias.    

Ao tomarmos como pressuposto a nossa ancestralidade, estamos  pensando a respeito 

de toda uma cosmogonia cunhada em nossa trajetória enquanto povo, inscrita nos corpos da 

diáspora, que nos oferece  mitos e histórias os quais remontam, sob uma perspectiva 

afrocentrada, modos outros, diferentes dos que nos são impostos pelos padrões normativos 

sociais, de ser e estar. De ver e escutar. De viver e compreender a vida. Não é preciso dizer, 

pois me parece indiscutível, como as sonoridades e os corpos são fatores indispensáveis na 

manutenção e na perpetuação de culturas e tradições do contexto da oralidade. Alguns mitos 

trazem a tona ensinamentos sobre a relevância da sonoridade nos nossos modos de vida e 

compreensão do mundo. 

Esses mitos, passados de geração em geração por comunicação oral, exercem 

profundo sentido na caracterização da importância da música no ritual, como 



110 
 

elemento mágico, condutor de energias, instrumento de transformação. (ARAÚJO; 

DUPRET, 2012, p. 58).  

 

Não nos cabe aqui, estabelecer conclusões estanques sobre os elementos investigados 

neste trabalho. Sonoridades são acontecimentos dinâmicos e não nos compete tentar encerrá-

las em conclusões fixas e determinantes. Ao contrário, este estudo e suas reverberações nas 

criações das performances nesta pesquisa têm a pretensão de escancarar e tensionar as 

questões que infligem nossos corpos negros da diáspora.  

É possível perceber a poética do texto de Abdias em consonância com ambas as 

performances da Trupe. Nelas a experiência artística vivida na criação e execução de ambas 

trazem marcas que evidenciam a potencialidade das sonoridades enquanto elemento 

condutor, assim como pudemos perceber em Sortilégio: a investigação histórica e social 

acaba por reverberar e se transformar na experiência artística.  Reverbera assim, no coletivo, 

tencionando discussões emergentes, como o racismo, o machismo e hipersexualização de 

corpos negros; em mim, artista que produz e se transforma a partir do próprio fazer; no 

espectador, que se dispõe a fruir e/ou intervir no desenvolver-se de cada proposta. Se nossas 

performances entram no campo da representação, ou ‘presentação’, e por isso, no contexto da 

performance art também, apesar de ser uma abordagem compreensível,  não me parece algo 

tão significativo em nossas investigações, não tanto quanto  o que sugiro como base motriz e 

conceitual de nossas ações artísticas, que  é romper com as fronteiras delimitadoras de uma 

perspectiva eurocentrada no fazer total de nossas criações, desestabilizando fronteiras 

previamente concebidas em uma perspectiva ocidental. Portanto, as relações, entre arte e 

cultura no contexto afrocentrado em minhas referências afrodiaspóricas não segue princípios 

normativos ocidentais, se valendo de um contexto filosófico que se configura e se institui no 

corpo e nas sonoridades, na autonomia de uma oralidade negra. 

Nossa pesquisa não pretende apontar soluções para nossas tensões socioculturais, mas 

busca identificá-las e visibilizá-las, amplificando vozes subalternizadas e silenciadas pela 

máquina opressora e racista de nossa sociedade. Como no enredo de uma história que chega 

um clímax e interrompe a narrativa sem propor resoluções, deixando a narrativa em suspenso 

e a encargo do ouvinte as elucubrações sobre os possíveis desfechos para ela, concentramos 

nossa atenção nessa suspensão que nos parece bastante conveniente para vislumbrarmos os 

possíveis futuros para esta pesquisa.  

A proposição de novos horizontes sonoros se dá na medida em que abre novas 

reflexões e caminhos para os trabalhos de nossa Trupe. Também para minha construção 

identitária enquanto artista e pesquisador negro. 
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As sonoridades também nos deram dicas de como a nossa construção de consciência 

racial se deu desde os primeiros movimentos sociais pró população negra nas décadas de 40 e 

50 para que hoje tenhamos um dia da consciência negra, fruto do esforço e persistência de  

muitas vozes que o racismo teima em silenciar. Um percurso que se integra ao nosso 

processo de aceitação de nossos próprios corpos e vozes. Nos evidenciam os enfrentamentos 

que estamos sujeitos e nos impelem a pensarmos novas formas de afetar as estruturas sociais 

violentas às quais estamos sujeitos.  

Fazem-me pensar , também, que a construção da consciência racial é algo que, para 

além de uma, como era chamada no período do surgimento do TEN, consciência de cor, é  a 

dimensão viva, pulsante e dinâmica das nossas vozes, ritmos, movimentos e  também de 

nossa ancestralidade. A mesma consciência racial de cor poderá ser compreendida, portanto, 

defendo, como uma consciência racial sonora. Uma consciência de nossas sonoridades. Digo 

isso, uma vez que nossa negritude, ou seja, a construção de uma consciência negra, perpassa 

por nossos corpos e, como propusemos neste trabalho, corpo e sonoridade estão 

indissociáveis e se confundem na dinâmica de um movimento, na dinâmica de uma ação, na 

dinâmica de uma performance.  

Sonoridade é movimento e performa na constituição de nossos modos de ver e viver a 

vida. Quantos tambores resistiram? Quantos foram silenciados? Ao tocarmos um tambor, 

além de evocarmos nossos antepassados, resistimos com eles e prevemos a perpetuação de 

nossas sonoridades num futuro que se abre a cada gesto de resistência que herdamos e que 

ainda reverbera em nós. Do mesmo modo, ao evocarmos as vozes de um teatro negro de 

nosso passado, rompemos com o silenciamento sistemático de nossa história de resistência, 

de nossas vozes e pensamentos, de nosso fazer negro teatral, nossas performances negras, de 

nosso protagonismo nas artes, na intelectualidade e na sociedade como um todo. 

Enfim, assim como na obra de Abdias, o fim é o (re)começo. Compreendendo o 

tempo como espiralar (MARTINS, 2003) numa perspectiva afrocentrada, distinta da ideia de 

tempo linear. Todo fim é, também um retorno ao início. Não se trata de uma circularidade 

perfeita onde o ponto ao qual se retorna seja idêntico ao ponto inicial. Mas é seu movimento 

circular de retorno que nos proporciona esse entendimento de recomeço, ainda que não seja 

mais o mesmo ponto inicial que, mesmo em um círculo, apesar de ser o mesmo ponto, será 

alcançado em um tempo diferente. Assim, até mesmo na ideia de um círculo perfeito, no 

decorrer do espaço/tempo se dará num processo espiralar.  O início ao qual se retorna, remete 

a um passado que nos norteia a compreendermos o presente e a projetarmo-nos para um 

futuro. Não se trata, pois de uma reconstituição original deste passado, mas revive em nós 
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vozes e saberes antepassados onde constituímos um processo de reencontro com nossa 

ancestralidade. Como nos aponta Leda Martins: 

Essa percepção cósmica e filosófica entrelaçada, no mesmo circuito de 

significância, o tempo, a ancestralidade e a morte. A primazia do movimento 

ancestral, fonte de inspiração, matiza as curvas de uma ancestralidade espiralada, na 

qual os eventos, desvestidos de uma cronologia linear, estão em processo de uma 

perene transformação. Nascimento, maturação e morte tornam-se, pois, 

contingências naturais, necessárias na dinâmica mutacional e regenerativa de todos 

os ciclos vitais e existenciais. Nas espirais do tempo, tudo vai e volta (MARTINS, 

2003, p. 75). 

Não haverá, portanto, neste fim de escrita um desfecho: mas a (re)abertura de (novos) 

horizontes, pensando nossas relações a partir da escuta, das sonoridades que emanamos, das 

que reverberam em nós, que nos constituem e nos marcam, imprimindo em nós saberes que 

nos conectam com formas outras de ser e estar mundo; de compreender a nossa existência, 

abrindo, assim, precedentes para novos caminhos a serem percorridos. É como nos diz Cabral 

em seu livro, Pensar Nagô, ao abordar pensamento humano sob uma perspectiva 

afrocentrada: 

Não se trata da nostalgia do antigo, portanto, de nenhuma reminiscência romântica, 

nenhuma forma de espirito original, nem de qualquer apelo memorial a um começo. 

Trata-se, sim, de um eterno retorno ou um eterno renascimento, um logos circular 

(o fim é a origem, a origm é o fim), que se subtrai às tentativas puramente racionais 

de apreensão enquanto algo fundamental de que não se recorda nem se fala, mas 

não falta, pois se simboliza no culto – naturista, como na Ásia Oriental e na Índia- 

aos princípios cosmológicos (os orixás, as divindades) e aos ancestrais (CABRAL, 

2017, P. 97). 

Por fim, mais uma vez evoco Exu, o Senhor dos Caminhos, que simboliza neste 

desfecho aberto, os muitos horizontes que se abrem sob essa perspectiva de ter na escuta das 

sonoridades a pulsão necessária para dar seguimento a esta pesquisa que, não se encerra, mas 

se abre à vindouras oportunidades.    

Laroyê! 
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8 ANEXOS 

8.1 Texto teatral Sortilégio: Mistério Negro 
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