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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo discutir a performance como possibilidade de
atualização dos mitos na época contemporânea, ainda que escapando a uma
religiosidade em sentido tradicional. Para tanto, utiliza-se a obra de Orlan e Marina
Abramovic como estudo de caso. Através da metodologia de revisão bibliográfica,
dividiu-se a investigação em três momentos. O primeiro, sobre a relação entre mito
e ritual, traça um panorama do “tempo primordial” ou tempo de origem e suas
possibilidades de atualização no contemporâneo. O segundo momento (ou capítulo)
se aprofunda na possibilidade de a performance art atuar como resgate dos mitos na
contemporaneidade, através – sobretudo – da centralidade do corpo (body art), em
suas possibilidades (i.e: o corpo performático como corpo transitorial, lugar de
passagem e corpo liminar) na obra de Orlan e Marina Abramovic. Cabe observar
que o referencial teórico utilizado para estes dois primeiros momentos girou,
sobretudo, em torno de autores como Richard Schechner, Victor Turner, Carl
Gustav Jung e Mircea Eliade. Finalizando, no terceiro e último momento desta
pesquisa, aborda-se criticamente a parte final da obra de Marina Abramovic e
sua(s) vinda(s) ao Brasil (entre os anos de 2012 e 2015) através da contraposição
ao conceito de “outro teatro” de Zeca Ligiéro (2019), conceito que busca,
justamente, fugir de uma narrativa eurocêntrica e que abre uma perspectiva que nos
permite, à título de considerações finais, pensar um pouco para além dos limites de
uma história unívoca para a performance, a arte e o teatro.

Palavras-Chave: Mito; Ritual; Performance Art; Marina Abramovic; Orlan.
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ABSTRACT

This research aims to discuss performance as a possibility of updating myths in
contemporary times, although escaping a religiosity in the traditional sense. For
that matter, Orlan and Marina Abramovich's work is used as a case study. Through
the literature review methodology, the research was divided into three stages. Stage
one, on the relationship between myth and ritual, traces an outlook of “primordial
time”, or time of origin, and its possibilities for updating the contemporary. Stage
two delves into the possibility of performance art to play a role of rescuing myths
in contemporary times, through - above all - the centrality of the body (body art)
and its possibilities (i.e.: the performing body as a transitorial body, place of
passage and liminal body) in the work of Orlan and Marina Abramovic. It should
be noted that the theoretical framework used for these first two moments revolved
around authors such as Richard Schechner, Victor Turner, Carl Gustav Jung, and
Mircea Eliade. The third and last stage of this research critically approaches the
final part of the work of Marina Abramovic and her coming(s) to Brazil (between
the years 2012 and 2015) through the contraposition to the concept of “other
theatre” by Zeca Ligiéro (2019), a concept that seeks, precisely, to escape from a
Eurocentric narrative and opens a perspective that allows us, in the final
considerations, to think beyond the limits of a single History of performance, art
and theatre.

Key Words: Myth; Ritual; Performance Art; Marina Abramovic; Orlan.
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INTRODUÇÃO

Desde o início da minha graduação, e até mesmo antes dela, o ritual e a relação

do humano com o mundo, através de tal forma de manifestação, foi motivador para

minhas leituras e pesquisas. E foi a partir das indagações que me acompanharam e sua

interseção com as artes que se abriu o caminho para os questionamentos e reflexões

presentes nesta dissertação. Partindo da ideia de mito, foi possível adentrar na ação

ritual como ponto central para compreender a performance como uma forma de

contemporaneizar as noções arcaicas de mito. As questões foram crescentes em relação

a sua interseção com o Teatro, desde quando iniciei meus estudos sobre a historiografia

do teatro, ainda na graduação. Descobrir o que conhecemos como a origem do Teatro e

sua ligação direta com a religião arcaica grega, suas narrativas e seus deuses, trouxeram

à minha visão a ligação inquestionável e primordial do próprio “teatrar” com o

ritualizar.

O anteprojeto inicialmente apresentado a este programa de pós-graduação tinha

por título “Teatro ritual: As poéticas da encenação e suas interseções com o ritual”. A

princípio, seria um dos objetivos desta pesquisa aprofundar-se também em uma

perspectiva historiográfica das Artes Cênicas em busca de suas origens ritualísticas

trazendo, principalmente, seu ‘nascimento’ na Grécia Antiga como contexto para a

tentativa de pensar como os mitos, em perspectiva alargada, se atualizam na época

contemporânea através da performance. Era um dos objetivos investigar as

características dos ditirambos e rituais dionisíacos pré-dramáticos para um primeiro

capítulo. Porém, através dos movimentos naturais (de escrita e sucessivas revisões)

pelos quais uma pesquisa passa, dei-me conta de que esta temática, por si só,

praticamente comporia uma dissertação à parte e demandaria um tempo desnecessário

para chegar ao ponto principal de meu objetivo central, i.e: pensar a performance hoje

como possibilidade de atualização dos mitos, ainda que em uma espécie de caráter laico
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ou não-religioso em sentido tradicional, tendo a obra de Orlan e Marina Abramovich

como objeto.

Se, com isso, as origens do teatro na Grécia perderam aqui a centralidade como

objeto, contudo, ainda permanece sua referência no primeiro capítulo, mas com um

novo viés: a importância do mito para o nascimento da tragédia. Se fez importante

manter esta perspectiva para compreender como as raízes do teatro estão ligadas ao

ritual e ao mito, sem se aprofundar em sua constituição histórica ocidental mas, sim, em

seu aspecto constitutivo da experiência humana1. Sendo assim, manteve-se o objeto

central, agora melhor lapidado, o que se refletiu aqui um novo título, mais específico, a

saber “A Origem e as Sombras: interseções entre Ritual, Memória e Performance”,

com o qual evoco para a discussão desta dissertação os conceitos e reflexões sobre o

Mito em uma revisão bibliográfica, ‘sentado nas costas de gigantes’ como Mircea

Eliade, com a finalidade de compreender a performance como restituidor de mitos,

sejam eles os arcaicos ou os que poderíamos chamar de modernos, dando início, de fato,

à dissertação em seu primeiro capítulo. Tendo como ponto principal a discussão dos

mitos na performance, este capítulo pretende trazer informações necessárias para

compreender seus aspectos na constituição das sociedades arcaicas e seus

conhecimentos. Além desta reflexão sobre o conceito de mito, pretende-se também

levantar para discussão a importância do mito para o ritual. Assim, uma das referências

iniciais de meu projeto, Victor Turner, permanece para investigarmos o próprio processo

ritual em somatória com os conceitos de Mircea Eliade. Umas das perspectivas

relevantes para a discussão contidas tanto no meu projeto quanto nas atuais reflexões é a

importância dos símbolos para ambos. Como descreve Grasielle Aires da Costa (2015),

referindo-se a Turner e suas obras Floresta de Símbolos: Aspectos do ritual Ndembo

(1967) e O Processo Ritual (1974), é de interesse perceber a partir das reflexões de

Turner o seguinte:

1 Ainda que esta retomada dos aspectos históricos que entrelaçam mito, ritual e teatro se faça presente em
nosso item 1.3, estes são agora acessórios para se pensar a questão central, acerca da atualização dos
mitos na performance contemporânea, perspectiva grandemente enriquecida pelo Performance Studies.
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De maneira geral, o que Turner destaca em ambas as obras é que o ritual é
uma manifestação povoada de simbologias e representações que podem estar
associadas a uma cosmogonia ou aspectos diretamente ligados ao cotidiano
da sociedade. Este aspecto é muito importante para a definição de ritual
apresentada por Turner (1974), pois sem a representação simbólica – através
de movimentos, máscaras e outros objetos – não é possível, na visão deste
autor, o estabelecimento de uma atmosfera ritual, ou seja, de um ambiente
diferenciado para a realidade cotidiana, onde o ritual se desenvolve. (COSTA,
2015, p.4)

A partir destas reflexões se tem como objetivo, também, trazer para discussão no

primeiro capítulo esta relação simbólica presente no ritual e no mito para se pensar

ambos os conceitos tais como podem se mostrar na contemporaneidade. O mito ainda se

faz atual nas sociedades contemporâneas? Existe algum reflexo dos mitos arcaicos na

vida atual? São perguntas que orientam o final do primeiro capítulo da presente

dissertação, a fim de caminhar para a discussão da performance e suas relações com o

mito e com o ritual, a ser posteriormente realizada no capítulo 2. Por exemplo, uma das

principais reflexões para a contemporaneidade e o pensamento mítico vem através dos

estudos da psicologia analítica e as contribuições aos estudos da psique, dando ênfase,

principalmente, aos pensamentos de Carl Gustav Jung, presentes no livro O Homem e

seus Símbolos (2008). Estas contribuições permitem uma discussão mais profunda

sobre as afetações das narrativas do mito com a própria formação da identidade.

Clarissa Pinkola Estés: a autora contribui para compreendermos como é possível ver o

mito, ainda vivo, no contemporâneo em perspectivas como dentro da literatura ou, visto

a partir de uma psicologia analítica, no inconsciente coletivo. Para além disso, é

precioso trazer como interseção o repensar de uma ideia primordial de teatro, o resgate

de seu perfil ritualístico, ao refletirmos a respeito do teatro ou performance

contemporânea. Então neste mesmo capítulo abordo a ideia de “nascimento” do teatro

no ocidente, lançando o olhar para a Grécia como ‘berço’ do teatro ocidental, em sua

raiz ritualística e mítica. Ainda, para tal interseção, trago as perspectivas de Antonin

Artaud relacionadas às origens do teatro para se pensar um teatro das ‘sombras’, um

teatro ou performance capaz de se relacionar diretamente com a memória e com partes

‘esquecidas’ e primitivas da própria arte e do próprio ser.

Tendo isto em vista, para o segundo capítulo, pretendeu-se a construção de uma

discussão mais aprofundada a respeito do próprio conceito de performance, utilizando

como referência principal Richard Schechner, fundador do Performance Studies, campo
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que se mostrou essencial ao estudo aqui empreendido, e Zeca Ligiéro, pesquisador

brasileiro discípulo de Schechner, capaz de contribuir com suas visões sobre uma

performatividade brasileira. As contribuições de Schechner permitem que se possa

compreender a performance em sua relação direta com o ritual. Através disso será

possível iniciar as interseções mais propriamente ditas entre o ritual, o mito e a

performance art na contemporaneidade, abordando-se, para tanto, conceitos chaves

como o de comportamento restaurado e estado liminar. Também será aprofundada a

ideia de uma performance que rompe com a perspectiva de uma arte em estase,

discorrendo sobre a presença da performance em instâncias que quebram com conceitos

anteriores e convencionados em paradigmas instituídos no próprio fazer artístico e

experimental. E, a partir da reflexão destes conceitos, a body artist Orlan virá como um

mini estudo de caso, no interior do capítulo, para se compreender melhor como se pode

constituir um corpo liminar que traga para o presente as relações com o mito.

Permanecem, ainda, referências presentes nesta pesquisa autores como Antonin Artaud

(2006) e Josette Féral (2015). Como Antonin Artaud escreve:

E o público acreditará nos sonhos do teatro sob a condição de que ele os
considere de fato como sonhos e não como um decalque da realidade; sob a
condição de que eles lhe permitam liberar a liberdade mágica do sonho, que
ele só pode reconhecer enquanto marcada pelo terror e pela crueldade.
(ARTAUD, 2006, p. 97)

A partir do pensamento de uma “performance como um sonho” é possível

pensar a performance em suas possibilidades como construção simbólica na qual podem

emergir questões míticas e ligadas ao inconsciente. Assim, criando relações com o

conceito de “comportamento restaurado” trazidos por Schechner (2013), será

aprofundado, no capítulo 2, como tais comportamentos e o ritual podem ser entendidos

como partes simbólicas da criação performática. Para compreensão do caráter simbólico

que pode emergir através da arte, usaremos também alguns conceitos que Gustav Jung

(2008) traz a partir de seus estudos sobre a psiquê, contribuições que permanecem desde

o projeto, como por exemplo:

O mito do herói é o mais comum e o mais conhecido em todo o mundo. É
encontrado na mitologia clássica da Grécia e de Roma, na Idade Média, no
Extremo Oriente e entre as tribos primitivas contemporâneas, Aparece
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também em nossos sonhos. Tem um flagrante poder de sedução dramática e,
apesar de menos aparente, uma importância psicológica profunda. São mitos
que variam muito nos detalhes, mas quanto mais os examinamos mais
percebemos quanto se assemelham estruturalmente. Isso quer dizer que
guardam uma forma universal mesmo quando desenvolvidos por grupos ou
indivíduos sem qualquer contato cultural entre si – como por exemplo as
tribos africanas e os índios norte-americanos, os gregos e os incas do Peru
(JUNG, 2008, p. 142)

Partindo deste conceito do mito do herói, retomado por Joseph Campbell no livro
O herói de mil faces (1989), pretendemos aprofundar o entendimento desta jornada do
herói e sua relação com o inconsciente, o sonho e a produção de signos humanos que
podem se fazer presentes nas artes.

Quando passamos, tendo essa imagem em mente, à consideração dos
numerosos rituais estranhos das tribos primitivas e das grandes civilizações
do passado, cujo relato chega até nós, torna-se claro que o propósito e o efeito
real desses rituais consistiam em levar as pessoas a cruzarem difíceis limiares
de transformação que requerem uma mudança dos padrões, não apenas da
vida consciente, como da inconsciente. Os chamados ritos [ou rituais] de
passagem, que ocupam um lugar tão proeminente na vida de uma sociedade
primitiva (cerimônias de nascimento, de atribuição de nome, de puberdade,
casamento, morte etc.), têm como característica a prática de exercícios
formais de rompimento normalmente bastante rigorosos, por meio dos quais a
mente é afastada de maneira radical das atitudes, vínculos e padrões de vida
típicos do estágio que ficou para trás. Segue-se a esses exercícios um
intervalo de isolamento mais ou menos prolongado, durante o qual são
realizados rituais destinados a apresentar, ao aventureiro da vida, as formas e
sentimentos apropriados à sua nova condição, de maneira que, quando
finalmente tiver chegado o momento do seu retorno ao mundo normal, o
iniciado esteja tão bem como se tivesse renascido. (CAMPBELL, 1989, p.9)

Com o horizonte dado a partir do mito, o rito, como escreve Campbell, traz como

perspectiva para a performance o ritual como ritual de passagem e transformação, e a partir

destes sonhos repletos de significados, deste teatro mágico e cruel Artaudiano, da realidade

ordinária, como o herói que passa do mundo “normal” para uma jornada que o transforma

e, quando retorna “para casa”, toda sua imersão no processo e nos acontecimentos o leva a

um renascimento que modifica sua perspectiva do mundo habitual.

Ainda no segundo capítulo tornam-se mais profundas as reflexões sobre Marina

Abramovic, performer escolhida para se pensar as relações entre teatralidade e

espiritualidade. Como estudo de caso, ao lado da body artist Orlan, Abramovic norteia os

conceitos e bibliografias levantadas ao decorrer do primeiro capítulo e do segundo capítulo

com o ensejo de compreender o corpo na performance como potência liminar, que se torna
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como uma ‘ponte’ para diversas afetações. Assim o recorte para este trecho corresponde ao

pensamento de uma estrutura simbólica e mítica na performance que, como o ritual,

possibilita um estado outro que não o cotidiano e, também, uma transgressão dos limites

sociais e convencionados. Ao lado das reflexões sobre o ritual, propõe-se criar uma ideia

paralela de ‘ritual de passagem’ na própria performance, como é observado através das

artistas citadas. Podendo, enfim, compreender interseções potentes sobre o ato de

performar e de ritualizar como caminhos para a ‘encarnação’ de questões míticas e sociais,

sejam elas ligadas à religião ou laicas.

Por fim, partindo desta proposta conceitual, será trazido no terceiro capítulo a

contribuição de Marina Abramovic em seus processos de criação em performance, tendo

como base principal a análise de sua viagem para o Brasil entre 2012 e 2015 e as ações

artísticas decorrentes. Sua própria jornada será observada com o intuito de perceber o

interesse da performer por buscar, em outras linguagens que não as canonicamente

consideradas como artísticas, elementos que possibilitem novas perspectivas para seus

processos criativos. Desta forma, como a própria performer denomina, sua jornada de cura

torna-se uma narrativa onde ‘pistas’ nos são dadas de elementos que se interseccionam

entre o fazer artístico e aquilo que ela chama de ação espiritual.

Da mesma maneira propõe-se um olhar crítico sobre as ações da artista no Brasil.

Será questionado seu olhar “colonizante” europeu nas terras latino-americanas e, para além

disso, trará como perspectiva o desejo de compreender os participantes do documentário,

os brasileiros ligados diretamente a espiritualidade explorada pela performer, como ‘Outros

Performers’, conceito pensado a partir do escrito por Ligiéro (2019) tratando-se de uma

teatralidade diferente das convenções ocidentalizadas e cristalizadas (“Outro Teatro”),

pensando em um teatro das origens. Esta visão de um teatro que se liga diretamente à

comunidade, sua espiritualidade e identidade, será um ponto importante no terceiro

capítulo pois, tratando-se de uma forma onde o ritual e o teatral estão uníssonos, traz

perspectivas para refletirmos sobre as interseções propostas nesta pesquisa. De forma a

compreender, paralelamente, conceitos que parecem díspares e distantes ao se olhar de

longe, o terceiro capítulo pretende através destas fricções contribuir com questões a serem

pensadas e aprofundadas ao que se refere aos estudos teatrais e da performance. Dessa

maneira a performance, assim como o teatro, havia perdido algo que a aproximava do

nosso cotidiano e do experiencial em troca de um material estético? Contrapondo
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novamente as performances de juventude de Abramovic às suas performances mais

recentes, teria algo se perdido? Pode-se dizer que esta indagação dá o tom do terceiro

capítulo. Por fim, encerrando a dissertação, aponto em minhas Considerações Finais

desejos e questões ainda a serem visitadas e revisitadas, em pesquisas futuras. Dessa

maneira é importante ressaltar que tais considerações não possuem caráter fechado mas,

antes, um caráter abrangente de trajetórias ainda a serem percorridas através desta

pesquisa.
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CAPÍTULO 1
O MITO E O TEMPO DE ORIGEM

1.1 O Tempo Primordial e o presente: o mito e a presentificação da ancestralidade

O mito é objeto central desta pesquisa pelo fato de emergir a partir de uma

relação do humano com forças ancestrais e tradições de outrora e pelo seu poder de

contemporaneizar tais elementos. Na modernidade, seus significados podem ser

díspares: ora significando algo ficcional, ora uma tradição sagrada. Mas, para o foco

desta dissertação, à segunda acepção é dada mais atenção. E é a partir deste significado

que tentamos esclarecer o que é o mito. Mircea Eliade, em seu livro Mito e Realidade

(1972), discute sobre a estrutura do mito e nos traz como linha norteadora a perspectiva

de um mito “vivo”, ou seja: que ainda possui a importância de fornecer os modelos

comportamentais e as relações do humano com o passado (ELIADE, 1972, p.6).

Queremos assim, aqui, lançar o olhar para dois pontos: investigar a partir da ótica de um

‘mito vivo’ e; a de como pensar tal mito vivo na contemporaneidade.

O mito deve, para Eliade, ser visto como fenômeno humano e cultural, presentes

em diversas sociedades e com sua importância. Fenômeno cultural pois os mitos

possuem importância na constituição dos hábitos das sociedades arcaicas e na formação

da identidade dos sujeitos. Então o mito possui importância para a relação do humano

com o mundo, pelo menos em tempos antigos ou pré-filosóficos. Para entendermos

melhor estas características devemos buscar uma definição em si para o conceito ‘mito’.

Sobre isto, Eliade nos mostra:

Seria difícil encontrar uma definição do mito que fosse aceita por todos os
eruditos e, ao mesmo tempo, acessível aos não-especialistas. Por outro lado,
será realmente possível encontrar uma única definição capaz de cobrir todos
os tipos e todas as funções dos mitos, em todas as sociedades arcaicas e
tradicionais? O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que
pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e
complementares. (ELIADE, 1972, p. 9)
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Devido a simbiose entre o mito e a cultura, esse se torna passível de

transformações a partir das óticas da sociedade em que ele é resgatado. A sua própria

transmissão pode ser ruidosa, mutando-se de sua origem até a nossa captação. Através

dos séculos, os mitos sofreram diversas influências e isto não os tornam menos

importantes ou verdadeiros, mas sim os adaptam através da oralidade entre outros

fenômenos. Mas, ainda apoiando em Eliade, podemos compreender o mito como

histórias sagradas que discorrem eventos relacionados à criação do mundo ou das coisas

através das ações de Entes Sobrenaturais. Estas histórias sobre as origens também

funcionam como uma significação para as atitudes humanas e como nos tornamos o que

somos. E é através das ações desses Entes Sobrenaturais no mundo ordinário que

constitui uma relação entre o sagrado e o divino com o mortal e cotidiano. Além disso

devemos nos ater a importância de compreender que o mito, este que se trata do sagrado

e às tradições, não deve ser visto como ficcional, pois se refere a realidades outras e

como prova de questões como a mortalidade ou a criação do mundo (ELIADE, 1972,

p.9). Estes eventos estruturam o olhar da sociedade onde o mito permanece vivo com a

finalidade de ser modelo, servir de um exemplo, para as atividades da comunidade. A

ancestralidade é uma linha norteadora para as ações humanas que são movidas através

do mito, tornando as imagens ancestrais presentificadas através dele.

Estas ações, sejam as sagradas ou as profanas, são norteadas pelas ações desses

Entes Sobrenaturais pertencentes ao mito. Referir-se ao sagrado e ao profano, aqui, é

referir-se a ações antônimas, uma tratando-se de ações religiosas e relacionadas aos

rituais e a outra tratando-se de ações cotidianas como se sentar, urinar ou comer – que

também podem ser ritualizadas. Poderíamos assim relacionar estas duas terminologias

para separar o mito, como “histórias verdadeiras”, dos contos e das fábulas – as

histórias falsas. Isto se dá pela a importância que cada uma tem para a relação cultural.

Enquanto o mito possui este caráter sagrado e sobrenatural, tratando-se das relações

celestiais e divinas e da própria criação do mundo, os contos e histórias falsas se

relacionam diretamente com o profano e o cotidiano. Isto traz para o mito uma

importância, e a relação do sujeito com ele não pode ser indiferente, como cita Eliade:

É por isso que os mitos não podem ser indiferentemente narrados. Em muitas
tribos, eles não são recitados perante as mulheres e as crianças, isto é, perante
os não iniciados. Geralmente, os velhos instrutores comunicam os mitos aos
neófitos, durante seu período de isolamento na mata, e isso faz parte de sua
iniciação. (ELIADE, 1972, pp.11-12)
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Em contraposição a esta ritualística e a este tempo diferente do cotidiano,

pertencente ao mito, as “histórias falsas” não possuem uma necessidade especial ou

momento correto para serem contadas. Isto mostra um aspecto importante para

compreendermos o mito como algo vivo e distante das ideias cotidianas: o ritual. Este

aspecto será abordado no próximo tópico deste capítulo, mas por ora devemos enfatizar

esta característica como uma potência para a definição do mito e relações futuras.

Outro ponto que devemos lançar nosso olhar é a relação do mito com tempos

distantes e que não possuem relação com o espaço e tempo cotidiano. Mesmo sendo

relacionado à vida da comunidade, os mitos se relacionam diretamente com eventos que

modificaram a condição humana. Eliade nos soma com o seguinte:

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do Mundo, dos animais,
das plantas e do homem, mas também de todos os acontecimentos
primordiais em consequência dos quais o homem se converteu no que é hoje
– um ser mortal, sexuado, organizado em sociedade, obrigado a trabalhar para
viver, e trabalhando de acordo com determinadas regras. (ELIADE, 1972,
p.13)

Sendo assim, o mito compreende um processo de relação do humano com o

próprio meio em que ele vive. Estes fatos ancestrais é que orientam a chegada do

humano como ele é no presente, definidos em um tempo distante e dissociado do

cotidiano. Isto mostra a importância dos mitos: o modo de se existir. E, não obstante,

mostra como cada coisa é afetada e afeta a relação do mundo como um todo. Conhecer

tais mitos é compreender a origem das coisas e sua própria relação com o universo,

tendo também o conhecimento de “onde encontrá-las e como fazer com que reapareçam

quando desaparecem” (ELIADE, 1972, p. 14).

Vemos, portanto, que a “história” narrada pelo mito constitui um
“conhecimento” de ordem esotérico, não apenas por ser secreto e transmitido
no curso de uma iniciação, mas também porque esse “conhecimento” é
acompanhado de um poder mágico religioso. Com efeito, conhecer a origem
de um objeto, de um animal ou planta, equivale a adquirir sobre eles um
poder mágico, graças ao qual é possível dominá-los, multiplicá-los ou
reproduzi-los à vontade. (ELIADE, 1972, p. 15)

Esse poder pode ser entendido, como ainda afirma em continuação Mircea

Eliade, como “a ideia de que um remédio não age, a menos que sua origem seja

conhecida”. Então, mais profundamente para a comunidade, existe uma relação entre o
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mito e a realidade de forma simbiótica, que um possui poder de modificação no outro.

Visto que para essas comunidades onde o mito permanece vivo, a importância da

narração de tais eventos constitui uma relação importante entre presentificar

conhecimentos ancestrais e criar uma manutenção das práticas da sociedade onde ele

permanece como uma realidade viva, presentes nas passagens dos sujeitos e suas

necessidades. É uma codificação dos conhecimentos e práticas que possuem a

capacidade de relacionar-se diretamente com a existência das comunidades.

A experiência que o mito se propõe a relembrar, a das origens das coisas,

delineia assim uma cosmogonia, ou seja: a narrativa de como tudo se originou. É

através do mito que certos conhecimentos são passados para as gerações futuras. Um

exemplo, trazido por Eliade a respeito de uma tribo norte-americana (Osage), ilustra

esta afirmação:

Quando nasce uma criança Osage, convoca-se a presença de “um homem que
falou com os deuses”. Ao chegar à casa da parturiente, ele recita diante do
recém-nascido a história da criação do Universo e dos animais terrestres.
Somente depois disso é que o bebê é amamentado. Mais tarde, quando o bebê
quer tomar água, chama-se novamente o mesmo homem ou um outro. Mais
uma vez ele recita a Criação, completando-a com a história da origem da
Água. Quando a criancinha atinge a idade de ingerir alimentos sólidos, volta
o homem “que falou com os deuses” e recita novamente a Criação,
mencionando também desta vez a origem dos cereais e de outros alimentos.
(ELIADE, 1972, p.28)

Este aspecto do mito é importante pois coloca, como neste exemplo, o sujeito

em diversos “começos”. Traz a origem de certos fatos com uma relação de

aprendizagem ancestral das coisas e através dele ensina os comportamentos básicos. É

trazido o mito e não o exemplo de outras pessoas, como o pai ou o avô, como forma de

rememorar o tempo de origem, a força que possui este tempo de criação primordial. “O

tempo decorrido entre a origem e o momento presente não é ‘forte’ nem significativo

(salvo, bem entendido, os intervalos em que se reatualizava o tempo primordial”

(ELIADE, 1972, p. 28). Desta forma o mito possui a função de trazer estas forças

primordiais e ancestrais para o tempo presente.

Mas, além da importância individual, o mito cosmogônico possui importância

para as sociedades arcaicas como coletivo. Presentes em ocasiões como a colheita e a

morte, cria-se uma relação entre a comunidade e o mito, em recitações ou rituais, com a
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finalidade de reviver suas origens e reatualizar os mitos. Recorda-se a essência

criacional do mundo e as ações e criações pertencentes a estes.

O fato de os mitos de origem dependerem do mito cosmogônico é melhor
compreendido quando se considera que, em ambos os casos, existe um
“começo”. Ora, o “começo” absoluto é a Criação do Mundo. Não se trata,
evidentemente, de uma simples curiosidade teórica. Não basta conhecer a
“origem”, é preciso reintegrar no momento em que tal ou tal coisa foi criada.
Ora, isso se traduz num “voltar atrás” até a recuperação do Tempo original,
forte, sagrado. E, conforme já vimos e tornaremos a ver ainda mais
claramente a seguir, a recuperação do Tempo primordial, indispensável para
assegurar a renovação total do Cosmo, da vida e da sociedade, é obtido
sobretudo através da reatualização do “começo absoluto”, isto é, da Criação
do Mundo. (ELIADE, 1972, p. 30)

Dessa forma podemos entender o mito como histórias que narram eventos que

pertencem a um tempo primordial e ancestral, que trazem modelos de existência para as

sociedades arcaicas, situando a respeito de seus comportamentos e de suas origens.

Presente em diversos momentos de importância para as comunidades onde permanece

vivo, o próximo tópico pretende discorrer a respeito de sua relação com o ritual. É

importante frisar que não é o ponto focal definir o que é o mito, mas antes torná-lo vivo

em sua relação com a cultura e a sociedade. Sendo assim, já se delineia, a partir das

reflexões trazidas aqui, alguns pontos centrais para a compreensão futura de outras

relações entre o mito e o sujeito como, por exemplo, sua função nas sociedades arcaicas

de criação e manutenção entre o humano e o mundo através de narrativas de eventos de

outrora. Ainda podemos acrescentar, frisando as importantes questões já levantadas, que

o mito não é meramente ficcional, antes se trata de uma experiência da realidade que se

refere à criação das coisas, dos eventos e de como o humano veio a ser e se tornou o que

ele é. Sendo assim, a partir destas informações, cabe relacionar tais características com

o ritual, observando-se suas características e as estruturas que o compõem e possibilitam

a presentificação do mito.

1.2 O Mito e o Rito: tempo primordial no presente da memória e a cura

Como acabamos de ver, o mito possui características específicas e sagradas que

o distanciam da vida cotidiana e de suas narrativas, não podendo, portanto, ser tratado
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com indiferença. Desse modo, para nossa investigação, discutiremos agora o rito como

relação entre o sujeito e estes mitos. Richard Schechner (2013), precursor em aproximar

o estudo dos mitos e dos rituais com os estudos em teatro e performance, ao fundar o

Performance Studies, no traz a seguinte definição para pensar o ritual:

Rituais são memórias coletivas codificadas em ações. Rituais, além disso,
ajudam pessoas (e animais) a lidar com transições difíceis, relações
ambivalentes, hierarquias, e desejos que perturbem, excedam ou violam as
normas da vida diária.” (SCHECHNER, 2013, p. 52)2.

O mito, sem menosprezar sua importância, pode ser visto então como esta

“memória coletiva”, citada por Schechner, principalmente quando os identificamos

presentes em diversos momentos como conhecimento ancestral e modelo para os

comportamentos do presente. Eliade contribui para esta reflexão, uma vez que se refere

às sociedades arcaicas da seguinte forma:

o que aconteceu ab origine pode ser repetido através do poder dos ritos. Para
ele, portanto, o essencial é conhecer os mitos. Essencial não somente porque
os mitos lhe oferecem uma explicação do Mundo e de seu próprio modo de
existir no Mundo, mas sobretudo porque, ao rememorar os mitos e
reatualizá-los, ele é capaz de repetir o que os Deuses, os Heróis ou os
ancestrais fizeram ab origine. (ELIADE, 1972, p.14)

Assim o mito se torna memória coletiva presentificada através das ações

codificadas presentes no ritual. Os mitos se tornam memórias das ações e como

repeti-las para seus efeitos no momento presente. A iniciação dos neófitos, por exemplo,

se dá por diversas cerimônias que objetivam mostrar a execução das celebrações e

cultos (ELIADE, 1972, p. 15). Trazer ao presente tais memórias também é forçar ao

sujeito um retorno às origens através das ações para uma reintegração à sociedade e sua

cultura. O ritual, então, possibilita um distanciamento do cotidiano e do tempo

cronológico a fim de reviver este tempo de origem pertencente ao mito, “assistir

novamente ao espetáculo das obras divinas, reencontrar os Entes Sobrenaturais e

reaprender sua lição criadora é o desejo que se pode ler como em filigrana em todas as

reiterações rituais dos mitos” (ELIADE, 1972, p. 18). O ritual então pode ser visto

como, também, um marcador de identidade do sujeito e da comunidade, fazendo uma

2 Tradução livre do original: “Rituals are collective memories encoded into actions. Rituals also help
people (and animals) deal with difficult transitions, ambivalent relationships, hierarchies, and desires
that trouble, exceed, or violate the norms of daily life.”
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manutenção de suas crenças e perspectivas de existência. Ele possui a característica de

trazer, para o presente, expressões de ordem primeira, ancestral, mas também “prática”,

indicando como o indivíduo e as coletividades devem se comportar e se relacionar com

o mundo.

É através do ritual, da dança, da gestualidade, dos cantos e outros elementos

simbólicos que podem ser repetidos, que o sujeito arcaico recapitula e rememora

eventos míticos. Isto inclui os rituais que possuem como objetivo a cura. Os mitos

trazem em si relatos de circunstâncias que originaram certas enfermidades, pois

modificaram a estrutura do mundo, e o ritual de cura recria as situações a fim de sanar

as doenças. Eliade descreve um ritual com tal importância:

No ritual de cura do Bhils, há um detalhe particularmente interessante. O
mago “purifica” o espaço ao lado do leito do doente e desenha um mandol
com farinha de milho. No interior do desenho, ele insere a casa de Isvor e
Bhagwân, traçando igualmente as suas figuras. Esse desenho é mantido até a
cura completa do doente. O próprio termo mandol trai sua origem indiana.
Trata-se, evidentemente, do mandala, desenho complexo que tem uma
importante função nos ritos tântricos indo-tibetanos. Mas o mandala é antes
de tudo uma imago mundi: ele representa simultaneamente o Cosmo em
miniatura e o panteão. Sua construção equivale a uma recriação mágica do
mundo. Por conseguinte, quando o feiticeiro Bhil desenha o mandol ao pé do
leito de um doente, repete a cosmogonia, embora os cantos rituais que entoa
não aludam expressamente ao mito cosmogônico. A operação tem,
certamente, um objetivo terapêutico. Convertido simbolicamente em
contemporâneo a Criação do Mundo, o doente mergulha na plenitude
primordial; deixa-se de penetrar pelas forças gigantescas que, in illo tempore,
tornaram possível a Criação. (ELIADE, 1972, p. 22)

E é através deste reencontro com o primordial que é possível, nesta perspectiva,

trazer a cura ao sujeito. Além disso, Eliade também menciona a importância, para certas

culturas, do conhecimento da origem do medicamento para saber como utilizá-lo e quais

são os processos rituais para sua finalidade (ELIADE, 1972, p. 24).

Além dos processos de cura, os mitos cosmogônicos estão presentes nos ritos de

passagem que visam um renascimento e uma iniciação dos neófitos ou participantes. A

presença destes mitos nestes estágios de vida tem como objetivo fazer com que o sujeito

retorne para um estado embrionário e caótico, preparando-o para um novo nascimento.

Ainda possibilita que se tenha acesso, segundo Eliade, “a um modo superior de

existência” (ELIADE, 1972, p. 60).



24

Faz-se interessante lançarmos o olhar para uma investigação mais profunda

sobre o ritual e a relação com os mitos e memórias ancestrais. Como exemplo iremos

utilizar as descrições feitas pelo antropólogo Victor Turner (1974) sobre o processo do

ritual Isoma do povo Ndembo, da África. Este ritual tem como finalidade a recuperação

de algum aspecto relacionado à capacidade de reprodução feminina que foi privada por

não ter se cumprido “obrigações” em venerar os ancestrais, essencialmente

matrilineares. A relação com o ancestral é vista como uma sombra que, ofendida pela

falta do cumprimento de suas venerações, pode corromper o poder procriativo da

vítima, como podemos ver:

A palavra Ndembo usada para designar “ritual” é chidika, que também
significa “um compromisso especial” ou “uma observação”. Isto se relaciona
com a ideia de que o indivíduo tem a obrigação de venerar as sombras dos
ancestrais, porque, como dizem os Ndembos, “não foram elas que deram à
luz ou geraram vocês?”. Os rituais que me refiro são de fato executados
porque pessoas ou grupos incorporados deixaram de satisfazer essa
obrigação. Seja por sua própria culpa ou como representante de um grupo de
parentes, acredita-se que uma pessoa foi “apanhada” por uma sombra, como
dizem os Ndembos, e atormentada por uma desgraça, julgada apropriada ao
sexo a que pertence e a seu papel social. A infelicidade adequada às mulheres
consiste em alguma forma de interferência na capacidade de reprodução da
vítima. (TURNER, 1974. p.25)

As sombras mencionadas podem ser vistas como um aspecto anterior ao próprio

indivíduo e os mitos de sua comunidade que foram esquecidas. Estes aspectos ancestrais

relacionam-se com o comportamento da vítima e o processo de cura proposto pelo

Isoma trata-se de obrigar a vítima a se lembrar de sua ancestralidade, ou seja, retornar

através do ritual para suas origens (TURNER, 1974, p.27). O processo ritualístico do

Isoma compreende-se em fases que primeiramente separa o sujeito do cotidiano e

profano, depois o aparta da vida secular e posteriormente o inclui novamente à vida

normal, através de festividades e mesmo do nascimento da criança desejada. Na

estrutura do ritual, pode-se observar a importância dos elementos utilizados

No contexto ritual Ndembo, quase todo objeto usado, todo gesto realizado,
todo canto ou prece, toda unidade de espaço e de tempo representa, por
convicção, alguma coisa diferente de si mesmo. É mais do que parece ser e,
frequentemente, muito mais. (TURNER, 1974. p.29).
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Estes símbolos codificam as crenças dos mitos da comunidade Ndembo e

presentificam as crenças e o mito no decorrer do processo de cura. Ainda mais,

podemos observar a relação destes mitos e símbolos na própria utilização dos

medicamentos:

Em uma execução a que assisti, o perito mais velho foi até uma árvore
kapwipu (Swartzia madagascariensis) utilizada pela resistência da madeira.
A resistência representa a saúde e o vigor (wukolu) desejados para a paciente.
O indivíduo competente mais velho limpou a base da árvore das ervas
daninhas com a enxada do ritual, colocou em seguida os pedaços dos
tubérculos comestíveis, representando o corpo da paciente, no espaço limpo
(mukombela) e falou o seguinte: “Quando esta mulher esteve grávida antes,
seus lábios, olhos, palmas das mãos e solas dos pés ficaram amarelos [um
sinal de anemia]. Agora ela está grávida de novo, Desta vez faça com que ela
fique forte, a fim de que possa das à luz uma criança viva, que cresça
saudável”. O médico, em seguida, cortou com sua machadinha clínica
pedaços da casca de uma outra árvore da mesma espécie, e os colocou em sua
cabaça quebrada. (TURNER, 1974. p.40)

Através do conhecimento passado através do mito, existe uma ritualística no

manuseio dos medicamentos e no conhecimento de suas funções. Enfatizamos assim

que este conhecimento é passado através do conhecimento das origens destes remédios.

Finalizando este tópico, deve-se frisar a importância do ritual como criador do

espaço sagrado e extra cotidiano que traz para o presente os conhecimentos ancestrais e

da criação do mundo presentes nos mitos. Estas interações tornam-se possíveis através

da codificação das ações, passadas aos neófitos através das histórias dos eventos

míticos, e através de suas execuções, que “trazem”, à comunidade e/ou ao sujeito, as

forças pertencentes ao tempo primordial, seja com o objetivo de realizar algum tipo de

passagem e renascimento, seja como um processo de cura.

1.3 O Ritual e o Teatral: origens compartilhadas?

Uma das principais contribuições para pensarmos o mito hoje vem de suas

origens gregas, trazidas e representadas nas dramaturgias trágicas que se utilizavam dos

mitos como matriz a serem encenadas nos concursos das pólis gregas. Mas, quando

refletimos sobre estas obras criadas pelos tragediógrafos, criadas para o Theatron grego,

o ‘lugar de onde se vê’, também refletimos sobre uma retirada do mito do lugar da ação
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coletiva, do ritual, para uma relação passiva da sociedade. Há uma apropriação aí, na

qual o mito e o ritual se laicizaram, iniciando seu processo de dissociação do ritual para

um lugar diferente, distante das suas origens ritualísticas. Mas para discutirmos mais

profundamente este processo de ‘desmitificação’ do ritual a partir da criação do teatro,

devemos olhar para seu nascimento.

Quando tratamos do nascimento do teatro, pelo menos a partir da ideia de um

teatro ocidental, acabamos por lançar o olhar para a Grécia. As origens do teatro

possuem raízes em um universo mítico e religioso, principalmente ligados aos cultos de

fertilidade, originariamente realizados em Elêusis. E, como eixo central destas

festividades, podemos perceber Dionísio como o deus que rege estes eventos. Assim, o

nascimento da tragédia, e por consequência do teatro, possui suas origens no ritual

como a ritualização e repetição de mitos. Mas, anteriormente a um próprio panteão e

uma cosmogonia unificada, as constituições das comunidades gregas eram outra que

não as grandes cidades. Em um estado primitivo da organização clássica, a Grécia era

dividida em génos, espécie de clãs patriarcais com descendências em comum, e

possuíam deuses próprios, regras, cultos e festividades que se distinguiam de outros

génos. Estes clãs estavam diretamente ligados à sobrevivência e sua manutenção era

feita a partir da religião, dos mitos e dos rituais próprios, existindo rituais de passagem

que caracterizavam o pertencimento do sujeito ao coletivo. Além destes ritos que

pertencem a passagem do sujeito, existia, a partir destes mitos, a explicação através da

adoração de elementos da natureza, a saber:

Num primeiro momento, a religião grega tinha características bem próximas
das religiões primitivas bárbaras. Gregos e bárbaros cultuavam ídolos
inspirados na natureza, tais como a água, o raio, o fogo, o vento, tidos como
representações de seres divinos. Ambos igualmente celebravam cultos em
homenagem a animais que eles consideravam sagrados: “Na Arcádia, por
exemplo, sobreviveu, durante muito tempo, o culto de deus com cabeça de
animais, como a Deméter com cabeça de jumenta. Certos animais
consagrados aos deuses como a águia de Zeus ou a coruja de Atena, devem
ter sido antigas divindades” (JARDÉ, 1977, p.125). Esses cultos tinham por
finalidade acalmar as forças místicas do mundo com cerimônias particulares,
tidas como sagradas, em honra a essas divindades; mas também serviam para
explicar ao homem a sua origem e os eventos naturais que ele não conseguia
entender por si só. (MELO e SOUZA, 2008, p.31)

A mítica construída por estes génos desenvolvia o pensamento e a forma em que

a comunidade se relacionava com o mundo, sua moral e a origem dos fenômenos. Os
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eventos, como o nascimento e as estações do ano, eram explicados através dos mitos e o

ritual se torna uma forma de presentificá-los e vivenciá-los. Semelhante a uma “filosofia

arcaica”, através da observação dos eventos naturais e humanos e das cerimônias

buscava-se compreender suas origens e, também, as leis que organizavam o social,

tendo elas caráter divino e imutável, ou seja, os acontecimentos eram de ordem superior

e que não deveriam ser mudadas, apenas acrescentadas através da manutenção dos

próprios mitos que compunham os genus. E a partir desta compreensão criava-se a

linguagem de signos que permitia uma comunicação com estas forças naturais

transfiguradas em deuses. É imprescindível pensar que, inicialmente, estes deuses

possuíam formas naturais e, com o decorrer do tempo, tornaram-se humanizados.

Os gregos, em sua religião doméstica, não deram aos deuses em que
acreditavam apenas forma física humana. Os seus deuses passaram a ter
características humanas também nos traços de personalidade, e passaram a
carregar os mesmos vícios e virtudes que tinham os seus adoradores. Os
deuses eram descritos como seres ciumentos, invejosos, vingativos,
rancorosos, passionais, iguais aos mortais. (MELO e SOUZA, 2008, p.32)

Isso torna-se importante para a nossa reflexão devido ao fato de que a própria

manutenção dos mitos, dadas suas origens até o ponto de sua transformação, ocorre

através das necessidades da sociedade. Pensar a transformação dos deuses,

primeiramente com aspectos animalescos, para formas humanizadas é pensar, também,

em uma transformação do próprio olhar da sociedade, antes ligadas diretamente ao

ambiente “natural” para uma visão antropocêntrica. Assim percebemos que os mitos

possuíam importância na Grécia antes de sua formação política e de uma cosmogonia,

por assim dizer, mais unificada. Mesmo antropomorfizando os deuses, estes ainda

possuíam relação direta com a natureza e a fertilidade. Dionísio, responsável por

abençoar as colheitas, é exemplo disso e seus mitos inseparáveis do ritual Eleusino.

Mas a tragédia grega serviu-se destas características míticas de um “retorno às

origens” em sua própria construção. Os cultos a Dionísio se tornaram festivais dentro da

pólis grega, como a Dionisíaca Urbana, transferindo os rituais, inicialmente rurais, para

a cidade e, posteriormente, transformando-se em concursos onde se via as tragédias e

comédias (DIAS, 2017). É neste momento de transição entre campo e urbe que o ritual

transita dos cultos para a tragédia, com o reconhecimento de um corifeu, Téspis,

travestido de Dionísio como potência e, levado para a pólis para reapresentar dentro da
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cidade, torna-se o primeiro “ator” de que temos registro no ocidente. Mas foi um olhar

racionalizador, organizador, que fez Téspis sair dos campos e migrar para a urbe, a

convite do tirano Pisístrato:

o primeiro concurso de tragédias em Atenas teria sido instituído pelo tirano
Pisístrato, no ano de 534 a.C. Téspis teria sido o primeiro a representar uma
tragédia no concurso – alguns autores dizem que antes dos concursos
públicos Téspis já representava tragédias no meio rural da Ática.
(NIETZSCHE, 2005, p.12)

Aqui podemos perceber tanto a passagem do rural para o meio urbano quanto

uma espécie de laicização do teatro, pois Téspis teria retirado seus elementos de

trabalho dos rituais dionisíacos. Esta modificação das relações com o ritual no meio

rural em direção ao dramático, no meio urbano da polis, também se deve à urbanização

e o nascimento da aristocracia grega, como podemos observar

Em Atenas este culto foi organizado oficialmente, a partir da época do tirano
Pisístrato, principalmente em quatro festas públicas, as Dionisíacas Rurais ou
Pequenas Dionisíacas, celebradas no mês grego que corresponde
aproximadamente ao nosso dezembro, portanto no final do outono, as
Lenéias, celebradas num período que corresponde ao situado em nosso
calendário entre janeiro e fevereiro, portanto no inverno, as Antestérias,
celebradas em fevereiro-março, no começo da primavera e as Grandes
Dionisíacas, celebradas entre março e abril, em plena primavera. As tragédias
foram instituídas em Atenas, onde alcançaram o seu maior brilho, nas
Grandes Dionisíacas ou Dionisíacas Urbanas. As Grandes Dionisíacas
celebravam não o Dioniso panjônico, que era celebrado nas festas Lenéias e
Antestérias, mas o Dioniso da cidade de Eleuteras, que ficava na fronteira da
Ática com a Beócia. (NIETZSCHE, 2005, p.12)

Como visto, é a partir desta organização que o próprio deus, Dionísio, ganha

outras funções dentro da organização política grega, ainda que coexistindo com sua

forma mais “primitiva” nos campos. Aqui começamos a perceber como o ritual começa

a perder sua característica de compreensão existencial e passa a ser uma comemoração

pública, voltada à sociedade, como forma cultural e religiosa, mas de importância

menor do que as primitivas. Os próprios mitos pertencentes originalmente aos

pensamentos rurais transformam-se ao migrarem para a pólis e, o próprio fazer ritual

ganha uma nova forma: o Teatro. Inicialmente, como visto nos primeiros parágrafos

deste subitem, a sociedade grega possuía um pensamento mítico dominante, que

buscava através das narrativas do mito um entendimento da vida em sociedade e do

próprio desenvolvimento moral e ético porém, com a transição dos rituais e cultos para
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a política, os mitos e a cosmogonia ganham novas formas. Os deuses ganham novas

hierarquias, colocando a presença superior de imagens como Zeus, Atena e Apolo,

ligados a valores urbanos, e não mais rurais. Assim o ritual, absorvido pela tragédia,

ganha valores novos, que a tragédia espelha. A tragédia traz, em contraposto ao

pensamento mítico, experiencial e ritualístico, a palavra e a discussão lógica da

existência. Por exemplo,

Quando a verdade passa a se constituir a partir da persuasão, da
argumentação e da racionalidade, elementos que se tornam a chave da vida
política na cidade grega, surge a palavra dialogada, “lógica”, até mesmo, em
último grau, palavra sofística. Essa é a mudança radical que a Grécia viu
acontecer e que imprimiria sua marca no mundo ocidental de modo indelével.
Deu-se assim o advento de uma situação histórica inédita, caracteristicamente
marcada pelo conflito entre duas mentalidades ou visões de mundo: de um
lado, o mundo arcaico, mítico, da palavra revelada e das limitações do
homem frente ao divino; do outro, a mentalidade clássica nascente, já a
querer pôr o homem no centro. (DIAS, 2017, p.66)

Assim, a respeito de uma “marca no mundo ocidental”, o teatro nasce a partir do

ritual e da visão mítica, mas, como forma de adaptá-lo à uma nova realidade, ‘trai’ - em

certo sentido – seus fundamentos e raízes. A palavra e a lógica, como reflexo da

sociedade grega que se instituiu, toma fronte e a argumentação a respeito dos

fenômenos e a própria relação com a filosofia e a ética se torna a principal forma de

compreensão do mundo. Este, inclusive, será um dos argumentos centrais de Nietzsche

em sua obra acerca do nascimento da tragédia, que, infelizmente, não discutiremos aqui.

Esta escolha do não aprofundamento nas ideias de Nietzsche está no fato de buscarmos

olhar para outras perspectivas sobre as origens do teatro que atravessam diretamente as

questões míticas - a exemplo da disposição social. Para além, como o ensejo deste item

é possibilitar uma noção das origens comuns entre o ritual e o teatral, utilizar de tal

referência abriria portas para discussões e questões que fugiriam ao escopo desta, ou ao

menos demandaria uma segunda dissertação, para serem realmente aprofundadas. Desta

maneira Nietzsche, assim como a visão aristotélica do teatro, foi deixado de lado para

que fosse possível compreendermos uma visão sociológica do mito, do rito e do teatro

partindo de um ponto histórico pouco abordado nos estudos do teatro (i.e: os génos e a

sociedade pré teatral e sua ambiência mítica).

Nos aproximamos do final deste capítulo com uma pergunta: dentro do fazer

teatral atual e do pensamento contemporâneo existe ainda reflexos de um pensamento
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mítico? A presença do mito, tanto no contemporâneo quanto no fazer teatral, possui

relevância e pode ser resgatado? São questões que procuro me aprofundar nos itens a

seguir mas, como conclusão preliminar, pode-se perceber a presença inegável do mito e

do ritual tanto no nascimento da tragédia e do teatro como no pensamento ocidental:

compreender estas origens é também compreender como foi dada a manutenção da

nossa realidade e nossas convenções.

1.4 O Mito no Contemporâneo: aspectos preliminares

Discutir sobre a presença do mito no mundo contemporâneo é um assunto

complicado, ainda que se encontre no cerne desta pesquisa, sobretudo devido ao fato de

vivermos em uma realidade onde nossa compreensão da existência e muito diferente das

sociedades arcaicas, onde o mito se faz vivo – sobretudo devido ao paradigma científico

e tecnológico vigente. Mas ainda possuímos pensamentos e comportamentos que

sobreviveram destes tempos anteriores, aos quais podemos considerar “míticos”. Um

destes comportamentos é a relação com o “retorno às origens”, como nos mostra Eliade:

Esse prestígio da “origem” sobreviveu nas sociedades europeias. Quando se
empreendia uma inovação, esta era concebida, ou apresentada, como um
retorno à origem. A Reforma inaugurou o retêm à Bíblia e ambicionava
reviver a experiência da Igreja primitiva, ou mesmo das primeiras
comunidades cristãs. A revolução Francesa tomou como paradigmas os
romanos e os espartanos. Os inspiradores e os chefes da Primeira revolução
europeia radical e vitoriosa, que assinalou não somente o fim de um regime,
mas o fim de um ciclo histórico, consideravam-se os restauradores das
antigas virtudes exaltadas por Tito Lívio e Plutarco. (ELIADE, 1972, p. 128)

A origem ganha uma importância para o sujeito moderno como algo que define

o status, relacionada à nobreza. Mas, além desta relação que se trata de um passado de

uma comunidade ou raça, para a discussão deste tópico se faz importante as

contribuições vindas dos estudos da psicologia analítica e da psicanálise. No século XX

os estudos da psique humana lançaram o olhar para a infância. Trazer a perspectiva da

criança como o primordial humano também é buscar um ponto primário e criacional da

própria identidade. “A criança vive num tempo mítico, paradisíaco” (ELIADE, 1972,
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p.57). Nisso podemos ter a contribuição de Freud para pensarmos a recordação deste

estágio da vida do sujeito como um processo de cura a partir da revivência de incidentes

traumáticos pertencentes a estas fases. Nesta dissertação, por escolha própria, irei

chamar esta rememoração das próprias vivências como mito pessoal. Esta escolha se

deve ao fato de, nos próximos capítulos, tratar deste conceito como algo essencial para

se compreender os objetivos desta pesquisa. Por ora, cabe investigarmos como este

“voltar atrás” das próprias vivências, dos próprios mitos individuais, desenvolvem-se

em um processo de cura.

Tendo como base os estudos da psicanálise de Freud, a ideia de voltar atrás e

rememorar certos eventos da própria vida com a finalidade de reatualizá-las é um

retorno individual ao próprio tempo de origem. Semelhante a algumas práticas arcaicas,

este processo de retorno é “concebido como uma possibilidade de renovar e regenerar a

existência daquele que a empreende” (ELIADE, 1972, p. 58). Ainda assim, pela

perspectiva da psicologia analítica, podemos ter as contribuições de Carl Gustav Jung,

psiquiatra suíço, com o tema, assinalando a herança que possuímos em nossa psique de

nossos estágios anteriores da evolução, frisando a importância dos mitos no nosso

processo de individuação e compreensão (JUNG, 2008, p. 106).

Freud foi o pioneiro em resgatar a importância do mito para a psique humana,

principalmente por resgatar o mito de Édipo, tal como abordado pelo tragediógrafo

Sófocles. Contudo, sua visão acerca tanto dos mitos quanto do inconsciente, que se

expressaria através destes, ainda é limitada, pois concebe o inconsciente como uma “lata

de lixo”, o lugar do recalque. Por exemplo, sua visão a respeito do mito de Édipo se

desenvolve em uma reflexão a respeito do desejo do filho pela mãe e seu ódio pelo pai,

que apesar de limitada no que se refere ao mito, serve para criação de um conceito

importante para a psicanálise: a neurose (RUEDA e BONFIM, 2014, p. 126).

Cabe observar que a visão de Carl Gustav Jung, posterior e inspirado por Freud,

possui mais importância para a discussão que empreendemos aqui. Em contraponto a

visão de um desejo incestuoso trazido por Freud, Jung irá perceber no mito

características como símbolos de maturação da psique e renovação. Estas imagens

simbólicas não seriam, então, reflexos de uma realidade mais profunda da psique, i.e: do

inconsciente. É a partir dela que podemos perceber estas relações da mente
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contemporânea e a necessidade dos mitos como desenvolvimento da psique e da própria

formação do indivíduo.

Enquanto a consciência egóica opera pelo raciocínio causal e lógico, a
consciência ampliada do inconsciente é essencialmente imagética, operando
por analogia. Os opostos, consciente e inconsciente, relacionam-se
principalmente por meio da imagem e da imaginação, com o símbolo
realizando a mediação entre as várias antinomias, de forma a equilibrar a
psique. Onde começa o pensamento analógico termina o pensamento em
forma de linguagem (lógica) – os dois tipos possuem estruturas diferentes.
Tentar interpretar os produtos do pensamento analógico (sonhos, imagens,
fantasias e mitos) por meio do campo da lógica é provocar uma
desvalorização dos símbolos e, consequentemente, introduzir um
desequilíbrio na psique. Os símbolos fazem a conexão entre a consciência e o
inconsciente, e este se expressa simbolicamente, tendo a consciência o papel
de interpretá-lo (SERBENA, 2010 apud RUEDA e BONFIM, 2014, p.128).

E, um dos símbolos que devemos dar atenção neste processo, é o mito do herói

solar, que se desenvolve como um processo de desenvolvimento psíquico que diferencia

o mundo matriarcal inconsciente para, o que Jung denomina, a individuação. Dentro

destes processos, o mito e os símbolos que afloram da psique humana tornam-se

importantes, para a visão junguiana, quando o material mitológico das psicoses é

observado como fundamento para a psicologia analítica (RUEDA e BONFIM, 2014,

p.129).

A partir destas visões trazidas pela psicologia analítica traz-se à luz conceitos

como o inconsciente coletivo e os arquétipos. Os arquétipos são produções simbólicas

que funcionam como uma parte intuitiva e instintiva e o herói representa a

movimentação entre o ego e o self. O inconsciente coletivo é um banco de dados, por

assim dizer, destes arquétipos e das narrativas que percorrem a psique coletiva,

produzindo estes símbolos mitológicos e também o lugar onde a manutenção das suas

características são transformadas.

Apoiados no eixo da psicologia analítica e dos estudos da psique, podemos citar

aqui como exemplo da atualidade dos mitos, a autora Clarissa Pinkola Estés e seu livro

Mulheres que correm com Lobos (2014). A autora traz para a contemporaneidade

diversos mitos e contos. E mesmo que nem todos possam ser considerados “histórias

verdadeiras” ao olhar de Mircea Eliade, a autora nos mostra como, em uma relação de

representatividade e de compreensão de arquétipos submersos, tratando principalmente
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do arquétipo da Mulher Selvagem, os mitos podem se fazer extremamente atuais. A

própria autora nos diz

As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde
que ouvi minha primeira. Elas têm uma força! Não exigem que se faça nada,
que se seja nada, que se aja de nenhum modo - basta que prestemos atenção.
A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido
está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e
compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso o da Mulher
Selvagem. (PINKOLA ESTÉS, 2014, p.29)

Em uma aproximação com o mito arcaico, Pinkola Estés retece as narrativas de

histórias e mitos de culturas diversas em uma interessante coleção de eventos presentes

em seu livro com a finalidade de resgatar o arquétipo da Mulher Selvagem. Pensar

nestas narrativas como pertencentes a um tempo de outrora e com uma “força mágica”

capaz de transformar a nossa visão de mundo é pensá-las como linguagens míticas,

profanas ou sagradas, em um tempo contemporâneo. Como exemplo, em um de seus

contos, Pinkola Estés nos apresenta o conto de La Loba:

No mito e seja pelo nome que for, La Loba conhece o passado pessoal e o
passado remoto pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais
velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas.
Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro; ela tem o
olho opaco e sagaz da velha; ela viaja simultaneamente para frente e para trás
no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. La
Loba, a velha, Aquela Que Sabe, está dentro de nós. Ela viceja na mais
profunda alma-psique das mulheres, a antiga e vital Mulher Selvagem. A
história de La Loba descreve sua casa como um lugar no tempo no qual o
espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram - o lugar onde a
mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua
vida rotineira. É o ponto onde o Eu e o Tu se beijam, o lugar onde as
mulheres correm com lobos. (PINKOLA ESTÉS, 2014, p. 43-44)

Com este exemplo, é possível compreender que as histórias míticas, como a

trazida por Pinkola Estés, possuem em sua narrativa uma construção simbólica que tem

como objetivo o diálogo com planos diferentes da atenção e da consciência, isso em um

aspecto de uma psicologia analítica. Podemos pensar nesta narrativa moderna do mito,

como a de Pinkola Estés, como mista, “porque o mito é um ser híbrido que provém a

uma só vez do discurso e do símbolo” (BEAINI, 1994, p.279). Para o campo da

psicologia analítica, como já apontado, este hibridismo simbólico e linguístico do mito é
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de suma importância para se compreender o desenvolvimento do sujeito em suas

diversas fases da vida, sendo importante e presentes nestes momentos de transição.

Este elo crucial entre os mitos arcaicos ou primitivos e os símbolos
produzidos pelo inconsciente é de enorme valor prático para o analista.
Permite-lhe identificar e interpretar estes símbolos em um contexto que lhes
confere tanto uma perspectiva histórica quanto um sentido psicológico.
(JUNG, 2008, p. 109)

Além das narrativas presentes no livro de Pinkola Estés, que resgata os mitos e

histórias de diversas culturas a fim de dialogar com sua simbologia ancestral ou primal,

presente à psique, devemos pensar que a modernidade passou a reconstruir seus

próprios “novos mitos” através desta linguagem simbólica. É comum vermos narrativas

construídas a partir de e sobre figuras públicas ou ficcionais, como cantores, dançarinos,

artistas e, como cita Eliade, os heróis de ação dos quadrinhos:

Eles encarnam a tal ponto o ideal de uma grande parte da sociedade, que
qualquer mudança em sua conduta típica ou, pior ainda, sua morte, provocam
verdadeiras crises, entre os leitores; estes reagem violentamente e protestam,
enviando milhares de telegramas aos autores dos comic strips e aos diretores
dos jornais. (ELIADE, 1972, p. 129)

Como as características dos Entes Sobrenaturais dos mitos, as imagens destes

heróis contemporâneos passam a ser modelos dos comportamentos da sociedade

moderna. Isto, trazendo para o ano atual, pode ser visto no cinema com a presença de

heróis sobre-humanos que buscam através de seus ideais salvar o mundo de algum mal

iminente. São ideias impregnadas da moral cristã entre outras estruturas existenciais que

são enraizadas e reestruturadas para estes mitos modernos. Questões como o auto

sacrifício e a busca por uma evolução constante dentro de uma jornada é a temática

principal de um mito cíclico recorrente em outras diversas narrativas: O mito do herói.

O mito do herói é o mais comum e o mais conhecido em todo o mundo.
Encontramo-lo na mitologia clássica da Grécia e de Roma, na Idade Média,
no Extremo Oriente e entre as tribos primitivas contemporâneas. (JUNG,
2008, p.110).

Percebe-se então que mesmo o ser humano atual ainda carrega a necessidade de

fazer uma “manutenção” dos mitos a fim de contemporaneizá-los em sua forma.

Atualmente vemos, através de uma certa dessacralização do mito do herói, as narrativas
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de tal mito como enredo para espetáculos teatrais, cinematográficos e também na

literatura. A perspectiva de um sujeito que sai de sua vida ordinária a partir de um

chamado, de uma convocação, para cumprir desafios e retornar modificado e

transformado para sua realidade é enredo de histórias como “Harry Potter” e “O

Hobbit”, por exemplo. A modernização dos mitos perde, em seu fundamento, a

sacralidade pertencente às sociedades onde o mito permanece, ou permanecia, vivo em

sua forma originária. É recorrente esta imagem do contemporâneo como símbolo de

individuação, mesmo que perdendo seu lugar sagrado, mas permanecendo como modelo

de comportamentos divulgados através da mídia e suas diversas ramificações.

A mídia trabalha em uma mitificação constante das personalidades presentes,

por exemplo: sejam artistas, atletas, políticos ou figuras, por assim dizer, públicas. As

narrativas por meio midiático, seja através das telas da tv ou cinema, seja pela internet,

atravessam o cotidiano e consistem em uma fragmentação da própria realidade. Somos

bombardeados por diversas informações no decorrer do nosso dia a dia e absorvemos

muitas informações sem, necessariamente, compreendermos sua veracidade. Sejam

estas narrativas histórias verdadeiras ou histórias falsas, nos conceitos de Eliade

(discutidos no início deste capítulo), nossos comportamentos são influenciados e

modificados constantemente por estas imagens. As redes sociais e seus influencers, por

exemplo, passaram a ser modelo comportamental, principalmente dos mais jovens. As

imagens dos influencers, destas figuras que ditam comportamentos e hábitos de seus

“seguidores”, cria-se como uma ideia de mito moderno que se distancia dos princípios

levantados por Eliade a respeito do mito tratar “das origens”.

Esta discussão sobre as possibilidades contemporâneas do mito será aprofundada

no decorrer da dissertação. Como outra conclusão parcial das reflexões empreendidas

neste capítulo 1, pode-se frisar que o ser humano contemporâneo possui ainda, sem

dúvida alguma, comportamentos herdados que o conectam ao pensamento mítico (como

a psicologia, sobretudo de matriz junguiana, veio a demonstrar) e que, como nas

sociedades arcaicas, ainda construímos narrativas com a finalidade de entendermos

nossas origens ou compreendermos nossa relação com o mundo e os modelos de

comportamento. Muitas vezes, são as mídias que assumem hoje o papel de criar estas

narrativas, como esboçamos. Neste contexto, destacamos que um teatro / performance

que se conecte com a construção de mitos contemporâneos, capaz de nos ajudar a
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compreender o mundo e a nós mesmos, podem se mostrar extremamente atual, útil e

necessária. Esta seria, inclusive, a “tarefa sagrada do teatro”: criar mitos e sonhos, tal

como proposto por Antonin Artaud (2006).

1.5 Um Teatro Ritual, uma Performance das Sombras

A princípio vale ressaltar que o intuito, agora, é analisarmos alguns elementos

que podem constituir o uma interseção entre a memória, o mito (em uma visão mais

relacionada a psicologia analítica) e a performance.. Em seus primórdios o teatro

possuía uma certa função de cura e expurgação, através daquilo que Aristóteles chamou

de catarse. A catarse...

Esta característica pode sobreviver nas diferentes formas que assume o ritual

contemporâneo? É a partir destas pressuposições que vejo sentido em utilizar das

palavras de Carl Gustav Jung para investigar a relação dos signos presentes no ritual e

suas interseções com o teatro e a possibilidade desta ‘cura’ psicofísica. Também se pode

fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o conceito de sombra e sua ligação com a

mítica e a própria performance. Antonin Artaud, grande pensador e criador a influenciar

o teatro no século XX e a performance contemporânea, nos ajuda a pensar esta ideia de

um teatro que mobilize as sombras, mobilizando talvez a catarse:

O teatro que não está em nada mas que se serve de todas as linguagens -
gestos, sons, palavras, fogo, gritos - encontra-se exatamente no ponto em que
o espírito precisa de uma linguagem para produzir suas manifestações. E a
fixação do teatro numa linguagem - palavras escritas, música, luzes, sons -
indica sua perdição a curto prazo, sendo que a escolha de uma determinada
linguagem demonstra o gosto que se tem pelas facilidades dessa linguagem; e
o ressecamento da linguagem acompanha sua limitação. Para o teatro assim
como para a cultura, a questão continua sendo nomear e dirigir sombras; e o
teatro, que não se fixa na linguagem e nas formas, com isso destrói as falsas
sombras mas prepara o caminho para um outro nascimento de sombras a cuja
volta agrega-se o verdadeiro espetáculo da vida. (ARTAUD, 2006. p. 7-8)

É de muito valor para esta dissertação pensar um ‘teatro’ ou performance que

agregue as sombras, que as relembre. Sombras, como algo já esquecido ou ignorado do

próprio ser ou da ação. Estes elementos que Artaud aponta (gestos, sons, palavras, fogo,
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gritos) para um teatro que absorve para si sua fiel essência são perspectivas para

compreendermos um resgate às origens do teatro, onde ritual e teatral eram

profundamente ligados E estes elementos, como pode ser visto anteriormente,

relacionam diretamente com as construções do ritual Isoma visto por Victor Turner onde

a memória resgatada de um ancestral, que podemos ler como uma espécie de sombra,

torna possível a cura de suas aflições. E é através dos elementos levantados por Artaud

que se desenrola este ritual: através de gestos, sons, palavras, fogo, gritos. Evidente que

estou fazendo uma interpretação e uma aproximação destas sombras que pode como

pode não ser tão distintas assim. A grande questão é o desenvolvimento deste conceito

para a produção de uma poesia afetiva ou, se apropriando da palavra grega, catártica.

Vamos nos lembrar, também, antes de passarmos para a análise em si, que o teatro que

Artaud propõe, este teatro cru(el), é, nos aproximando um pouco mais do conceito de

catarse, uma passagem que não se deixa esquecer. Mas, para uma compreensão

aprofundada das interseções entre o conceito trazido pela psicologia analítica e o ritual

Isoma e Artaud, devemos observar o significado de sombra que, para Jung, pode ser

visto como:

A sombra não é o todo da personalidade inconsciente: representa qualidades e
atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego – aspectos que
pertencem sobretudo à esfera pessoal e que poderiam também ser
conscientes. Sob certos ângulos a sombra pode, igualmente, consistir em
fatores coletivos que brotam de uma fonte situada fora da vida pessoal do
indivíduo. (JUNG, 2008. p. 168)

Como observado por Jung, a sombra corresponde apenas a uma parcela da

totalidade do ser.3 Ilustrando esta citação, poderíamos imaginar o ego como uma parte

do indivíduo que está iluminada, visível e consciente, enquanto a sombra é uma

projeção inevitável, como qualquer outro corpo iluminado irá projetar. E é neste aspecto

da totalidade do ser que existem impulsos que se reprimem. Reside aí um apontamento

interessante sobre a fala de Artaud que são as sombras projetadas pelo teatro4. Um

teatro convencionado, que serve apenas dos sistemas fixados, produz sombras. São

4 Da mesma forma podemos fazer o desenho da esfera para imaginar o teatro e a parte iluminada, em
vez de ego, são as convenções que sistematizam o teatro, ignorando suas sombras.

3 Sugiro ao leitor fazer o seguinte: Em uma folha de papel desenhe um círculo. Imagine que este
círculo é um globo onde em um ponto a luz se reflita. Neste ponto, desenhe mais um pequeno círculo.
Esta esfera é o self, o que constitui o ser. O pequeno ponto onde a luz se reflete é o ego, ou seja, a
parte iluminada e que temos conhecimento, o que chamamos de “eu”. O resto é recoberto por
sombras, e elas são partes do que constitui de fato a totalidade do ser.
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impulsos, poesias, reprimidos, uma experiência não vivida. A sombra é poesia. Como

aponta Jung, a sombra também pode ser uma projeção que se situa fora do pessoal,

como questões sociais que refletem no comportamento do indivíduo projetando, assim,

parcelas de sua sombra. Refletindo sobre um contexto social, é a partir dela, também,

que se observa comportamentos que envolvem o processo de convívio coletivo5, como

podemos ver

Quando uma pessoa tenta ver a sua sombra ela fica consciente (e muitas
vezes envergonhada) das tendências e impulsos que nega existirem em si
mesma, mas que consegue perfeitamente ver no outros – coisas como o
egoísmo, a preguiça mental, a negligência, as fantasias irreais, as intrigas e as
tramas, a indiferença e a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e aos bens –
em resumo, todos aqueles pequenos pecados que já se terá confessado
dizendo: “Não tem importância; ninguém vai perceber e, de qualquer modo,
as outras pessoas também são assim.” (JUNG, 2008. p.168)

Ou ainda

Apresenta-se muitas vezes como um ato impulsivo ou inadvertido. Antes de
se ter tempo para pensar, explode a observação maldosa, comete-se a má
ação, a decisão errada é tomada, e confrontamo-nos com uma situação que
não tencionávamos criar conscientemente. Além disso, a sombra expõe-se,
muito mais do que a personalidade consciente, a contágios coletivos. (JUNG,
2008. p.169)

Compreende-se, então, que a sombra está ligada diretamente ao convívio social

e coletivo, como projeção de si e do social. Como aponta Jung, ela também possui o

poder de se disseminar para o coletivo, como um aspecto reprimido que, quando liberta

de suas amarras, as sombras do coletivo. Observamos aqui uma conexão com as

questões ritualísticas curativas e o teatro proposta por Artaud: Abraçar as sombras como

companheiras. Seria esta ação, então, uma das poesias teatrais em sua essência

ritualística que foi ‘perdida’? Esta poesia que evidencia partes esquecidas de si como

forma de expurgação pode ser uma das formas pretendidas por Artaud

Num tempo dado, ao maior número possível de movimentos acrescentaremos
o maior número possível de imagens físicas e de significações ligadas a esses
movimentos. As imagens e os movimentos empregados não existirão apenas
para o prazer exterior dos olhos e dos ouvidos, mas para o prazer mais secreto
e proveitoso do espírito. Assim, o espaço teatral será utilizado não apenas em

5 Para ilustrarmos o coletivo, imagine agora várias destas esferas, uma próxima a outra, e todas
recebem luz. Inevitavelmente uma esfera projeta sombra na outra.
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suas dimensões e em seu volume mas, por assim dizer, em seus subterrâneos.
(ARTAUD, 2006. p. 145)

Seria este subterrâneo onde reside a sombra do teatro? Como tentativa de

resposta para esta pergunta, vamos observar o exemplo a seguir, em uma perspectiva de

compreender como os elementos levantados por Artaud são tão influentes na

performance como comunicação com esta sombra individual e coletiva. Marina

Abramovic, nascida em Belgrado em 1964, em uma de suas performances, chamada

ritmo 06, dispõe 72 objetos que poderiam ser usados em seu corpo. Dentre eles penas,

flor, uma arma carregada, objetos cortantes etc. Acima de tudo havia um enunciado:

toda responsabilidade do público seria de Marina. Como em um gráfico que partia de

carícias até o topo de uma violência extrema, Abramovic, correndo riscos e através

deles sendo experiência, terminou sua performance com cortes, feridas, palavras escritas

em seu corpo como “end” e uma arma carregada apontada para seu pescoço. Libertando

o espectador de sua condição ética, sua máscara comportamental, a sombra coletiva, a

impulsividade violenta e cruel, veio à superfície. Reflete-se, assim, que compreender a

sombra não consiste em compreender apenas uma parcela de si, mas o em si e o coletivo

que esta parcela representa. Além disso, tirar o espectador de seu lugar passivo e não

colocando a palavra como linha a se desenrolar as ações, convenções tão marcantes no

teatro por séculos, observa-se uma experiência horizontal entre o ator, o performer, e o

próprio público. Uma poesia ativa composta pela experiência coletiva. Assim

esquecemos os egos, ou, pelo menos, ignoramos temporariamente sua iluminação e nos

retiramos a observar a sombra, de toda esta experiência, tornando o coletivo que emerge

questões, sombras, esquecidas, como a violência humana, a relação com a própria ética,

a empatia entre outros que, a meu ver, são questões muito decorrentes de espetáculos

teatrais, mas sempre de forma a aludir estas situações e não às causar.7

O apontamento de Turner sobre a importância dos Ndembos para com a sombra

de seus ancestrais, presente no item 1.2 Mito e Rito - O tempo primordial no presente da

memória desta dissertação, reflete diretamente na relação com as sombras individuais.

7 Em muitos teatros e performances que estive presente, estas questões são levantadas de forma
dialética e dialógica, representando-as aos presentes. Quando digo sobre causar estas sensações não
quero dizer em um ato violento. Marina Abramovic foi violentada, mas não é a única forma de causar
estas experiências. A questão principal é retirar elas do campo representativo e colocá-las no campo
experiencial, em que os participantes sejam sujeitos da obra também e compreendam que suas ações
modificam os contextos, não passivamente e apenas observando do “buraco da fechadura”.

6 Esta performance será melhor discutida no capítulo 2.
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Estes ancestrais, além da imagem dos que vieram antes do indivíduo, também podem se

referir a um aspecto do próprio ser, como uma sombra que, em dadas circunstâncias, são

esquecidas. A própria imagem dos ancestrais correspondem a um aspecto do indivíduo

por completo. E são os espíritos matrilineares, como as mães ou avós, que são as

sombras encarregadas de afligir as mulheres que as esquecem. Mas este ritual, como

outros que correspondem a situações parecidas, tem como finalidade curar através da

lembrança, como aponta Turner

Os ritos de cura, incluindo o Isoma, têm como uma de suas funções sociais a
de “obrigá-las a se lembrarem” dessas sombras que são os nódulos estruturais
de uma linhagem matrilinear residente do local. A esterilidade que essas
sombras acarretam é considerada temporária, podendo ser afastada com a
execução dos ritos apropriados. Quando a mulher se lembra da sombra que
aflige e, assim, do seu dever básico de fidelidade aos seus parentes
matrilineares, a interdição sobre sua fertilidade cessará. (TURNER, 1974. p.
27)

Compreende-se, então, que lembrar-se da sombra em um processo ritual permite

a cura destas aflições. Ela, como aponta Jung, carrega características esquecidas do

próprio ser. Relembrar-se deste aspecto é um dos elementos de recuperação da alma8.

Observá-la é tomá-la de volta à totalidade da alma. O arquétipo da mãe ou avó como

sombras neste ritual pode ser visto como um reflexo da própria vítima, como aponta

Jung:

Particularmente quando estamos em contato com pessoas do mesmo sexo é
que tropeçamos tanto na nossa sombra quanto na delas. Apesar de
percebermos a sombra da pessoa do sexo oposto, ela nos incomoda menos e
desculpamo-la mais facilmente.
Nos sonhos e nos mitos, portanto a sombra aparece como uma pessoa do
mesmo sexo que o sonhador. (JUNG, 2008. p.169)

Como não estamos refletindo e criando interseções entre memória, ritual e

performance, cabe observarmos a palavra “sonhador” como sujeito. Então, a partir desta

reflexão, podemos observar que o contato com a sombra também se dá através da

identificação. A vítima, com sua capacidade de reprodução comprometida, reflete-se na

imagem das mães e avós ancestrais no processo ritual, todas elas que possuíram filhos,

para compreender a própria sombra e resgatar uma parte de sua alma, para compreender

8 Quando me refiro a alma, me refiro a totalidade da esfera, do self. Esta “perda da alma” é como
esquecer e perder qualidades inerentes desta totalidade. É esquecer das sombras, por assim dizer.
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sua totalidade. Esta totalidade da alma é que corresponde a cura, a recuperação das

forças vitais, como podemos ver

Se a figura da sombra contém forças vitais e positivas devemos assimilá-las
na nossa experiência ativa, e não as reprimir. Cabe ao ego renunciar ao seu
orgulho e vaidade para viver plenamente o que parece sombrio e negativo,
mas que na realidade pode não o ser. Tudo isto exige, por vezes, um sacrifício
tão heróico quanto dominar-se uma paixão – mas em sentido oposto. (JUNG,
2008. p.175)

Podemos refletir sobre o ritual como uma forma de experienciar a cura através

da manifestação destas sombras, renunciando, como aponta Jung, ao ego, esta parte

iluminada, para uma manifestação de aspectos reprimidos.

Para maior compreensão deste processo, vamos observar a estrutura deste rito.

Para a realização é necessário a presença de um médico (chimbuki) que possui o

conhecimento dos procedimentos e estruturas do ritual e, através de seu conhecimento,

as ferramentas necessárias para curar a vítima9. A estrutura básica, como aponta Turner,

corresponde às seguintes fases:

A primeira fase, chamada Ilembi, separa a candidata do mundo profano; a
segunda, chamada Kunkunka (literalmente, “na cabana do capim”)
parcialmente aparta-a da vida secular; enquanto a terceira, chamada
Ku-tumbuka, é uma dança festiva, para celebrar o afastamento da interdição
da sombra e a volta da candidata à vida normal. No Isoma, isto é assinalado
quando a candidata dá à luz uma criança e chega a criá-la até o estágio dos
primeiros passos. (TURNER, 1974. p.29)

Como podemos observar, para que tal cura possa ocorrer existe uma separação

do candidato da vida profana e cotidiana. Este afastamento inicial pode ser visto como

uma forma de instituir um espaço sagrado, de compreensão individual. A dança, esta

festividade final, pode ser entendida em contraponto com a primeira etapa, como o

momento em que, depois do processo de cura, deste ritual de passagem, o indivíduo

volta completo de si para o coletivo.

Na estrutura do ritual, observa-se a importância dos elementos utilizados “No

contexto ritual Ndembo, quase todo objeto usado, todo gesto realizado, todo canto ou

prece, toda unidade de espaço e de tempo representa, por convicção, alguma coisa

9 Poderíamos ver este médico como uma espécie de encenador, ou então o artista que
procura nos símbolos sua cura?
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diferente de si mesmo. É mais do que parece ser e, frequentemente, muito mais.”

(TURNER, 1974. p.29) Esta utilização dos símbolos que possuem significado além da

sua representação primária demonstram a importância destes elementos para a

compreensão da sombra e, como resultado, a cura. É através destes símbolos, que

abarcam os gestos, os cantos, objetos etc., que o ser humano dialoga com o coletivo e

com ele mesmo. Como aponta Jung

Com sua propensão para criar símbolos, o homem transforma
inconscientemente objetos ou formas em símbolos (conferindo-lhes assim
enorme importância psicológica) e lhes dá expressão, tanto na religião quanto
nas artes visuais. A interligada história da religião e da arte, que remonta aos
tempos pré-históricos, é o registro deixado por nossos antepassados dos
símbolos que tiveram especial significação para eles e que, de alguma forma,
os emocionaram (JUNG, 2008. p.232)

E é a partir desta criação simbólica que o ser humano compreende aspectos da

sua própria existência, como nos sonhos e sobretudo no ritual. O primeiro símbolo que

pode ser visto no ritual Isoma é o da toca de um animal como um rato ou tamanduá.

Símbolo tal que reflete a sombra e a infertilidade, sendo a toca, após escavada por estes

animais, tampadas. Cabe ao chimbuki, o médico, desbloquear a entrada da toca,

simbolicamente, devolvendo, assim, a fertilidade à mulher. A gruta, a caverna e a toca

são, por diversas vezes, associados ao órgão reprodutivo feminino. E a partir desta toca

é que se escolhe o espaço ritualístico. A partir da instituição do espaço do ritual, cabe ao

homem, marido da paciente, se ela for casada, constituir uma choça redonda de capim

onde ela ficará reclusa. Choça tal semelhante às utilizadas pelas mulheres que passam

pelos ritos da puberdade. Esta semelhança se deve ao fato de os Ndembos compreender

esta recuperação da fertilidade como um retorno ao início, quando a mulher recebe o

dom da fertilidade, como uma relação de reconstrução de um aspecto do ser.

Novamente, o retorno às origens presentes no mito torna-se aspecto importante para

compreensão e resgate de questões essenciais. Observa-se aqui mais um elemento

importante da recuperação da alma e presente na ideia mítica: a reconstrução de um

acontecimento como forma de revivê-lo. Retornando ao princípio que se pode

compreender a sombra e buscar os conhecimentos dos remédios que possibilitem a cura.

O espaço é preparado pelos mais jovens, enquanto o médico, através de seu

conhecimento, coleta o material que será utilizado na confecção dos remédios
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oferecidos à paciente. Os próprios materiais correspondem, simbolicamente, às

características necessárias à paciente, como é possível ver no depoimento de Turner

presente no primeiro capítulo (página 24 desta dissertação).

Percebemos uma relação com os elementos do ritual, compreendida, de certa

forma, como compreende a si próprio. O médico observa nos elementos o próprio corpo

da paciente e o tratamento com os materiais que se criará o remédio o mesmo respeito

que com um amigo. Mas, pelo menos por hora, a análise das características deste ritual

para esta parte da dissertação é o suficiente. Para prosseguirmos, cabe mais algumas

palavras de Turner sobre o Isoma:

Finalmente, o Isoma não é “grotesco”, no sentido de que seu simbolismo seja
caricato ou incongruente. Cada elemento simbólico relaciona-se com algum
elemento empírico de experiência conforme claramente revelam as
interpretações indígenas dos remédios vegetais. Do ponto de vista da ciência
do século XX podemos achar estranho que os Ndembos julguem que,
colocando certos objetos dentro de um círculo de espaço sagrado, tragam
com eles os poderes e virtudes que parecem empiricamente possuir, e que, ao
manipulá-los da maneira prescrita, podem arrumar e concentrar tais poderes,
quase como se fossem feixes laser, para destruir forças malignas. Mas, dado o
limitado conhecimento da ideia de causalidade natural transmitido na cultura
Ndembo, quem duvidará que em circunstâncias favoráveis o uso desses
medicamentos pode produzir considerável benefício psicológico? A
expressão simbólica do interesse de grupo pelo bem-estar de uma mulher
infeliz, reunido à mobilização de um conjunto de coisas “boas” em favor
dela, bem como a associação do destino individual com símbolos dos
processos cósmicos da vida e da morte – isto tudo, na realidade, se
apresentará para nós como algo meramente “ininteligível”? (TURNER, 1974,
p. 60)

Podemos fazer os mesmos questionamentos acima citados em relação ao teatro e

a performance. Os elementos simbólicos, tanto do teatro quanto do ritual,

relacionando-se com a experiência não são acarretadores de transformações

psicofísicas? Artaud mesmo questiona a relação dos símbolos tão bem compreendidos

na psicologia analítica e sua relação com o teatro:

No teatro, proponho a volta à ideia elementar mágica, retomada pela
psicanálise moderna, que consiste, para conseguir a cura de um doente, em
fazê-lo tomar a atitude exterior do estado ao qual o queremos conduzir.
Proponho a renúncia ao empirismo das imagens que o inconsciente carrega
ao acaso e que também lançamos ao acaso chamando-as de imagens poéticas,
portanto herméticas, como se essa espécie de transe que a poesia suscita não
repercutisse em toda a sensibilidade, em todos os nervos, e como se a poesia
fosse uma força vaga e que não varia seus movimentos. Proponho a volta,
através do teatro, a uma ideia do conhecimento físico das imagens e dos
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meios de provocar transes, assim como a medicina chinesa conhece, em toda
a extensão da anatomia humana, os pontos que devem ser tocados e que
regem até as funções mais sutis. (ARTAUD, 2006. p. 90-91)

Mas como trazer novamente, pois a meu ver estes elementos citados por Artaud

estavam presentes antes do teatro ser nomeado como tal, esta ideia de uma poesia

mágica, curativa, do teatro? Como, então, abraçar esta sombra que transcorre nas ideias

não iluminadas, reprimidas e convencionadas, no teatro? Como pensar no teatro como

um ritual, um teatro das sombras e que resgate os mitos? Este conceito, teatro das

sombras, que aparece aqui como forma de se pensar um uma performance ritual é uma

perspectiva a partir de minhas leituras e experiências que possuem o intuito de visitar e

revisitar questões importantes de um teatro das origens. E é a partir disto que concluo

este primeiro capítulo. Por mais distantes que possam parecer as informações contidas

aqui, são através destes elementos que pretendo trabalhar as próximas questões desta

dissertação. E é isto que nos leva a refletir sobre as ideias de Artaud e uma espécie de

crise com o racionalismo do teatro. Esta crise, comum no século XX, traz noções de

ruptura com sistemas artísticos convencionados em busca de uma nova visão da vida

pensando que estes acontecimentos ocorrem, principalmente, pós-guerra, trazendo

perspectivas vanguardistas como o surrealismo, o futurismo, o teatro Brechtiano entre

outras formas de se pensar o novo conteúdo a ser abarcado e muito diferente das formas

francesas e clássicas (que será mais aprofundado tratando-se da performance no

próximo capítulo. E são os elementos levantados por ele que observamos o ritual como

potência poética de expressão no espaço. Em síntese, é este o jogo proposto neste

capítulo: uma visão diacrônica do teatro, do ritual e do mito.
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CAPÍTULO 2

A PERFORMANCE COMO POSSIBILIDADE DE RESGATE DO MITO

NA CONTEMPORANEIDADE

Para as reflexões deste segundo capítulo trago como referência principal Richard

Schechner, fundador do Performance Studies e outros que refletiram sobre a questão da

performance desde então, como por exemplo Zeca Ligiéro e compilados no livro

Performance e Antropologia de Richard Schechner (2012). Como pioneiro a

estruturar um estudo sobre o campo da performance, entendida em largo-espectro, as

contribuições de Schechner (junto com as do antropólogo Victor Turner) a respeito das

congruências entre o fazer ritual e o fazer performativo torna-se fundamental para

compreendermos as interseções entre o mito, o rito e a performance. Os estudos da

performance, como aponta Schechner, “são uma prática, uma teoria e uma disciplina

acadêmica” (2013, p.ix). Em Performance Studies - an introduction (2013),

Schechner apresenta seus estudos sobre a performance, compreendendo sua

interdisciplinaridade e o caminho “entre” deste estudo, sua abertura e os métodos

múltiplos. Este livro, referência principal para as reflexões deste artigo, tem como

propósito uma introdução sobre estes estudos, teoricamente e praticamente. Discutindo

sobre as relações entre as pessoas, ele abre o campo para pensarmos as ações do

humano como performances, como será trazido nesta discussão.

Em primeiro lugar, devemos aqui nos questionar sobre a definição de

performance utilizada pelo autor e levantar, mesmo que de forma pontual, uma certa

relação histórica, social e antropológica da discussão do tema, tendo por recorte a

internacionalidade do conceito mas, também, buscando perceber um pouco de sua

relação com o Brasil. Por fim e sem mais delongas, cabe aprofundarmos no próprio

conceito de performance para Schechner. Para o autor, performar está em relação com o

ser, fazer, mostrar fazer/ fazendo e explanar o “mostrar fazendo” (2013, p. 28). "Ser" é a
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própria existência. "Fazer" é a atividade de tudo o que existe, podendo abarcar de

quarks a seres sencientes, a “encontros supergaláticos” – exemplo dados pelo próprio

autor. “Mostrar fazendo” é performar: apontando para, sublinhando e mostrando o fazer.

"Explicar 'mostrar fazer' 'é o estudo da performance" (SCHECHNER, 2013, p.28)10.

O autor ainda expressa a importância de se distinguir cada categoria, pois cada

uma tem suas próprias características dentro de suas relações. “Ser” se relaciona com a

própria identificação, podendo ser “ativa ou estática, linear ou circular, expandindo e

contraindo, material ou espiritual” (SCHECHNER, 2013, p. 28). “Fazer” e “mostrar

fazendo” são ações, fluídicas e efêmeras, que não se repetem dada às interações com o

espaço e o tempo e as condições que, naturalmente, são mutáveis. “Explanar ‘mostrar

fazendo''' é refletir sobre estas ações e entender o mundo como performático.

As performances marcam identidades, dobram o tempo, remodelam e
adornam o corpo e contam histórias. Performances - de arte, rituais ou vida
cotidiana - são “comportamentos restaurados”, “comportamento duas vezes
comportado”, ações executadas que as pessoas treinam e ensaiam. Que fazer
arte envolve treinamento e ensaio é claro. Mas a vida cotidiana também
envolve anos de treinamento e prática, de aprender pedaços de
comportamento culturalmente específicos apropriados, de ajustar e
desempenhar os papéis da vida em relação às circunstâncias sociais e
pessoais. (SCHECHNER, 2013, p. 28)11

Estes “comportamentos restaurados” são hábitos, rituais e rotinas. A origem

destes comportamentos é desconhecida ou ignorada e podem ser desde o mais elaborado

ritual a um simples gesto. São separados do sujeito mas compreende como este sujeito

se relaciona com o mundo. É importante percebermos que, na visão de Schechner, estes

comportamentos restaurados que desenvolvemos no nosso cotidiano e nossas atividades

são performances desempenhadas que constroem nossa identidade e são aprendidas ao

decorrer do tempo, como a criança que é treinada para a vida adulta. A chave para

compreendermos a performance, em suas diversas formas, é compreender que esta se

11 Tradução livre do original: “Performances marl identities, bend time, reshape and adorn the body, and
tell stories. Performances - of art, rituals, or ordinary life - are “restored behaviours,” “twice-behaved
behaviour,” performed actions that people train for and rehearse. That making art involves training and
rehearsing is clear. But everyday life also involves years of training and practice, of learning appropriate
culturally specific bits of behaviour, of adjusting and performing one’s life roles in relation to social and
personal circumstances.”

10 Tradução livre do original: “Being” is existence itself. “Doing” is the activity of all that exists, from
quarks to sentient beings to super galactic srings. “Showing doing” is performing pointing to,
underlining, and displaying doing. “Explaining ‘showing doing’” is performance studies”.
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relaciona com estes comportamentos. Sejam tais ações visíveis ou mascaradas, trata-se

de atividades públicas que desempenham papéis sociais e ações que constituem a vida

como a conhecemos, são performances coletivas. Cozinhamos, nos vestimos, falamos e

andamos conforme fazemos pois fomos treinados com o decorrer dos anos a executar

estas ações desta maneira, são comportamentos que possuem um modelo e que

aprendemos ao observarmos estas ações. Este aprendizado faz com que percebamos que

todo o comportamento é, em si, um comportamento restaurado, pois todo

comportamento é uma recombinação de outros comportamentos restaurados. Um

exemplo bom para entendermos estas questões:

Por exemplo, uma mãe levanta uma colher na própria boca e depois na boca
do bebê para mostrar ao bebê como comer cereais. A performance é a ação de
levantar a colher, trazendo-a para a boca da mãe e depois para a boca do
bebê. O bebê é a princípio o espectador da performance de sua mãe. Em
algum momento, o bebê se torna um co-performer enquanto pega a colher e
tenta a mesma ação - muitas vezes, a princípio errando sua boca e sujando os
lábios e queixo com comida. (SCHECHNER, 2013, p.30)12

As ações, como performances do cotidiano, são aprendidas com o decorrer dos

anos e da relação do humano com o mundo. Mas ainda devemos nos atentar que, Para

Schechner, existem oito tipos de performance ou situações em que a performance é

presente: a. no cotidiano; b. nas artes; c. no esporte e outras formas populares de

entretenimento; c. nos negócios; d, na tecnologia; e. no sexo; f. no ritual e; g. no jogo.

Temos então que, a partir de Victor Turner e dos Estudos da Performance de

Schechner, se pode pensar o teatro (em seus aspectos sobretudo performativos) como

um ritual contemporâneo. A nova compreensão do ritual e do mito investigada por eles

será, justamente, o ponto onde o teatro, a performance e a antropologia se encontram na

década de 1970. Para este capítulo será dada atenção para a performance e suas

possibilidades ritualísticas na época contemporânea e uma vez que Por hora, no item 2.1

traçaremos um breve panorama do surgimento da performance, para depois, no item 2.2,

retomarmos o ritual como lugar onde a antropologia, a arte e a psicologia se encontram.

12 Tradução livre do original: “For example, a mother lifts a spoon to her own mouth and then to a baby’s
mouth to show the baby how to eat cereal. The performance is the action of lifting the spoon, bringing it
to mother’s mouth, and then to baby’s mouth. The baby is at first the spectator of its mother’s
performance. At some point, the baby becomes a co-performer as she takes the spoon and tries the same
action - often at first missing her mouth and missing up her lips and chin with food.”
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2.1 O surgimento da Performance Art: breve contextualização

Falar sobre performance é discorrer, inevitavelmente, sobre um panorama

político e social de uma época transicional: a atual. Ao lançarmos olhar para o século

XX, aurora da performance art, devemos refletir sobre uma época atravessada por

questões bruscamente refletidas no entendimento social e político de gerações e, por

consequência, até os dias de hoje. Marcado por eventos como a Segunda Guerra

Mundial e o próprio pós-Guerra, o século XX trouxe consigo um pensamento utópico,

como aponta Schechner em entrevista para o livro Performance e Antropologia de

Richard Schechner:

Dito de outra forma: é um período marcado por um certo tipo de pensamento
utópico, um sentimento que as coisas podiam mudar e ser melhores; e por
uma explosão de cultura juvenil. A Segunda Guerra Mundial, o pós-Guerra, e
mesmo a Guerra da Coréia eram guerras mandadas fazer por pessoas mais
velhas. E então, no final dos anos cinquenta e em sessenta, jovens,
estudantes, gente com idades compreendidas entre os 16, 17 e 30 anos,
chegaram-se à frente. Tinha-se esta sensação de cultura jovem, com o
otimismo que lhe está associado. Havia também a máxima: “Nunca confiar
em ninguém com mais de 30”. (LIGIÉRO, 2012, p.23)

Esta juventude que emerge, em meados do século XX, como geração de

mudanças nos Estados Unidos e no mundo, tem uma perspectiva de embate direcionado

sobretudo à ideia de autoridade. Os inimigos em comum eram o racismo, as opressões

corporais e coloniais, os domínios sobre a liberdade. Do mesmo modo, as artes

experienciaram os mesmos ares de transformação e de revolução que esta geração

respirava. Tais revoluções quebraram com as formas até então canonizadas da arte,

herança de certos ideais. O teatro, por exemplo, romperia com as leis aristotélicas,

saindo dos palcos; novas formas musicais experimentais surgiriam; as artes visuais não

mais retratavam a realidade mimeticamente, entre outras. E, em meio a tais

transformações, é neste momento que se faz berço para o nascimento da performance

art.

Buscava-se uma renovação do próprio ato de fazer arte com o intuito de uma

expressão libertária. Retiradas das galerias, a distância entre arte e vida é diminuída e o



49

artista torna-se mediador de um processo social, como aponta Jorge Glusberg (2013, p.

12). Com este estreitamento entre as fronteiras arte-vida inaugura-se uma forma que,

posteriormente, vem a desaguar na performance art: o Happening. Na obra 18

Happenings em 6 Partes, de 1958, Allan Kaprow, pintor estadunidense, em uma

colagem de acontecimentos apresenta o seguinte:

O salão está dividido em três salas por paredes de material plástico
semitransparente. Em cada uma delas, há cadeiras para o público e o espaço
onde atuarão os artistas. Cada parte da performance consiste em três
happenings que se desenvolvem simultaneamente e cujo começo e fim são
anunciados por toques de sino.
Os espectadores podem mudar de sala, obedecendo, porém, às instruções que
receberam, por escrito, ao entrarem na galeria. Uma dessas instruções era que
não deveriam aplaudir até o final da peça. Ao final da segunda e quarta partes
é feita uma pausa de 15 minutos. A duração total da obra é de uma hora e
meia.
Os seis performers executam ações físicas simples, episódios da vida
cotidiana - por exemplo espremer laranjas - e leitura de textos ou cartazes.
Também há monólogos, produção de filmes e slides, música com
instrumentos de brinquedo, ruído e sons, e pintura no “local marcado” (on
the-spot painting), ao cargo de Alfred Leslie, Lester Johnson, Rauschenberg e
Jones. (GLUSBERG, 2013, p. 33)

Com aspectos espontâneos implícitos na obra, esta nova forma foi ensaiada e

preparada durante duas semanas, onde os movimentos foram marcados e temporizados.

Allan Kaprow e os demais artistas que participaram da obra experienciaram por vários

meses em um ‘processo laboratorial’, por assim dizer, e apresentando à um núcleo

seleto de colegas. Kaprow, nesta nova forma inaugural apresentada ao público de forma

‘inédita’, traz como conceito um termo importante para este período artístico, mesmo

tendo para outros artistas nomenclaturas distintas, que vem através do acontecimento e

da experiência das ações como o desenvolvedor da obra artística.

Nestes atos de ruptura as artes plásticas trazem, para além dos happenings, a

body art como lugar onde o artista torna-se “sujeito e objeto de sua obra” (COHEN,

2002, p.39). Não é novidade o uso do próprio corpo como material de identificação,

pois desde as tribos arcaicas o humano se tatua, escarifica ou se perfura para adornar e

contar histórias e distinguir-se, identificar-se. Mas no século XX, a performance assim

como a body art desenvolvem-se nesta ruptura com o sagrado, característica que vem se

mostrando comum na arte desde a modernidade, e trazendo com isso a experimentação

e uma libertação no processo de criação. Tal como discutido por Walter Benjamim em A
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Era da reprodutibilidade técnica (1987), esta liberdade se relaciona diretamente em

fazer a ‘arte pela arte’ e quebra da sistemática já instituída, sem a submissão de

convenções cristalizadas, ao mesmo tempo em que, assim, a arte se opõe à uma visão

massificada da obra. Como irá também ressaltar Cohen, ao falar especificamente da

performance, a existência e a experiência tornam-se o foco para o processo de criação e

cria-se como obra a intervenção e a transformação dos receptores (COHEN, 2002, pp.

45-46).

Deve-se pensar, ainda, no corpo não apenas como objeto ou veículo de arte, mas

como corpo político e que manifesta suas identidades. Transcendendo a perspectiva do

fazer artístico, podemos observar no exemplo trazido através dos pensamentos de

Simone Barros, Gentil Porto Filho e Hans Waechter no artigo “O corpo na arte”, a

relação do corpo como manifesto na modernidade:

Nessa mesma época, nos subúrbios de Londres, o desemprego e a falta de
perspectivas dos jovens fazem com que eles comecem a se agrupar para
protestarem contra a falta de trabalho e de perspectiva de futuro que se
observa. Surge o movimento Punk. Os jovens ingleses passam a se vestir de
forma agressiva, com correntes, jeans rasgados, cabelos espetados em corte
moicano (inspirados nos índios americanos, que preferiam morrer a serem
manipulados pelos brancos), tatuagens, pregos etc. (BARROS; PORTO
FILHO; WAECHTER, 2011, p.6)

Pensar o corpo contemporâneo como suporte para a criação de uma marca de

identidade, política e social, e também como resgate de questões é pensar um corpo que

se transforma e experimenta a realidade enquanto a modifica. Como o movimento Punk,

o corpo possui narrativas próprias e, como exemplo, de resgate de narrativas que podem

ser vistas como míticas, como no caso do próprio corte de cabelo utilizado como forma

de marcar a insubmissão a um sistema opressor, como um signo de reação ao sistema

imposto. Pensar o corpo performático é, em certo sentido, quebrar com o paradigma de

que a obra se institui apenas em um objeto fechado, pronto e finalizado.

E, com o decorrer do tempo, tais manifestações artísticas confluíram para

desaguar no conceito que possuímos hoje como performance, como aponta Glusberg:

Ao mesmo tempo, a body art se diluía dentro de um gênero mais amplo - a
performance. Enquanto a body art se expandia pela América, Europa e Japão,
outros criadores interessados em pesquisar novos modos de comunicação e
significação convergem para uma prática que, apesar de utilizar o corpo como
matéria-prima, não se reduz somente à exploração de suas capacidades,
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incorporando também outros aspectos, tanto individuais quanto sociais,
vinculados com o princípio básico de transformar o artista na sua própria
obra, ou, melhor ainda, em sujeito e objeto de sua arte. (GLUSBERG, 2013,
p. 43)

E nas dissoluções destas perspectivas inaugurais das artes em um pensamento

pós-moderno ou contemporâneo, podemos pensar ainda em outro grupo que traz

relações com estas perspectivas individuais e sociais que contribuem para esta

‘historicidade’ da performance: O Living Theatre. Fundado por Judith Malina e Julian

Beck no ano de 1947, e ainda trazendo afetações de Erwin Piscator, professor de Malina

e criador da expressão “Teatro Épico” – expressão depois resgatada por Brecht

(LIGIÉRO, 2012, p. 30), o Living Theatre traz para as artes da cena uma perspectiva de

ativismo político. Em contraposição em alguns sentidos da cena brechtiana, que também

é ativamente político, o grupo retira da encenação e da dramaturgia, principalmente

ligadas a ideia de palco italiano, para ocupar as ruas. Defendendo que, para o teatro

tornar-se avidamente político, deveria agir sobre o mundo diretamente. Mas sua

importância para o entendimento destas questões vai para além da relação política. O

grupo criou textos performativos para pô-los em prática, não usando apenas os textos

dramáticos. Uma destas performances que cabe ser discutidas neste subcapítulo, um

pouco mais adiante, relaciona-se com um fato que muda a trajetória do grupo. Em

1963/1964, com a apresentação na 14th Street em Nova York de The Brig, o Internal

Revenue Service (IRS) fecha os Living Theatre, o que leva o grupo a uma viagem pela

Europa e, posteriormente, ao Brasil. (LIGIÉRO, 2012, p.32)

Na mesma época do fechamento dos Living Theatre nos EUA, o Brasil estava

passando por um dos grandes marcos da história política do país. O Golpe de Estado,

ocorrido em 31 de março de 1964 e culminante no dia 1º de abril do mesmo ano,

mudaria o jogo político e botaria fim ao sistema democrático vigente. Assim

adentrou-se o Brasil em uma ‘idade medieval’ moderna que perseguia e censuravam

artistas e jornalistas, entre outras profissões e manifestações individuais e/ou coletivas

que pregavam a liberdade ou, na visão da política atual, poderiam ir de contraponto a

ideia opressora e a censura. Assim instaurou-se a ditadura militar brasileira. E neste

cenário brasileiro um grupo se destaca para pensarmos a história da performance e de

uma performatividade na cena Brasileira: O Teatro Oficina.
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Organizado inicialmente como um grupo de teatro amador, o Teatro Oficina

nasce na Faculdade de Direito em São Paulo em 1958 com a presença de estudantes

como José Celso Martinez Corrêa (Zé Celso) e Renato Borghi. Com o decorrer dos

anos, o grupo engaja-se politicamente e torna-se um dos mais importantes relacionados

à política e aos movimentos artísticos ocorridos contra a ditadura militar. Um exemplo

disso é a estreia feita em 30 de agosto de 1963 de Pequenos Burgueses, texto de

Máximo Gorki que foi censurado quando escrito e encenado pela primeira vez pelo

grupo brasileiro. Dentro dos aspectos vividos pelo país nos anos de estreia, o espetáculo

tal qual encenado pelo grupo, torna o texto, que se trata da Rússia pré-revolucionária,

com um ar nacional. Fernando Peixoto, que participou destes eventos ao lado de Zé

Celso, descreve:

Pequenos Burgueses atingia seus objetivos: a realidade brasileira transposta
para a cena através de palavras, imagens, atos, silêncios, olhares. Cada
personagem defende seus valores ameaçados de forma intransigente. Não são
apenas valores subjetivos ou particulares. Cada personagem representa um
segmento reconhecível da sociedade. O público se identificava com alguns
dos 12 personagens. Esta foi inclusive a chave da publicidade. Insistindo
nesta tecla, o elenco chegou a comparecer a um programa do Chacrinha. E
desfilou pelas ruas do centro da cidade com os trajes da peça. Esta
identificação, na verdade, não anestesiava consciências ou domava conflitos.
(PEIXOTO, 1982, pp. 41-42)

Este espetáculo aproxima as visões cênicas do grupo com relações que, na

mesma época, eram pensadas pelo Living Theatre nos EUA, como o engajamento

político ou as ações na rua. Com a chegada do grupo estadunidense ao Brasil em meio a

este cenário político, trabalhando principalmente em São Paulo, foi importante para dar

visibilidade internacional ao combate contra a repressão militar vigente. Convidados

pelo Teatro Oficina a vir para o Brasil, o Living Theatre contribuiu e foi acrescido pelo

grupo brasileiro, como afirma Judith Malina:

Na época, quando nós estávamos trabalhando com uma pequena organização
de apoio ativo em Paris, Zé Celso veio até nós e nos contou sobre a situação
do Oficina e todas as pressões que caíram sobre eles. E muito pouca coisa era
possível na época; talvez nada pudesse ser feito. Eles foram brutalizados,
suas vidas estavam em perigo, os atores estavam na prisão, teatros estavam
fechados e, sendo um homem aventureiro, Zé Celso disse: “Se o Living
Theatre pudesse vir, poderia ser muito importante para nós”. E, então, tendo
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muito poucos pertencentes, nós fizemos as malas e fomos para o Brasil.
(LIGIÉRO, 2011, p.47).13

Assim, trabalharam com o Teatro Oficina e Los Lobos, grupo argentino, mas

sofrendo certas adversidades, pois possuíam convicções distintas sobre o papel das artes

da cena. Devemos ater, ainda, como nos recorda Zeca Ligiéro (2011, p.48), que o Brasil

procurava uma linguagem que fosse brasileira, criando ‘novas’ formas (Bossa Nova,

Cinema Novo) em uma tentativa de identidade. Por mais que Living Theatre

compartilhasse das ideologias de luta recorrentes na classe artística da época, suas

próprias singularidades fizeram com que trabalhassem de forma individual.

Com o desejo de estar dentro do ‘campo de batalha’ dos brasileiros, o Living

Theatre dá um passo significativo para as mudanças dos contextos teatrais do Brasil da

década de 1960. Esquivando-se das regras militares que censuravam o processo

artístico, entre outras coisas, o grupo saiu dos palcos, lugar dos ‘artistas profissionais’, e

invadiu a rua, não restringindo suas performances ao público teatral dominante, a classe

média, e nem à censura militar. Assim se encontram com a favela do Buraco quente na

periferia de São Paulo, familiarizando-se com a vida da comunidade, as dificuldades e

relações sociais e políticas. Na década de 1970 o grupo desenvolveu um trabalho com

estas perspectivas sociopolíticas do grupo, como melhor disserta Zeca Ligiéro:

Em dezembro de 1970, o Living Theatre começou a preparar a apresentação
com alguns estudantes da Escola Dramática na Universidade de São Paulo. A
performance tornou-se muito mais clara quando foi desenvolvida em oito
cenas: (1) A procissão dos olhos vendados; (2) Questão: o que o povo quer?;
(3) Seis histórias sobre: dinheiro, morte, amor, propriedade e o Estado; (4) A
favela fala e a abertura dos olhos; (5) Transe, o contrato social e servidão; (6)
Libertação; (7) Bolo; (8) Encontro.
O contato com as pessoas e o local da favela deu ao grupo mais
conhecimento sobre os próximos passos a dar em seu trabalho. Eles ficaram
familiarizados com a vida da comunidade, seus problemas, seus sentimentos
e suas esperanças. Entrevistaram alguns habitantes da favela fazendo
perguntas abertas como: “Conte-me um pouco sobre você e sua vida, fale-me
um pouco sobre sua comunidade aqui, quais são suas esperanças para o
futuro e com o que você sonha”. Alguns dos tapes foram colocados no ar com
alto-falantes durante a quarta parte da performance. (LIGIÉRO, 2011, p. 49)

13 Estas palavras foram retiradas de uma entrevista com Malina, como consta a nota de rodapé número 11
do livro Corpo a corpo - estudo das performances brasileiras, de Zeca Ligiéro: “LIVING THEATRE -
Entrevista de Judith Malina e Ilion Troya a TV Brazil concedida a Zeca Ligiéro, Vicente Barcelos e
Adriana Figueiredo. Dirigido por Cândido José Mendes e produzido por Maria Duba.
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Este trabalho, que não só envolve uma questão estética mas também política,

traz pontos interessantes para pensarmos a performance, principalmente com a

perspectiva abordada nesta dissertação. Além da quebra de convenções artísticas de uma

arte, por assim dizer, ‘morta’, este tipo de trabalho traz a quebra com um paradigma

muito bem estabelecido da arte como algo estático. Esta quebra permite observar sinais

da arte como um desenvolvimento filosófico, político e social. Para além, perceber a

vida como cenário das relações entre artista, obra e público renova o pensamento do

teatro como algo mais próximo de seus primórdios, onde nos rituais dionisíacos gregos

a comunidade se envolvia afetivamente com as danças, a voz e as questões. Cabe

observar ainda que o Teatro oficina será precursor em se pensar um teatro ritualístico no

Brasil, ao incorporar, posteriormente, elementos da cultura nacional de matriz indígena

e africana, inclusive em suas manifestações sincréticas, como a umbanda, trazendo

perspectivas atualizadas e contemporâneas dos mitos originais ou, ao menos, com uma

visão nacional e uma estética original.

Então, para além das contribuições do Living Theatre e as relações com o Teatro

Oficina, outro artista muito importante para pensarmos a performance, que traga

reflexões fora das convenções já cristalizadas, devemos lançar o olhar para uma das

performances de Flávio de Carvalho, elucidados por Zeca Ligiéro. Tendo encontrado

em suas viagens surrealistas como André Breton, Tristan Tzara entre outros, além de ter

trabalhado ao lado de artistas importantes como Mário de Andrade e Di Cavalcanti, em

1957 em sua chamada “Experiência número 3” Flávio de Carvalho desafia as

convenções paulistas através de sua performance. Andando pelo centro de São Paulo

com uma roupa que consideraria unissex, concebida por ele para seguir seus parâmetros

de elegância, higiene e conforto, Flávio rompia com a moda importada europeia que,

atualmente, era vigente na capital. Descreve Zeca Ligiéro a ação da seguinte maneira:

Assim, Flávio de Carvalho criou um estilo de roupa com buracos na altura do
sovaco que permitia a renovação do ar entre o corpo e o tecido e o
movimento das pernas permitia a renovação do ar entre a saia e as pernas. O
colarinho devia ser largo e não devia obstruir a circulação do sangue. Sua
existência era apenas para psicologicamente favorecer a quem sofria de
complexo de inferioridade. As meias adequadas eram as do tipo arrastão, que
ele encontrou em uma loja de balé. Sua função era a de esconder as veias que
certas pessoas têm. A jaqueta bem aberta tanto na cintura como no colarinho
permitia a circulação vertical do ar dentro da roupa. Para a sandália, como
não teve tempo de pensar em nada exclusivo, adotou um modelo comum.
(LIGIÉRO, 2011, p.40)
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Este rompimento performático dentro do cotidiano de uma população que, ao

que parece, esqueceu o clima tropical que vivenciavam, vestida de lã e tecidos

sintéticos, traz a mim a ideia de uma arte que traz a experiência física como produção de

sentido. Como o próprio artista afirma no título do seu trabalho, esta performance é uma

experiência. Seguido por multidões de homens curiosos e incrédulos, chamado de louco

ou homossexual, um rasgo no cotidiano foi provocado. Semelhantes a aspectos do teatro

invisível de Boal, esta relação dos artistas aqui citados compreendem uma função da

performance, que será trabalhada um pouco mais adiante nesta dissertação, que é a de

transformar – e ressignificar – os atos. Assim, no próximo subcapítulo, devemos lançar

o olhar ainda para as performances brasileiras. Não no viés político, apenas, mas em

relação com a própria identidade, o mito e a religiosidade. Este subcapítulo introduz ao

leitor questões para se pensar a performance como uma rompedora de questões já

cristalizadas. Mas antes de concluir estas questões, cabe deixar um questionamento: a

performance inaugura uma nova forma de se pensar o corpo na arte e na política ou,

então, resgata questões presentes no ritual?

2.2 O corpo performativo como corpo transitorial

O ritual transforma, seja temporariamente ou permanentemente, o sujeito e sua

forma de ver o mundo. Como visto no subitem 1.2. Mito e Rito, do capítulo anterior

desta dissertação, o ritual é memória coletiva e sua existência se deve ao fato de,

coletivamente, estas memórias serem resgatadas. O ritual consiste em gestos, sons e

ações com a finalidade de trazer até o presente o “poder mágico” dos mitos e deste

retorno às origens. Estas transformações irrompem uma transgressão de um estado a

outro, uma passagem. Utilizando da visão Junguiana sobre isto:

O ritual faz o noviço retornar às camadas mais profundas da identidade
original existentes entre a mãe e a criança ou entre o ego e o self forçando-o,
assim, a conhecer a experiência de uma morte simbólica. Em outras palavras,
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a sua identidade é temporariamente destruída ou dissolvida no inconsciente
coletivo. (JUNG, 2008, p.130)

Para nos aprofundarmos nesta citação, devemos compreender o que se refere o

ego e o self. Para Jung, a comparação com uma esfera que recebe luz apenas em um

ponto é o caminho para compreendermos estes dois conceitos: A zona brilhante é a

consciência, tudo que o “eu” conhece, enquanto seu centro é o Ego; O self é, ao mesmo

tempo, o centro desta esfera e o todo (JUNG, 2008, p. 161). Quando Jung aponta para

este processo de morte simbólica presente no ritual relaciona-se diretamente com o

processo de “dissolver” estas convenções retidas nesta parte brilhante da esfera, o “eu”.

Podemos, a partir disso, pensar que o ritual compreende um estado de

transformação que permite o sujeito sair de um ponto anterior para uma nova forma de

existir no mundo. Assim, como aponta Jung, existe um processo de morte simbólica que

impõe uma dissolução da própria visão de existência, tornando o sujeito, como

poderíamos chamar através das leituras de Victor Turner, em estado liminar. Este estado

é a posição entre lugares, ou seja, um estado de “não ser nada”. São perdidos os status

sociais ou a própria identidade, é um “nem-aqui-nem-lá” da própria existência

(SCHECHNER, 2013, p. 66). Como analogia, poderíamos imaginar uma ponte e o

neófito é quem a atravessa: existe um momento em que ele estará no meio dessa ponte.

Onde ele está, de onde partiu ou onde pretende chegar? Em nenhum dos dois lugares.

Ele permanece neste liminar entre a própria identidade e reconstrói sua visão de si e do

mundo. Como cita Jung (2008), este processo é um processo de retorno a uma visão

original de si, próxima ao que Freud (apud Eliade, 1972) descreve quando beatífica a

primeira infância ou quando Eliade (1972) descreve o processo das narrativas dos mitos.

“O Mito é, em si mesmo, a Metáfora que, voltando circular e repetitivamente à origem,

rompe o Espaço envolvente do que se restringe aos signos, tornando-se o arquétipo que,

rompendo com a mutabilidade, atinge o essencial como o subjacente: recompõe a

simultaneidade originária. (BEAINI, 1994, p. 281)

Victor Turner (apud Schechner, 2013, p.67) aponta, ainda, um ponto de

diferenciação entre este estado de liminaridade presente nos rituais com atividades de

lazer e ações simbólicas similares ao ritual: Liminoide. Este estado pode ser entendido

como ações simbólicas que atuam na modernidade e pós-modernidade de forma similar

aos dos ritos, de forma voluntária em oposição às necessárias presentes nos rituais de
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culturas arcaicas (TURNER apud SCHECHNER, 2013, p.67). Podemos entender, então,

as atividades recreativas e a arte como liminóides, pois possuem símbolos e sistemas

semelhantes aos do rito. Para entendermos melhor estes dois conceitos, devemos

compreender traços similares entre ambos e suas distinções. Ambos estados, liminar e

liminoide, derivam de uma separação do espaço e tempo ordinário. Porém, o estado

liminar pressupõe uma comunicação com o sagrado e uma recombinação lúdica

gerenciada, em muitos casos, por autoridades através das categorias sociais e

possibilitando o estado de Communitas com as outras categorias sociais. Este estado,

communitas, através do entendimento de Turner (apud Schechner, 2013, p. 70) pode ser

compreendido como normativo e espontâneo. O communitas normativo acontece em,

por exemplo, cultos cristãos, em um estado de ‘em Cristo’. Tal forma pode ser

entendida pela relação com os dogmas e imposições religiosas. Já o communitas

espontâneo opõe-se a estas regras. Desenvolve-se quando uma congregação ou grupo

“incendeia o espírito” (Schechner, 2013, p.70). É o abandono de status e um encontro

direto e íntimo com o outro. A liminaridade traz este efeito anti-estrutural, como nos

ritos de passagem, envolvendo e relacionando diretamente com a comunidade e suas

origens. Pode ser visto, criando laços com as referências citadas no primeiro capítulo,

como um mergulho no inconsciente coletivo trazido por Jung (2008). O estado liminar

possui um retorno e uma re-agregação do sujeito posterior a este estado, diferente e

transformado.

O estado liminóide pode possuir características semelhantes às s do estado

liminar porém este estado está mais ligado às performances das sociedades modernas.

Como exemplo podemos pensar o teatro. Sua separação do ordinário pode se dar através

de um tempo de entretenimento, um lugar especial ou laboratórios e workshops, que

retiram o sujeito de seu ordinário em tempo-espaço. Seu estado de liminaridade pode

ser entendido como uma comunicação com o sagrado, mítico ou arcaico através de

textos, caracterização entre outras ferramentas. A recombinação lúdica está no teatro

experimental, surreal e absurdo, nas formas que fogem da ideia de “real concreto”. A

autoridade pode ser vista como o diretor. A re-agregação é o retorno e o posterior a

performance e o teatro.

Na modernidade as fronteiras entre o ritual e o performático tornam-se tênues.

Marina Abramovic, estudo de caso a ser aprofundado no terceiro capítulo, pode ser vista
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como uma das artistas que borram estas fronteiras, trazendo a vida e a espiritualidade

para sua arte. A própria relação da artista com o mundo, esta interdisciplinaridade e

transcendência da ‘cena’, a arrastam para um lugar liminar. Orlan, outra Performer

contemporânea, será discutida como micro estudo - um exemplo preliminar - ainda ao

final deste capítulo, com a finalidade de abrir caminho para o terceiro capítulo, uma vez

que esta artista liminar, através da Body Art tornou seu corpo “lugar” de passagem e, ao

mesmo, tempo, a própria matéria de suas obras.

Quando se pensa o corpo como matéria prima do trabalho, tanto artístico quanto

ritualístico, inevitavelmente penso este corpo como em estado de liminaridade

constante. Ao descrever que “o corpo performativo não para de oscilar entre a cena e a

não-cena, entre arte e não-arte, e é justamente na vibração paradoxal que se cria e se

fortalece” (FABIÃO, 2013, p. 6) Eleonora Fabião, performer e teórica da performance,

traz um horizonte para se pensar o um corpo entre lugares, que se movimenta e se

orienta através de uma recriação constante. Através de Schechner podemos pensar a

performance relacionada a três conceitos: Ser/estar; Fazer e; Mostrar o que se faz. A

interação destes conceitos, presentes no ato performático, desenvolvem-se na criação de

imagens, símbolos e significados. Mas, impreterivelmente, todos dependem do corpo e

do performer, seja ele voluntário ou acidental (neste último caso pensando ‘passantes’

pelo acontecimento da performance como alguém que, acidentalmente, faz parte da

obra.

Mas falar sobre este corpo performático, que permanece ‘entre lugares’, sem

refletir sobre alguns princípios do movimento da performance é desconsiderar que suas

relações estão, simbioticamente, relacionadas. A performance faz parte de um

movimento maior que visa retirar a arte dos museus ou espaços estáticos e torná-la viva.

A arte viva, ou live art, é um movimento de dessacralização que busca um resgate da

arte e sua potência modificadora, lançando o olhar para perspectivas que restauram

características ritualísticas do fazer artístico, buscando, em si, os atos da própria vida

como fundamento para permear o cotidiano. (COHEN, 2002, p.38). Através disso

percebe-se atos de ruptura de diversos artistas em relação a sacralidade ou cristalização

da relação com a própria linguagem, como a inserção de movimentos do dia a dia na

dança ou o silêncio e ruídos na música. Quebrar com os limites da ideia de obra

finalizada e pensar o próprio corpo e sua relação com a vida como processo constante
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de criação e recriação torna-se um caminho mais interessante para se compreender a

ideia de um corpo liminar.

O corpo está sempre em processo de alteração por seus processos naturais, como

o envelhecimento. O corpo nunca está terminado, podemos dizer. O corpo é a ‘porta’ de

interação com o mundo e, ao mesmo tempo, de nossa identificação no mundo.

Modificá-lo, intencionalmente, pode também ser entendido como um atravessamento de

certos limites sociais ou, até mesmo, como uma morte ou transformação simbólica.

Podemos pensar o corpo performático como laboratório, onde o artista compreende as

ações humanas e entende o mundo, recriando e restaurando comportamentos, ações, de

forma simbólica, transformando a realidade para si e para os receptores. Mas, como

Schechner mesmo aponta, nossos comportamentos cotidianos já são estruturados

anteriormente. Aprendemos a nos comportar e a seguirmos como somos desde sempre,

em uma educação constante de nossos atos. Como, então, trazer as experiências para

este ‘corpo performático’ em uma forma em que possamos experienciá-lo, no limite do

possível, de forma decristalizada e sobretudo, como um “lugar de passagem – um corpo

liminar? Para se aprofundar nas investigações de tais questionamentos trago como

estudo comparativo de caso as performances de Orlan e Marina Abramovic como

bússola norteadora para compreendermos os aspectos supracitados, de forma a

emergirmos mais efetivamente a performance a luz de tais conceitos.

2.3 O corpo liminar de Orlan e Abramovic

Para criarmos uma investigação mais profunda sobre como esse corpo liminar

pode se manifestar na época contemporânea, a performer francesa Orlan pode ser

observada aqui como exemplo para refletirmos a quebra de um corpo fixo e a criação

deste corpo-passagem, a que nos referimos no subitem anterior. Orlan se considera body

artist, isto é: artista que utiliza o próprio corpo como veículo visual para suas obras. Ela

iniciou uma série de modificações corporais em 1990, aos 43 anos de idade. Orlan é

uma das mais conhecidas artistas francesas, diversamente premiada, trabalhando nas

artes visuais e performáticas como na criação de esculturas, fotografias, performances
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etc. Ela tornou o próprio corpo como material de desenvolvimento artístico, seu próprio

material e suporte para o trabalho, transformando-o em um corpo de debates.

Defendendo a inovação e posições subversivas, Orlan através de sua arte rompe as

convenções e as formas de dominação instituídas pela sociedade e pela política.

Podemos dizer que seu trabalho mistura o humor com o grotesco para provocar o

choque e transformar os códigos pré-estabelecidos.14

Para a investigação mais profunda das questões já levantadas neste capítulo

torna-se interessante refletirmos sobre a obra Reencarnação de santa ORLAN ou

Imagem nova Imagem, feita pela artista em 1990. Esta reflexão será aqui feita a partir da

perspectiva de Josette Féral em seu livro “Além dos Limites” (2015). Orlan decidiu

incorporar em seu próprio rosto características de diversas obras de artes (ditas

“clássicas”) que supostamente figurariam o ideal de beleza feminino em época distintas,

figuradas em pinturas e estátuas criadas por diversos artistas, como Leonardo da Vinci e

Botticelli.

Eu inventei meu autorretrato usando um computador para combinar e fazer
um híbrido de representações de deusas da mitologia grega. Eu as escolhi não
pelos cânones de beleza que elas devem supostamente representar (vistas de
longe), mas por conta das histórias associadas a elas. Diana foi escolhida
porque ela se recusa a se submeter aos deuses ou aos homens, ela é ativa e
mesmo agressiva, ela dirige um grupo; Mona Lisa foi escolhida como um
farol na história da arte, uma referência chave, não porque ela é linda de
acordo com o critério contemporâneo de beleza, visto que por debaixo dessa
mulher há um homem, que agora nós sabemos ser Leonardo da Vinci, um
autorretrato escondido na imagem de Mona Lisa15 (o que nos traz de volta à
questão de identidade). Depois de ter misturado minha imagem com essas
outras imagens, eu tornei a trabalhar o conjunto como qualquer pintor faria,
até que um retrato final emergiu e foi possível parar e assiná-lo (ORLAN
apud FÉRAL, 2015, p. 212).

Em um retorno à origem arquetípica de certas forças, podemos dizer que Orlan

transforma e reatualiza os mitos de sociedades de outrora trazendo aos tempos atuais

questões ainda vivas pela sociedade. A cada cirurgia, arriscando sua própria vida, ela

recria sua identidade e dissolve aquelas que já possuía. Sua própria visão de si e do

mundo é alterada, posto que o que já era conhecido é apagado para sempre. Mas, para

15 Uma das muitas teorias por trás das obras de Da Vinci, que mesmo tantos séculos depois se mantém um
mistério.

14 Informações retiradas do site oficial da artista, disponível em:
<http://www.orlan.eu/bibliography/biography/> Acesso em: 08 de ago. de 2020.

http://www.orlan.eu/bibliography/biography/
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além da modificação aparente do corpo, existe uma transcendência de questões sociais

vivas em seu corpo: os padrões impostos pelo gênero. Através de um “retorno às

origens”, Orlan transforma sua própria identidade e assimila em seu próprio corpo

signos de relevância subjetiva e, ao mesmo tempo, as revive em sua intensidade. Esta

presentificação simbólica de características adotadas em certas épocas sobre o padrão

feminino e suas potências mitológicas, como no caso de Diana, recria seu próprio corpo

e o transgride para um estado de liminaridade, tornando arte e vida em simultâneo, e

tirando da estase as obras selecionadas. A partir de um rito de passagem pessoal, Orlan

adquire poder através destes mitos.

Imagem 1. A Reencarnação de Santa Orlan

Fonte: ORLAN. Site oficial.
Disponível em: <http://www.orlan.eu/works/performance-2/>
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Mike Williams descreve características semelhantes com as vividas por Orlan

quando relata a iniciação de um xamã da Cacássia, no sul da Sibéria:

Os espíritos jogam o iniciado em uma mesa negra e retalham seu corpo com
facas, atirando os pedaços em um caldeirão. Quando a carne se desfaz, um
dos espíritos procura por um osso a mais, um com um orifício. Inserido um
olho no buraco, o espírito vê que o iniciado será um xamã. Então os espíritos
começam a refazer o homem para que ele renasça repleto de poder
xamanístico (WILLIAMS, 2013, p.130).

Como visto no primeiro capítulo, podemos entender o corpo da artista como

material para a manutenção dos mitos e suas narrativas. Ainda podemos pensar que,

através desta mutilação que ocorre ao corpo do xamã, o artista desenvolve sua própria

trajetória onde experiencia, em um comparativo, um ‘corpo-sem-órgãos’. Pensar a

retirada dos órgãos, como Artaud propunha, é pensar em uma forma distinta de se

organizar no mundo através da quebra de sistemas pré-estabelecidos16. Mas, para tais

fins, seu corpo é renunciado como espaço ritualístico e, como passagem para uma nova

identidade, atravessa como em um rito de passagem por uma retaliação que a

transforma, e a partir da qual ela nunca mais se tornará a mesma. Orlan, em sua própria

maneira, cria seu próprio ritual de passagem quando inicia sua série de cirurgias

plásticas. Joseph Campbell em seu famoso livro O herói de mil faces (1989) pode

somar ainda para esta discussão através de sua descrição dos ritos de passagem:

Quando passamos, tendo essa imagem em mente, à consideração dos
numerosos rituais estranhos das tribos primitivas e das grandes civilizações
do passado, cujo relato chega até nós, torna-se claro que o propósito e o
efeito real desses rituais consistia em levar as pessoas a cruzarem difíceis
limiares de transformação que requerem uma mudança dos padrões, não
apenas da vida consciente, como da inconsciente. Os chamados ritos [ou
rituais] de passagem, que ocupam um lugar tão proeminente na vida de uma
sociedade primitiva (cerimônias de nascimento, de atribuição de nome, de
puberdade, casamento, morte, etc.), têm como característica a prática de
exercícios formais de rompimento normalmente bastante rigorosos, por meio
dos quais a mente é afastada de maneira radical das atitudes, vínculos e
padrões de vida típicos do estágio que ficou para trás. Segue-se a esses
exercícios um intervalo de isolamento mais ou menos prolongado, durante o
qual são realizados rituais destinados a apresentar, ao aventureiro da vida, as
formas e sentimentos apropriados à sua nova condição, de maneira que,
quando finalmente tiver chegado o momento do seu retorno ao mundo

16 O conceito de ‘corpo-sem-órgão’ de Antonin Artaud trazido aqui é para se pensar necessariamente um
corpo em ação em um teatro cruel que resgate questões ‘perdidas’ de um teatro ancestral, como visto no
primeiro capítulo. Este conceito, muito explorado no campo da filosofia, foi escolhido por emergir o
pensamento de uma performatividade não convencionada. Dessa forma, este trecho vincula-se fortemente
com o subcapítulo 1.5 Um Teatro Ritual, uma Performance das Sombras e suas reflexões.
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normal, o iniciado esteja tão bem como se tivesse renascido (CAMPBELL,
1989, p. 9).

Assim sendo, Orlan através de sua recriação da própria imagem, renasce através

de seu próprio ritual laico. Laico pelo fato de transgredir a própria imagem de Deus,

único e perfeito. Ao transformar seu corpo, ela retira por conta própria seus “órgãos”,

como sugere Antonin Artaud ao acabar com o juízo de Deus, analogia para uma busca

de um corpo contra sistemático que busca intensidades e uma não fixação. Buscar

profanar a própria compreensão de seu corpo em desacordo com a ideia de corpo criado

por um Deus, como constituído pela mitologia cristã hegemonicamente predominante, é

uma forma de transgredir o que socialmente é imposto diante dos corpos. Tornando as

salas de cirurgia seu próprio espaço sagrado, Orlan encarna-se enquanto divindade e

renasce como um novo ser transitório, feita como “monstro” disforme e herético. Trazer

à luz a abominável sacralidade dos corpos e profaná-los através de seu ritual laico é uma

possibilidade de compreender que, além de Orlan, Diana, Monalisa entre outros

arquétipos femininos vivem em seu corpo e através de sua arte. Abandonar sua

individualidade para tornar-se mito, histórias e experiências contadas na pele, pode ser

visto como uma anarquização da própria identidade, uma transgressão dos conceitos

impostos e uma manutenção da realidade vigente, assim como a função do próprio

xamã.

Além desse limite, não resta senão a aniquilação do indivíduo e a morte,
escolha que outros criadores puderam assumir como limite derradeiro de seu
percurso, mas que permanece além da preocupação de Orlan mesmo se
alguns se comprazem em observar a que ponto ela arrisca sua vida em cada
operação. Essa etapa, Orlan, entretanto, não a transpõe, atribuindo para si
uma outra forma de morte – ou de renascimento, depende – de um corpo
diferente dotado de uma nova identidade (FÉRAL, 2015, p. 215).

Através disso podemos identificar que o performer, sendo corpo e potência

artística, torna-se veículo para a experiência coletiva das passagens criada por seu

ritual/espetáculo. Então sua própria existência, como já citado, torna-se o laboratório

principal para sua arte. Assim como Orlan, pensar na atuação como sujeito e objeto de

estudo e processo, o ator desenvolve a partir de sua vivência as questões a serem

renovadas e recriadas. Como Orlan recria a concepção de sua sacralidade feminina,

através de sua atualização dos mitos, o ator deve partir de suas subjetividades para a
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criação de suas intensidades. Em troca constante com o ambiente em que vive,

semelhante ao xamã, utiliza-se do próprio corpo como potência de comunicação com o

externo. Kempinski nos fala:

Indo ao cerne de seus conhecimentos, nota-se que o corpo é o instrumento
principal de toda prática do xamã e do ator, a célula constitutiva de sua
atuação, sujeito e ao mesmo tempo objeto de sua experiência. Trata-se de um
corpo ao vivo, em presença e ação, em contato direto com o mundo, exposto
à comunidade e em troca com ela. É o corpo o foco direto de seus
conhecimentos, sendo aquele que sofre e também faz a ação. (KEMPINSKI,
2008, p. 11)

Este ponto se torna uma interseção importante entre o ator e o xamã. O corpo,

como foco dos conhecimentos de ambos, possui o papel de interpretar e reinterpretar os

signos sociais. Da mesma maneira que Orlan recriou símbolos já existentes, ambos

recontam as histórias da comunidade através do corpo, seja através da encenação ou

performance seja através de rituais já instituídos. Mas o sujeito, este corpo, passa por

estados de transições constantes, em devir constante, para assim possuir este

conhecimento através das experiências que o atravessam. Seria, como analogia, o estado

de crisálida constante onde a lagarta se encontra para a transição para mariposa, como

discorre Kempinski (2008, p.13). Este corpo potência, em um eterno processo de

mudança e transcendendo o sujeito, pode ser comparado a ambos os casos, tanto o xamã

como o ator. Em estado de liminaridade que ambos poderiam vivenciar as passagens da

vida, como vida e morte, sem fixar-se em um único estado. Como afirma Kempinski,

“O rito do ator e do xamã não busca marcar socialmente, mas sim romper socialmente,

oferecendo a brecha que só pode ser presenciada, no corpo e pelo corpo (KEMPINSKI,

2008, p.13).

Tendo estes conceitos, podemos refletir se o corpo liminar seria um corpo em

constante devir, como colocado por Mostaço:

Viver em devir, todavia, não é simplesmente migrar de uma coisa à outra,
espécie de coreografia contínua, sintomática e persistente, historicamente
configurável como pontos percorridos em uma linha distendida no tempo.
“Um devir não é uma correspondência de relações. Mas tampouco é ele uma
semelhança, uma imitação e, em última instância, uma identificação”,
estando assim fora da série coreográfica. Igualmente não é sonho ou
fantasma, não se faz na imaginação e é perfeitamente possível:
homem-pássaro, menino-jacaré, mulher-aranha. Claro está que o ser humano
não advém animal organicamente — por mais que, no âmbito das artes
performáticas, tal sensação seja narrada como efetiva por alguns artistas, mas
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“o devir não produz outra coisa senão ele próprio”8, sendo falsa a dicotomia
“ou sou ou mimetizo”. O devir é da ordem da aliança e se manifesta por
intermédio de blocos. E, para dizer de modo ágil e cabal, devir é o contínuo
processo do desejo. (MOSTAÇO, 2018, p. 185)

Mas qual seria este desejo de constante vivência em devir? Refletindo sobre

isso, e a partir das outras referências, arrisco-me a dizer que é marcar uma constante

existência. Existir através da própria relação com o mundo, não se fixando em uma

única forma de observá-lo. Pensar o performer como alguém que ‘dança’ a existência e

vários planos diferentes é pensar em um processo constante de se entender na realidade,

se transformar e transformar a partir dela. Diferente de apenas experienciar, o corpo do

performer, assim como Eliade (1972) cita ao retratar os portadores dos mitos, conta as

narrativas de suas experiências. Assim estas histórias se tornam poesias, ou melhor,

mitopoéticas geradas por e através dos corpos que se refazem a todo momento,

produzindo conhecimentos e perspectivas. Disso, Mostaço tem a acrescentar o seguinte:

O par corpo-devir é autopoético, se faz e se refaz todo momento, gerando
infinitas formulações. Devemos nos acautelar, contudo, de não cairmos na
mera opinião, na livre-opinião ou no exercício do senso comum. O mundo do
conhecimento solicita a articulação dos conceitos, o plano da metodologia, a
clarificação dos enunciados. Ficam afastados, desse modo, os pressupostos e
o discurso das religiões e as idiossincrasias das opiniões — casos extremos
de balbucio que nada fazem além de repetir o já dado —, e valorizadas a
ciência e a arte, (MOSTAÇO, 2018, p. 188)

Se usarmos ainda o conceito de Antonin Artaud de um "corpo-sem-órgãos,

através da leitura de Deleuze e Guattari, Catarina Resende contribui para a discussão:

Deleuze e Guattari se apropriam da ideia de um corpo sem órgãos de Artaud
e dão continuidade a ela com alguma ressalva: “não é uma noção, um
conceito, mas antes uma prática, um conjunto de práticas” (DELEUZE;
GUATTARI, 1980/2004, p. 9). O corpo sem órgãos (CsO) é o corpo da
experiência, com suas próprias forças. É o corpo livre da interpretação e do
juízo que nos impedem novos modos de vida e organizam os corpos. O CsO
não se opõe aos órgãos do corpo, mas sim ao corpo organismo enquanto
“organização orgânica dos órgãos” (DELEUZE; GUATTARI, 1980/2004, p.
21). Sem o aprisionamento em um corpo organicamente organizado,
podemos nos abrir ao fluxo, ao devir, à intensidade, à experimentação de nós
mesmos. Criar para si um CsO é se deixar atravessar por uma poderosa
vitalidade não-orgânica (DELEUZE, 1997). (RESENDE, 2008, p. 68)

Poderíamos pensar, então, este “corpo sem órgãos” que subverta, como assim

faz Orlan em uma espécie de laicização da própria identidade, como trajetória para se
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compreender um corpo liminar, que subverta a nossa concepção de percepção concreta

da realidade. Um corpo sem órgãos pode ser entendido como um corpo de potências e

possibilidades, que possa recusar o ‘sistema’ e as convenções, um corpo que não se fixa

e torna-se, de certa maneira, liminar. Como corpo liminar, ‘ser’ deixa de ser importante

e ‘tornar-se’ possui mais valor. Orlan, ao reconstruir para si os mitos de outrora,

torna-se corpo-espaço de sua obra, presentificando a partir dos símbolos realidades

diversas e tempo diversos. Para Mostaço:

Mas o espaço cênico, propriamente, designa o território real onde o ato
performático ocorre, podendo ser um edifício específico, não específico, na
rua ou em qualquer outro lugar que se apresente para receber a cena, e que
circunscreve não apenas seu interior, como também seu exterior. De longe, é
a noção mais complexa dentre as antes elencadas, pois remete não apenas às
características arquiteturais e urbanísticas, como também, ao comportar o
público. (MOSTAÇO, 2018, p.76)

O propósito de trazer a ideia de corpo-poético como um lugar de passagem, um

corpo em devir performativo não tem o propósito de diminuí-lo ou objetificá-lo, pelo

contrário. A função desta analogia é entender que, como o espaço arquitetônico, o corpo

é visto e entendido a partir das construções da sociedade. Orlan, corpo mulher, é vista

através das convenções retidas no olhar da comunidade. Este corpo é não ficcional e

possui adesões e vínculos múltiplos, sociais e antropológicos, que instituem uma relação

da imagem do corpo como símbolo. Ao modificar seu corpo, Orlan torna-se espaço de

discussão, debate e crítica. Espaço que se move e performa, a todo momento, os mitos

das obras escolhidas para serem retratadas em seu rosto mas, além disso, sua própria

compreensão mítica da realidade. Quando me refiro a esta ‘mítica individual’ refiro-me

ao que Jung (2008) traz como os símbolos que compõem a relação entre ego e self, entre

o ‘eu’ e o todo. Retomando às performances da juventude de Abramovic, é possível

perceber, em contraposição às suas performances solos da atualidade, que abordaremos

de forma crítica no próximo capítulo, a presença destas relações criadas sobre mito e

performance. É possível observarmos estas reflexões na performance Rhythm 0, por

exemplo.
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A performance, consistindo em uma das cinco performances que marcaram a

história da artista (que se constitui em um grupo de ‘Rhythms’ que buscam atravessar os

limites entre corpo e mente através da quebra de certos limites), a performer sujeita-se a

exposição da performer no Studio Morra, em Nápoles na Itália. Executada em 1974, a

preposição da artista era retirar a responsabilidade das ações do público, permitindo a

interação dos observadores com 72 objetos mais o corpo da artista. Em uma espécie de

‘quebra dos limites’ éticos e físicos, esta sujeição ao desejo do público acontece como

uma experiência individual e coletiva que, a meu ver, interferem diretamente na visão

comportamental dos sujeitos e, ao pensar na performer, a transgressão dos limites

físicos e psicológicos da artista.

Imagem 2. Ritmo 0

Fonte: YOUTUBE. Marina Abramovic Institute - Marina Abramovic on performing
“Rhythm 0” (1974). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ>

RHYTHM 0 [RITMO 0]
Instruções.
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Há 72 objetos sobre a mesa que podem ser usados em mim, como
vocês quiserem
Performance

Eu sou o objeto.
Durante esse período, assumo plena responsabilidade.
Duração: 6 horas (20h00 - 02h00)
1974
Studio Morra, Nápoles.

(ABRAMOVIC, 2017, pp. 108 - 109)

Na performance Ritmo 0 (Rhythm 0), Abramovic constrói uma discussão ética

sobre o espaço da galeria e mesmo sobre as ‘rédeas’ que impedem certas ações sobre o

outro: ela cria um espaço onde toma para si toda responsabilidade sobre as ações do

público. Isto, como descreve Abramovic em seu livro (2017, pp. 109-110), gera

comportamentos complexos em relação a si e aos outros. Durante as primeiras horas

nada de muito relevante aconteceu: enquanto a artista permanecia em pé parada apenas

algumas pessoas a entregava a rosa, cobria seus ombros com o xale ou a beijava. É

importante ainda percebermos que, em sua maioria, as mulheres presentes pediam aos

homens o que fazer com seu corpo. Depois, progressivamente as ações foram se

transformando com o decorrer do tempo:

E então, a princípio aos poucos e depois mais rápido, começaram a acontecer
coisas. Foi muito interessante em sua maioria, as mulheres na galeria diziam
aos homens o que fazer comigo, em vez de elas mesmas fazerem (se bem
que, mais tarde, quando alguém fincou um alfinete em mim, uma mulher
enxugou as lágrimas dos meus olhos). Em geral, tratava-se simplesmente de
frequentadores normais de galerias, do mundo da arte italiana, com suas
mulheres. Em última análise, creio que a presença das mulheres foi o motivo
pelo qual não fui estuprada ali.
À medida que fomos chegando às altas horas da noite, um certo ar de
sexualidade surgiu no recinto. Isso não partiu de mim, mas do público.
Estávamos no sul da Itália, onde a Igreja Católica tinha um poder
extraordinário, e havia essa forte dicotomia entre a madona e a prostituta nas
atitudes para com as mulheres. (ABRAMOVIC, 2017, pp. 109 - 110)
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Imagem 3. 72 objetos

Fonte: YOUTUBE. Marina Abramovic Institute - Marina Abramovic on performing
“Rhythm 0” (1974). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ>

Entrecruzando-se com as normativas cristãs, Abramovic cria um espaço onde se

rompe com os pretextos éticos pré-estabelecidos e no qual, de certa forma, podemos

perceber o afloramento das sombras e do lado mais reprimido da audiência, tal como a

psicologia analítica apresenta. Pensar este espaço onde as sombras são vistas, estas

partes de si esquecidas ou suprimidas, também se relaciona diretamente com o estado

liminar presentes na performance de Orlan. Mas esta liminaridade transcende o corpo da

artista e possibilita um estado transitório ao público que, deslocado de suas convenções

sociais, experimentam uma condição em que as normas pré-estabelecidas não se

aplicam e com grande potencial transformador – pode-se supor que mesmo ao voltarem

para o tempo ordinário, não serão os mesmos.

Existe, para além da abordagem trazida por Schechner e Turner no subitem

anterior, uma relação entre Communitas e a ideia trazida por Antonin Artaud de um

‘corpo sem órgãos’. Este conceito, em interseção com o Communitas, pode ser pensado

em um corpo que está fora das condições cotidianas e da própria identidade.

Transformada, como Orlan, em uma outra coisa que não um corpo humano mas sim um

corpo em um Devir temporário e ao mesmo tempo diferente da body artist, Abramovic
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torna-se objeto entre outros que, manipulados pelo público, reflete diretamente sobre o

corpo-mulher, o corpo-artista e o corpo-arte.

Imagem 4. Madona, mãe, prostituta

Fonte: YOUTUBE. Marina Abramovic Institute - Marina Abramovic on performing
“Rhythm 0” (1974). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ>

O mito aqui, diferente do resgate feito por Orlan, assemelha-se mais ao que

discuto no primeiro capítulo a respeito de uma mítica contemporânea, que se torna laica

e atravessa mais profundamente nossos comportamentos pré-estabelecidos. Em dada

medida seu próprio corpo torna-se espaço performativo e poético onde a ação é feita no

próprio espaço arquitetônico de ‘ser corpo’. Como não ficcional, as adesões e vínculos

sociais e antropológicos torna o próprio ‘ser em performance’ algo simbólico. Assim,

ainda que Orlan modifique seu corpo e Abramovic seja modificada, mesmo que

transitoriamente, ambas abrem as portas para que seja presentificado, em suas

performances, diversos símbolos complexos que se dirigem para além da consciência.
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Imagem 5. Abramovic na mesa

Fonte: YOUTUBE. Marina Abramovic Institute - Marina Abramovic on performing
“Rhythm 0” (1974). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ>
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Imagem 6. Corpo arquetípico

Fonte: YOUTUBE. Marina Abramovic Institute - Marina Abramovic on performing
“Rhythm 0” (1974). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ>

Vemos, nas imagens acima, signos em que o corpo da artista é transformado em

sua relação direta com o público, tornando-a ponte imagética para arquétipos como o de

madona, mãe e prostituta. É interessante pensarmos o corpo em performance como este

canal que possibilita a conexão entre o consciente com estas parcelas que permanecem

em um lugar mais profundo da psique. Parcela do público desejava proteger Abramovic,

enquanto outros queriam que a performance continuasse. Carregada de um lado para o

outro, colocada em cima de uma mesa com uma faca cravada perto de sua virilha (vide

imagem), alfinetada e cortada em uma violência sádica. Descreve a performer a

performance da seguinte forma:

Havia um homem – um homem muito pequeno – que simplesmente ficou
bem perto de mim, com a respiração pesada. Esse homem me deu medo.
Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa, me deu medo. Mas ele sim.
Depois de um tempo, ele colocou a bala na pistola e pôs a pistola na minha
mão direita. Fez a pistola apontar para meu pescoço e tocou o gatilho. Houve
um murmúrio na plateia, e alguém o agarrou. Teve início um tumulto.
(ABRAMOVIC, 2017, p.111)
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A performance encerrou-se às duas horas da manhã, depois de uma atuação mais

vigorosa do público, que parecia estar em uma espécie de transe. Com uma proposta

inaugural, pelo menos para o local onde executou tal performance, Marina Abramovic

testa os limites de seu próprio corpo e reflete para o próprio público esta experiência,

como em um ritual onde seu corpo se torna ponte para tais afetações. Podemos pensar

esta performance como um ritual de passagem, tanto para a artista quanto para o

público. Atravessar os limites criados através da experiência e, nesse caso, através da

dor me parece ser uma das intenções de Abramovic. Como trazido no primeiro capítulo,

esta passagem pode ser um reflexo do mito do herói, que se torna contemporâneo de

diversas maneiras, a partir da performance. Mas o que pode ser mais interessante de se

pensar nessa relação entre a jornada do herói e esta performance é a movimentação

entre o ego e o self. Através desse movimento trazido por Abramovic podemos

compreender a passagem entre o consciente e o que Jung descreve como o inconsciente

coletivo. É a partir deste inconsciente coletivo onde as normatizações e regras impostas

socialmente desvanecem e as narrativas, arquétipos e questões profundas brotam à

superfície, o que inclui as próprias sombras. Simbolicamente expressas nas ações,

podemos observar que, através da retirada das responsabilidades do público, a violência

vem à tona e emerge no corpo da artista.

Existe uma semelhança entre estes aspectos presentes na performance de Marina

Abramovic e a proposta de Orlan. De forma a atualizar mitos e obras canonizadas na

própria pele, Orlan se movimenta da própria identidade para uma outra forma de existir,

do ego para uma forma diferente de se compreender a própria existência. Através da

violência das cirurgias plásticas, Orlan tece em sua própria pele sua crítica e sua arte e

atravessa o próprio sofrimento. A ideia de um corpo modificado que se torna laico,

criticando a própria noção católica de um corpo pecador criado por um deus onisciente e

onipresente, perpassa pelo próprio medo da mortalidade. Trazer o medo, a dor, a morte

entre outros aspectos sombrios da humanidade ao público, ou à própria pele, é tornar a

própria identidade fluida e liminar e, como uma ponte, atravessa para o presente

arquétipo que discutem em prática nossas filosofias e crenças. Desta maneira e através

da performance podemos pensar uma expurgação das sombras através da dor e das

ações que possibilitam experienciar tais questões. Este expurgo, só possível quando tais
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questões emergem, é um caminho a se pensar a cura de aspectos psicofísicos de forma a

assimilar-se a catarse grega.

Os seres humanos têm medo de coisas muito simples: nós tememos o
sofrimento, nós tememos a mortalidade. O que eu estava fazendo em Rhythm
0 - como em todas minhas outras performances - era encenar esses medos
para o público: usando a energia da audiência para forçar meu corpo a ir o
mais longe possível. No processo, eu me liberava dos meus medos. E, quando
isso acontecia me tornava um espelho para o público. Se eu podia fazer
aquilo, eles também podiam. (ABRAMOVIC, 2017, p.114)

Imagem 7. Medo e mortalidade

Fonte: YOUTUBE. Marina Abramovic Institute - Marina Abramovic on performing
“Rhythm 0” (1974). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xTBkbseXfOQ>

Utilizando a mesma relação de semelhança já relacionado com Orlan sobre a

iniciação de um Xamã na Cacássia trazido através de Mike Williams, Abramovic

literalmente foi jogada em uma mesa e “retalhada”. Podemos encarar esta performance

como uma espécie de ritual de transição, tanto para a artista que buscava superar os

limites do medo de seu corpo como para os próprios participantes. Em uma renúncia do
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próprio corpo como espaço ritualístico, a performance torna-se passagem para novas

identidades que se atravessam a partir de uma liminaridade de todos os corpos, em um

transe gerado pela quebra de convenções e dogmas, como no caso do cristianismo

italiano forte, presentificando arquétipos potentes que, de sua forma, são encontrados

nos mitos que sobrevivem, mesmo de forma laica, no inconsciente coletivo. Encarnar

estes arquétipos míticos, sejam eles o de Diana ou o da prostituta, possibilitam

relacionar-se diretamente com o presente social, com o próprio corpo e com as

condições sociopolíticas. Isto, pensando mais fortemente sobre um processo de cura,

traz à superfície aspectos sombrios, como na psicologia analítica relacionadas à Jung,

para discussão e para uma revivência, um reencontro, de aspectos de si mesmo que,

integrando-se novamente ao sujeito ou, como no caso de Abramovic, aos sujeitos seria

uma possibilidade de curar-se e aos outros, de forma expandida? Seja qual for a resposta

para tal questão, uma coisa é possível afirmar: a performance, como as das artistas aqui

citadas, atravessam o ordinário e transgridem para uma passagem para uma nova

perspectiva. Nunca mais serão as mesmas.
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CAPÍTULO 3

PERFORMANCE E RITUAL: PERSPECTIVAS

Para além de compreender a performance como rompimento de certas

cristalizações das artes cênicas e da história da arte (como discutido no item 2.1 O

surgimento da Performance Art: breve contextualização), também pode ser observado,

mais especificamente no caso de Marina Abramovic (performer também citada no

capítulo anterior, no item 2.3 O corpo liminar de Orlan e Abramovic), uma busca em

linguagens “não artísticas” (no sentido canônico) e que desenvolvem-se mítica e

espiritualmente como processos para desenvolver o trabalho pessoal enquanto

performer e artista. No caso específico de Marina Abramovic, que já completa, em

2021, mais de 30 anos de carreira como performer, essa busca por estados de transe e de

cura a levou, inclusive, a se embrenhar no interior do Brasil, como investigaremos

agora.

Neste sentido, iremos, agora no Capítulo 3, discutir alguns dos elementos que

emergiram no Capítulo 2, a luz dos conceitos apresentados no capítulo 1, de modo a

aprofundar o caminho “em direção ao ritual” desenvolvido pela performance na

contemporaneidade – sobretudo, como vimos desde a emergência dos Estudos da

Performance pelas mãos de Richard Schechner e Victor Turner. Contudo, há mais nesta

busca do que o primariamente observado?

Tendo em vista o papel do “mito” como referência dos nossos comportamentos e

de nossas relações, seja ele secular ou o contemporâneo, objetivamos aprofundar agora

como o performer pode se tornar mediador destas narrativas e destes símbolos, em um

papel que consideramos, neste contexto, semelhante às tarefas dos xamãs das

sociedades arcaicas e não ocidentais. O treinamento do performer ou como ele se

relaciona com sua própria criação pode ser entendido, assim, como uma jornada ou

caminho mítico, no sentido dado à esta expressão pela psicologia Junguiana, de traçar e
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construir narrativas pessoais para crescimento e desenvolvimento do self, retornando

constantemente narrativas anteriores de sua própria existência e origem.

Podemos pensar, como no mito, que relembrar e retornar a este ponto original

das narrativas, as mantendo vivas – o oposto de esquecê-las, é retomar em sua medida o

poder (“pessoal”) a respeito das situações vividas. Pensar na perspectiva junguiana de

uma sombra esquecida e partir do pressuposto que existem ‘narrativas ignoradas’ do e

pelo próprio sujeito, narrativas estas que podem se relacionar a comportamentos,

traumas e doenças em seu aspecto mais amplo. Refletimos então que compreender estes

aspectos sombreados pode ser o início de um processo de cura maior. Mas podemos

pensar a performance art como caminho de compreensão destas sombras, daquilo que

muitas vezes fica às margens da consciência e da sociedade? Para responder esta

pergunta, vamos nos debruçar, agora, no trabalho feito por Marina Abramovic em suas

viagens pelo Brasil, entre os anos de 2012 e 2015. Neste período, a performer viajou

por Minas Gerais, Bahia e Chapada dos Veadeiros, dentre outros locais, para

acompanhar cerimônias de Umbanda e visitar médiuns, raizeiras e xamãs. Como ela

mesmo denomina, este processo em que ela atravessa e é atravessada por diversas

religiões e práticas espirituais de diferentes regiões brasileiras faz parte de sua “jornada

de cura”. Deste modo, pode fornecer material reflexivo e prático sobre as questões já

discutidas nesta dissertação, de modo a aprofundá-las.

3.1 Marina Abramovic e o Brasil

Podemos observar, ao longo do desenvolvimento da obra de Marina Abramovic,

a crescente intersecção entre o performar e o ritualizar através de uma perspectiva

supostamente mítica e ‘curativa’, que desempenha o papel de ‘travessia’ entre um

estado de doença (entendida aqui amplamente, como desequilíbrio e não apenas como

as doenças patológicas e/ou ‘doenças’ sociais e políticas, que se relacionam com os

comportamentos em sociedade) para um estado ‘curado’, de reequilíbrio e homeostase

física, emocional, mental (e até social). É possível perceber, através do que já foi

discutido a partir de sua performance Rhythm 0, no capítulo anterior, que a artista

explora através de sua arte seus próprios limites. Então, da mesma maneira, podemos
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perceber que a quebra destes limites, impostos em sua maioria pelo racionalismo social,

é uma forma em que a artista busca sua própria liberdade e, consequentemente, a cura

de suas questões.

A primeira questão que podemos levantar sobre este processo é a intenção.

Marina Abramovic, em sua viagem ao Brasil produzida entre 2012 e 2015, onde

experienciou o candomblé na Bahia, o xamanismo na Chapada Diamantina entre outras

vivências espirituais, intencionando encontrar materiais para sua própria arte, porém não

só. Como ela observa, em depoimento registrado no documentário Marina Abramovic

and Brazil: the space in Between, de 2016, esta viagem ocorre em um momento em

que ela observou uma necessidade de curar a si mesma:

Senti necessidade pessoal de fazer uma viagem ao Brasil no momento da
minha vida em que tive problemas emocionais e pessoais. Esta viagem deve
ser como um processo de cura. E também queria aprender com essas culturas,
com os lugares da natureza e com as pessoas que têm certa energia. Aqueles
que realmente aprendem a tirar energia de fora e através de dentro de si, a
transformam e devolvem àqueles que não sabem fazer 17 (ABRAMOVIC,
2016)

É a partir deste desejo em compreender como esta “energia”, esta força capaz de ser

manuseada, transformada, compartilhada e uma necessidade de curar-se que ela inicia

sua jornada. Semelhante, podemos dizer (e nos aproximando da pesquisa de Turner), ao

sujeito que busca cura no ritual Isoma, exemplo discutido no capítulo 1. A partir de um

incômodo, de uma força muitas vezes inexplicável, o sujeito precisa se retirar de seu

cotidiano e de sua realidade ordinária, em uma busca pela cura. Este primeiro ponto

pode ser uma pista para compreender quais são os primeiros passos para a criação de

uma performance curativa, ritualística e mítica. Entender qual é esta energia que motiva

o performer e, a partir dela, apartar-se do cotidiano em experimentos que o conduza a

refletir com mais profundidade sobre sua condição ou as condições que o levaram até

ali.

Abramovic visita no processo o centro espírita regido por João de Deus, médium

em um terreiro de Abadiânia no estado de Goiás, que supostamente executaria cirurgias

17 tradução livre do original: “I felt personal need to make a journey in Brazil in the moment of my life
when I had emotional and personal troubles. This trip should be like a healing process. And I also wanted
to learn from these cultures from the places of nature and from the people who have certain energy. The
ones who really learn how to take energy from outside and trough inside of themselves transform it and
give it back to the ones that don’t know how to do.”
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mediúnicas18 aos enfermos que procuram ajuda em outros lugares que não a medicina

tradicional. São, em diversos casos, pacientes com doenças terminais ou profundamente

instauradas em seus corpos. A esperança de encontrar em outro lugar uma alternativa

que possa provar o contrário de seus diagnósticos, livrando seus corpos da doença é o

que os levam até lá. A fé no desconhecido, no transcendental, como forma de cura.

Poderíamos pensar que a doença, a dor, a crueldade são sombras manifestadas

fisicamente no corpo do sujeito mas, nestas sensações, gritam algo que em muitos casos

não se é observado. Através da fé, religiosa ou não, o corpo pode se permitir ser afetado

por questões que de outra forma não se permitiria. É como, em um último suspiro de

esperança, afetar-se pela crueldade da dor e da doença e, através dela, sentir e

experienciar aspectos mais profundos da existência.

Isso pode se refletir em uma forma de abraçar a sombra, de compreendê-la. O

performer, indiferente dos pontos onde seu trabalho se inicie, pode compreender esta fé.

Mas o que é a fé na performance? Não é a fé de uma proteção constante de algo superior

ou uma fé romantizada mas, sim, a de compreender-se em fé. Seria, de certa forma,

possibilitar seu corpo a experienciar partes de si, emoções e sensações, que possam ser

ignoradas. É mapear acreditando na própria experiência. Esta fé performática é um

exercício de afetação e de mostrá-la, como Schechner propõe. Neste centro de João de

Deus, Marina Abramovic nos conta sobre sua experiência:

Eu estava na sala atual. Não me lembro quanto tempo, entre três e quatro
horas. Estou respirando muito regularmente, o que começo a ver, com essa
respiração rítmica, é apenas uma pequena luz azul, como uma luz que você
pode ver em um ritmo. Quanto mais concentrada, mais desaparecia. Eu
queria voltar para essa luz azul mas não consegui, era quase como um jogo
Eu deveria parar de pensar para experimentar o momento que eu acho que a
experiência não está mais lá, então quando eu estava realmente mergulhado
nos pensamentos sobre minha luz azul eu tive uma visão: estava a bordo de
um pequeno barco de madeira e no barco estava deitado no fundo meu
ex-marido e a mulher por quem ele me deixou. Eu ouço a voz colocá-los no
barco e deixá-los ir até a neblina, apenas segui-los e deixá-los nunca existir.

18 Hoje sabe-se que tais aspectos espirituais mascaravam, também, diversos casos de assédio sexual. João
de Deus foi condenado à prisão em 2019 e sua fama e veracidade foi consideravelmente posta em xeque.
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Então alguém tocou meu ombro e eu vi que a operação ia acontecer.19

(ABRAMOVIC, 2016)

Nesta experiência em que a proposta era elevar os pensamentos, relaxar e

concentrar-se, poderíamos dizer que Marina observou um aspecto de sua sombra? Para

o performer é de imensa valia compreender exercícios e práticas em sua rotina para que

possa desenvolver uma reflexão sobre si próprio. Como já citado acima, a jornada é

curativa, a performance, em si, é resultado da jornada. Então, como visto neste exercício

em que Abramovic fez no centro espírita, desenvolver formas de se centrar e de dialogar

consigo mesmo alimenta o processo criativo. Nós, como visto no ritual Isoma por

exemplo, dialogamos e nos compreendemos através de símbolos criados por nós. Estes

símbolos, mais potentes que as palavras, podem acessar regiões esquecidas e serem

utilizadas para o processo criativo. Não é, no final das contas, os símbolos e signos

míticos uma forma de nos relembrar de certos acontecimentos ou de nos aproximar de

certas emoções. A cruz cristã, os totens xamânicos, o olho de Hórus egípcio dentre

outros símbolos nos conta histórias através de sua própria linguagem. O performer, em

seu processo de criação, pode descobrir quais são seus símbolos pessoais, estes signos

que conferem a lembrança de sua dor, seus motivos, seus desejos e, a partir deles,

compreender como utilizá-los em sua linguagem criativa, a fim de buscar uma

integração de sua sombra, dos lugares mais profundos de sua poesia, em sua arte. Este

caminho de símbolos, como o barco de Abramovic, pode ser um passo inicial para a

busca de uma cura.

Já em Salvador, Bahia, ela encontra com Dadá, cozinheira que pode nos oferecer

mais uma pista para compreendermos melhor o caminho do performer em relação a cura

pessoal e individual. Dadá, sobre sua culinária, nos conta o seguinte:

A cozinha para mim é como fosse uma lavagem, como se estivesse fazendo
uma limpeza no corpo. E a comida representa todo o ritual, ainda mais a
comida baiana, a comida africana, tudo a ver, entendeu? Comida de orixá. O
acarajé, o vatapá, todas estas comidas tem tudo a ver com nosso lado

19 Tradução livre do original: “I was in the current room. I don’t remember how long between three and
four hours. I’m breathing very regularly what I start seeing with this rhythmical breathing it’s just a tiny
blue light like a light you can see in a pace. More concentrate the more it would come and go and
disappear. I wanted to go back into this blue light, but I could not it was almost like a game I should stop
thinking in order to experience the moment I think experience is not there anymore so when I was really
deep in the thoughts about my blue light, I had a vision was aboard a small wooden boat and in the boat
walls lying on the bottom my ex-husband and the woman he left me for. I hear the voice put them in the
boat and let them go until the fog just follow them and let them never existed. Then somebody touch my
shoulder and I saw the operation was going to take place”
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espiritual. Como eu faço tudo natural, é feito com muito amor. Se você não
estiver bem, se está mal-humorado, não vale a pena. A gente tem que fazer a
comida com amor, e muito tesão, sem tesão e amor não vale a pena. Tem
horas que sinto que eu incorporei cozinhando. Tem comidas que eu sinto,
principalmente quando eu crio receitas, eu crio livros, receitas muito rápidas,
eu sinto que não sou eu cozinhando as vezes. Eu acho que você tem que
comer sabendo que se está bom para você está bom para o mundo. (DADÁ in
ABRAMOVIC, 2016)

Como o médico responsável pela colheita dos remédios no ritual Isoma, Dadá

nos mostra um elemento importante do ritual: A importância com o material e a

confecção. O alimento que ela prepara se torna um signo de transformação. Diferente da

cura de uma doença a partir da dor, podemos encontrar aspectos da nossa sombra em

ações como cozinhar, aqui entendidos então como os comportamentos restaurados, de

que nos fala Schechner. Como já consideramos nos capítulos, estes comportamentos,

que não possuímos conhecimento de suas origens, atravessam o tempo e seu próprio

resgate com consciência pode tornar-se um ritual onde se presentifica questões e a

própria identidade. Ela conta sobre o estado em que entra, que sente às vezes como se

estivesse incorporando, para cozinhar. Podemos criar uma conexão deste estado com o

experienciado por Abramovic no centro de João de Deus. A consciência se altera

quando se concentra em uma ação. Dadá não apenas cozinha, como um ato corriqueiro e

ordinário, ela transforma a ação em ritual. Podemos pensar que esta ação se torna

performance, já que ela restaura a ação ordinária em um estado de consciência diferente,

mostrando para si própria. O ritual consiste em reapresentar, mostrar novamente, ações

para o corpo e para o coletivo. Mas, além de si mesmo, a preocupação de Dadá com o

alimento, a criação do sabor, que afetará quem comer é um dos pontos mais

importantes. Como Dadá, o performer também produz elementos que causarão

sensações nas pessoas. A atenção na criação e em como se faz é importante. Provar da

própria receita, poderíamos dizer, para criar elementos que te afetem e assim afetem os

outros. “Sabendo que se está bom pra você está bom para o mundo” (DADÁ in

ABRAMOVIC 2016). Então, como mais uma pista para a potência curativa da

performance, poderíamos pensar os elementos sensoriais, os que causem sensações e

emoções, como canal para reencontrar aspectos da sombra em si.

Abramovic, ainda na Bahia, em Cachoeira, entra em contato com um terreiro de

candomblé. Ela, através do que via, descreve: “Ouvi falar desses seres orixás. Eles são
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como as almas do mundo. A consciência por trás de cada elemento, por trás de cada

forma de vida. Disseram-me que a dança representa a dança dos deuses. Construindo,

desconstruindo, mudando o universo.”20 (ABRAMOVIC 2016). Os orixás, pertencentes

às religiões africanas e suas ramificações, como o candomblé, representam esta energia

natural e seus mitos atravessam a criação do mundo. Como arquétipos da natureza, estes

deuses movimentam o mundo. E, como Abramovic conta, é através de sua dança e de

seus movimentos que tudo se cria e se transforma. O performer também deve observar

os seus próprios arquétipos, quais são as faces suas e de sua sombra. Como tornar

visível para si e em seu corpo estes movimentos, para que possa dançar, performar, o

mundo, recriando e reconstruindo. Através do movimento, dos sons e dos gestos,

compreender qual é esta dança que o abraça por completo. Encontrar estes arquétipos

sugeridos é uma tarefa de autoconhecimento. Nos fragmentamos diariamente e esta

fragmentação de nós mesmos escondem parcelas de nossa sombra. Novamente, como o

Isoma, cabe ao performer relembrar de seus ancestrais e de seus próprios mitos, destas

parcelas de si que possuem narrativas importantes que descrevem sua chegada até o

momento. Dançar estes arquétipos é incorporar seus próprios mitos e as reapresentar,

performar, uma forma de compreender estes aspectos no outro e na própria realidade.

Os orixás, os deuses e mitos, em sua maioria guardam histórias que nos afetam e

identificamos. Criar a partir da identificação de seus próprios arquétipos, o seu mito

pessoal onde se desvencilha a história a ser contada, a dança a ser dançada, a

performance a ser feita, é mais uma pista para compreendermos uma cura. Não é como

contar uma história pessoal com personagens ou figuras para que quem a veja se

identifique. Mas é criar signos que representem este universo pessoal e que permita

quem esteja presente sentir, ser afetado, por este mundo criado. O performer incorpora,

então, a si mesmo a fim de recriar o mundo e poder identificar pontos que possam

transformar o mundo em que está.

E, em uma experiência de transformação de seu mundo pessoal, Abramovic

encontra-se com a xamã Denise da Chapada Diamantina, que possui uma

espiritualidade e um xamanismo muito autêntico, não sendo possível identificar quais

são suas origens.. Ela, contando sobre si, diz: “Eu pertenço a um clã. Cada geração do

20 Tradução livre do original: “I heard about these beings orishas. They are like the souls of the world. The
consciousness behind every element, behind every form of life. I was told the dance represent the dance of
the gods. Constructing, deconstructing, shifting the universe”
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meu clã tem a responsabilidade de aprimorar o conhecimento, materializar o

conhecimento, dos ancestrais e adequar o conhecimento à atual evolução da

humanidade” (DENISE in ABRAMOVIC 2016). Não nos aprofundando em relação ao

mérito da palavra evolução, pensemos também o performer como este xamã que possui

a responsabilidade de compreender através de si algo e condensar esta compreensão em

signos que possa permitir outros sentirem, experienciar. E é através do corpo que isto

pode ocorrer. Podemos pensar o corpo do performer e de quem presencia a performance

da mesma forma que o xamã Rudá Iandê, companheiro de Denise, diz: “A nossa

realidade toda é vivida através do nosso corpo. Cada região do corpo tem sua própria

memória, cada trauma que o ser humano sofre também fica registrado no corpo. Através

do corpo eu toco a alma” (RUDÁ IANDÊ apud ABRAMOVIC, 2016). O corpo possui

memória e é através destas memórias que acessamos a sombra, nossa e a coletiva, e

podemos abraçá-la e compreendê-la. Tocar a alma, como ele diz, é tocar este inteiro do

sujeito, todas suas partes. Desfazer destes traumas presentes na memória corporal

através do ritual ou da performance pode libertar o sujeito de sensações, físicas e

emocionais, que podem afetar a saúde e a integridade. Afetar, também, os

comportamentos convencionados a fim de reconstruir a forma de se experienciar o

mundo. Denise diz o seguinte:

Todo pai e toda mãe são culpados, então a pessoa fica gerando padrões de
comportamentos eternos porque existe uma criança dentro de si que foi
traumatizada por causa de qualquer violência dentro do passado. Aqui dentro
desta escola nós já tiramos esta responsabilidade paterna e materna e social.
Eu desconstruo todo o sistema de crença que hipnotiza a consciência.
(DENISE apud ABRAMOVIC, 2016)

Esta criança que ela cita também é um aspecto da sombra, um arquétipo que

precisa ser relembrado ou, como já citado no primeiro capítulo, pode ser visto como um

retorno às próprias origens, em um tempo beatificado onde nascem nossas principais

questões. Xamã Denise utiliza ervas e sementes como forma de trazer a cura, através de

banhos e fricções no corpo. Mas, no documentário, podemos ver a xamã utilizando em

Abramovic ovos que, ao passarem pelo corpo de Marina, representam suas dores e, ao

quebra-los, representam sua libertação . Mais uma vez podemos observar a importância

da utilização dos símbolos para produzir a cura. É através destas simbologias que é
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possível acessarmos lugares mais profundos de nós mesmos e curar estes traumas, da

criança ou da sombra, através do nosso corpo. Então, como mais um passo, cabe ao

performer compreender como utilizar do próprio corpo e do corpo dos que participam

como forma de acesso a estes níveis mais sutis e afetivos.

Abramovic, no final de sua jornada, cria o Método Abramovic, uma instalação

que consiste em trazer estes estados experienciados pela artista em sua jornada através

de exercícios a serem realizados pelo público. Andar lento, deitar-se em espécies de

camas onde pendiam cristais de quartzos próximo a cabeça, sentar-se em cadeiras que

possuíam cristais de quartzos na parte traseira do encosto entre outras atividades, com

isoladores sonoros nos ouvidos. Esta instalação ocorreu na grande metrópole de São

Paulo e estas atividades iam ao oposto de todo o cotidiano da população. Permitir

relaxar, ouvir-se... Não seria isto, então, uma das grandes sombras produzidas pela

cidade? Sempre acelerada, iluminada, barulhenta e frenética. O silêncio e o corpo

tranquilo são uma parte esquecida dos sujeitos, em muitos casos. Esta instalação pode,

então, provocar cura? Não nos é possível, até então, afirmar isto. Mas, a partir de todas

estas reflexões contidas nesta pesquisa, relembrar-se deste estado, com atenção e

cuidado, poderia diminuir os níveis de stress, da pressão, do nervosismo e da ansiedade.

Eles não acham que a arte precisa da natureza, a natureza já é tão perfeita sem
nós. Precisamos de arte nas cidades. Precisamos de arte nas cidades que o ser
humano não tem a qualquer hora. nas cidades eles são poluídos. Nelas, as
cidades, se têm muitos ruídos. Temos que tirar a experiência da natureza e
transmitir para as cidades. Sempre acreditei que a função da arte é uma
função de ponte. Para unir diferentes pessoas de diferentes origens sociais,
diferentes crenças religiosas, diferentes raças. Mas também é sobre a
comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou simplesmente
entre dois seres humanos. Acho que essa viagem foi muito importante para
mim, não apenas para ter novas ideias. Mas também para abrir minha mente
para algo diferente. Depois que eu voltei, de alguma forma, uma parcela veio
junto em uma imagem muito clara e brilhante. Eu entendi que tenho que dar
ferramentas para que o público experimente o seu próprio eu. Eu tenho que
apenas me misturar. Eu tenho que ser como um maestro porque estou sempre
me apresentando para o público. Estou interagindo com o público. O público
é meu espelho e eu sou o espelho do público também. Todo mundo tem
trauma. Todo mundo tem solidão. Todos têm medo da morte. Todo mundo
tem dor. Estou dando parte de mim e eles me dão parte de si mesmos. A
única maneira de entenderem em um nível muito profundo o que é
performance é fazendo sua própria jornada pessoal.21 (ABRAMOVIC, 2016)

21 tradução livre do original: “They don’t think need art in nature, nature is so perfect already without us.
We need art in the cities. We need art in the cities which human beings don’t have any time. in the cities
they are polluted. In the cities have too many noises. We must take experience from nature and transmit to
the cities. I always believe that the function of art is a function of bridge. To bridge different people from
different social background, different religious beliefs, different races. But is also about communication
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É interessante perceber que a performer possibilita uma forma de ‘olhar para

dentro’ dos participantes. É interessante perceber, como disserta Daniela Cordovil

(2020, p. 14), existe uma perspectiva nas obras atuais de Marina Abramovic em recorrer

para a experiência do público como forma de autoconhecimento, muito próximo do

estado de meditação. Diferente das performances da juventude da artista, a cura aqui é

assinalada como algo contemplativo.

Demaria relaciona o trabalho de Abramovic em neste tipo de performance
com a promoção de eficácia simbólica, termo cunhado por Lévi-Strauss
(1975) para caracterizar os resultados de cura obtidos por xamãs em seus
rituais. Por se tratar de curas espirituais, Lévi-Strauss atribuiu a modificação
do estado emocional e físico dos pacientes atendidos pelos xamãs à maneira
como as ações dos xamãs dramatizam e simbolizam por meio do ritual os
processos de adoecimento experimentado pelo doente. (CORDOVIL, 2020,
p.14)

Podemos ver a partir de então a performance como o ritual na cidade, em trazer

esta transformação a partir da arte e de sua potência curativa onde ela é necessária. O

performer, compreendendo suas potências e todas estas pistas levantadas anteriormente,

pode compreender seu trabalho como uma experiência curativa, onde sua jornada trará à

superfície sua arte. E sua arte, abraçada em sombras, pode contaminar os participantes,

seja a partir de seu corpo ou de ferramentas, como o Método Abramovic, para propiciar

uma jornada pessoal e curativa. Assim, observando por este viés, a performance e o

ritual se assemelham e trazem signos que são capazes de transformar a realidade,

individual e coletiva, propiciando uma relação equilibrada consigo e com os outros. É

recontar a história pessoal e torná-la uma nova história a partir da jornada de criação,

absorvendo todos os fragmentos de si. O ego se torna uma parte iluminada de um todo

que pode se tornar completo novamente. A cura está aí.

between the physical world and the spiritual world. Or just simply between two human beings. I think this
trip was very important to me, not just to get new ideas. But also, to open my mind into something
different. After I come back somehow. the parcel came together in a very clear and bright image. I
understood that I have to give tools to the public to experience their own self. I have to just blend in. I
have to be like a conductor because I am always performing in front of the public. I am engaging with the
public. The public is my mirror, and I am the mirror of the public too. Everybody has trauma. Everybody
has loneliness. Everybody is afraid of death. Everybody has pain. I am giving part of myself and they give
me part of themselves. The only way they can understand in much profound level what performance is, is
they make their own personal journey”.
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3.2 O outro lado da viagem de Abramovic

Através da discussão da jornada feita por Marina Abramovic, vista até aqui,

buscamos apresentar um pouco da evolução da parte mais recente de sua obra, que,

como vimos, tomou caminhos bem diferentes da obra inicial, apresentada no capítulo 2.

Contudo, será que o fato dela buscar, no Brasil, em nossos terreiros e tribos, uma cura

ritualística de fato a aproximou do mito e do rito? Ou será que alguns aspectos obscuros

do que ela faz podem ser trazidos ainda à luz?

Neste sentido, será traçada agora uma perspectiva outra que possa, para além de

uma simples crítica, ampliar nosso olhar em direção a uma performance que resgate os

mitos e a espiritualidade sem usar, de certa maneira, as cosmogonias e experiências

espirituais como matéria prima mas, sim, compreender as próprias narrativas e as

próprias experiências e identidade como fonte para renovar as míticas do mundo

contemporâneo. Isso vem do modo como nos perguntamos se a própria Abramovic, ao

utilizar como ‘inspiração’ ou ‘matéria bruta’ as cosmogonias e crenças espirituais de

matriz africana e/ou indígena no Brasil, como forma de galgar degraus para a criação da

performance se isso não poderia guardar ainda uma espécie de “perspectiva

colonialista”. Ater-se, então, que o mito como já muito discutido nos capítulos

anteriores possui suas raízes em uma questão identitária, para além da identificação, é

compreender que estes guardam as narrativas na própria memória do indivíduo e do

coletivo e a performance, em sua capacidade de ‘restaurar comportamentos’, traz à tona

processos e complexidades que abarcam muito além de uma mera inspiração para se

criar uma obra. Devemos pensar que, como a própria jornada de Abramovic, o

performer lança seu olhar para a sua própria jornada em busca de seus próprios mitos e

seu próprio processo de cura, compreendendo sua espiritualidade e sua identidade sem

se achar no direito de pertencer a uma realidade outra que não circunscreve em sua

história, sua pele e sua cosmogonia.

Existe uma contribuição muito rica nas observações trazidas pelo documentário

de Abramovic no Brasil (o que chamo de pistas) mas, se observarmos mais

profundamente, estas contribuições estão presentes na observação da performer das
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ações executadas por outros que não ela mesma. Como na cozinha de Dadá ou o ritual

no processo de cura executado pelos xamãs na Chapada Diamantina através do

simbolismo do ovo que prevê resgatar memória de sua infância vistos no item anterior

(que possuem uma premissa de cura psicofísica), são nas ações trazidas por eles que

observamos uma ‘Outra Performance’, termo que cunhamos aqui jogando com o

conceito de “Outro Teatro” de Zeca Ligiéro (2019), conceito que será abordado mais

profundamente no decorrer deste subitem. O conceito de “outro teatro” desempenha

ações e resgates através de seus processos para possibilitar a cura, de forma expandida.

A jornada de Abramovic se desenvolveu para a criação de uma ‘performance-instalação

urbana', denominada “Terra Comunal”, que ficou em cartaz no SESC Pompeia, em São

Paulo, por dois meses em 2015. Contudo, pode o ambiente de uma galeria manter vivo

os processos que originaram a exposição? Me parece que se perdeu em parte a força

destes processos e de suas origens. Em exposição em uma galeria no centro urbano de

São Paulo, toda a narrativa mítica consumida como matéria para a performer

permaneceu com estes ‘outros performers’. O que lá se mostrou ficou mais como uma

experiência de fruição meramente estética, a meu ver: Abramovic utiliza destas suas

experiências como forma de trazer, com seu olhar, europeu e sem o conhecimento ativo

das experiências cotidianas que estas e outras pessoas brasileiras possuem tão

fortemente enraizadas em seu dia a dia, como aquele que minera o ouro de outras terras.

Considerando-se uma “nômade moderna”, como ela mesmo se chama,

Abramovic experimentou o conceito trazido por Daniela Cordovil em seu artigo A

experiência mística e o sagrado na obra de Marina Abramovic (2020) de uma

“artista Etnógrafa”. Em sua trajetória busca elementos que lhe interessa para seu

trabalho pessoal, algo muito comum na espiritualidade contemporânea que busca em

outras culturas ‘doses’ que cabem em sua realidade, destacando sua origem de certa

maneira e retirando-as de seus dogmas e instituições. A experiência do sagrado torna-se

uma forma não institucionalizada, como afirma Cordovil (2020, p.17), e ao mesmo

tempo uma iniciação ou experiência individual, o que retira uma característica já

discutida sobre o ritual e o mito que, mesmo tratando-se do indivíduo, é uma

experiência coletiva e social. Através disso também se torna interessante pensar uma

relação entre o espiritual e o conhecimento livre, como forma de retornar a algo

presente nas dionisíacas gregas (vide capítulo 1) onde a experiência é o que justifica o
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conhecimento e a existência. O sagrado e ritualístico transitam da mente ordinária

convencionada para perspectivas outras que permitem reconstruir a visão de mundo

individual e possibilitar através disso novas perspectivas para o coletivo. O ponto chave

não é necessariamente pensar a experiência individual como algo distante dos rituais de

povos originários ou em sociedade onde o mito permanece vivo, ou pelo menos mais

semelhante aos das sociedades arcaicas. Devemos observar que, da mesma maneira que

Abramovic, a transição por cosmogonias e relação religiosas e míticas não desconfigura

sua própria essência para um material meramente estético e operacional. Retirado de sua

fonte e de seu poder em criar pontes de identificação e de reconhecimento, o mito e o

ritual fora de seus contextos de origem tornam-se mais para uma narrativa ou

representatividade do que para sua função social onde sua memória é viva e potente.

Como um olhar que os antropólogos do século passado lançavam para outras culturas

como algo exótico, esta forma de se pensar um artista etnógrafo traz à tona um

paradigma, como discorre Cordovil:

Em seu diálogo com a alteridade, Abramović aproxima-se de um paradigma
importante para a arte da segunda metade do século XX, o do artista
etnógrafo. Este paradigma inicialmente revelou-se em um certo fascínio pela
diferença e pelo exótico. Atualmente o paradigma etnográfico na arte tem
sido buscado de maneira mais crítica. A crítica pós-moderna na antropologia
e as propostas de etnografias dialógicas e polifônicas são tentativas de
minimizar a relação de poder, ao buscar colocar narrador e o sujeito em uma
relação mais horizontal, reconhecendo o produto da etnografia como um
texto, que não pretende fornecer uma verdade única sobre o objeto (Clifford,
2005). Segundo Foster, o paradigma do artista-etnógrafo enfrenta o mesmo
desafio, o de encontrar um lugar para representar o outro, sem anulá-lo e sem
que o artista se identifique com esta alteridade de maneira acrítica.
(CORDOVIL, p. 17, 2020)

Sobre estas ideias penso que o documentário, em si, possibilita uma

representatividade maior sobre os participantes da jornada da artista. Mesmo assim,

ainda existe um recorte e uma visão muito diferente das manifestações espirituais e

religiosas brasileiras através da interferência da narrativa da própria artista sobre o

conteúdo. A obra final, por assim dizer, nomeada de Método Abramovic, distancia-se

mais ainda destas formas. Existe uma representatividade no material do documentário

que, a meu ver, possibilita uma visão exótica e primitiva das manifestações religiosas

brasileiras.
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Diante disso é interessante observarmos como podemos pensar esta ‘outra

performance’ ou estas manifestações artísticas e espirituais dentro do cenário brasileiro,

dando ênfase principalmente ao olhar do Brasil a partir de Zeca Ligiéro sobre o teatrar

de forma não convencionada ou colonizada. A performance, como vista anteriormente,

possui um papel importante para compreendermos uma ruptura entre uma forma

convencionada e longe, por assim dizer, da vida como um todo. Trazendo a arte para a

vida, para o cotidiano e para um lugar de não estase, retorna suas ações para uma

efetividade próxima das do ritual. O intuito agora é discutir, de uma forma mais

expandida, estes conceitos trazidos pelos estudos da performance como caminho para

compreender, também, que tais manifestações ocorrem naturalmente no que podemos

considerar um “Outro Teatro”. Esta nomenclatura abordada aqui se dá a partir das

leituras de Zeca Ligiéro (2019) ao falar sobre o Teatro das Origens.

Pensar em um Teatro das Origens é, de certa maneira, deslocar o próprio

conceito de origem para abarcar a ‘verdade’ como algo plural. Ao mudarmos nossa

perspectiva colonizada e colonizante de história única ou a nossa ideia de origem como

ponto inicial e único podemos observar uma pluralidade de origens suprimidas e

massacradas através deste processo colonizantes. Ao mudarmos nossa perspectiva

podemos aflorar em um processo de encontros e distanciamentos, de rememorar uma

ancestralidade perdida ao desenvolvermos, como nosso pensamento ocidental estático,

nossa noção de ‘linha histórica’ ou de começo-meio-fim. O propósito deste ponto da

dissertação é, para além de explorar questões relacionados a uma visão expandida da

performance como ferramenta de restauração mítica e ritualística, social e mágica,

também compreender que, longe da Grécia, o que consideramos teatral e performático

pertence ao humano e sua existência é recheada destes elementos, não sendo as origens

teatrais destinadas apenas ao ocidente. Expandir a visão a partir destes pontos é

fundamental para vermos tais manifestações, tanto rituais quanto performáticas, não

reduzidas em um conceito ou outro mas, sim, criadores de relações e conhecimentos

próprios.

Ao pensarmos através destas perspectivas e lançarmos o olhar para o ritual,

observamos os conjuntos de ações e práticas como o desenvolvimento lúdico de resgate

de questões míticas e cosmogônicas de seus praticantes. O xirê, ritual de matriz africana

descrito por Zeca Ligiéro (2019, p.38) que envolve a dança dos orixás em uma
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comemoração pública, possui a narrativa mítica referencial e características lúdicas

como a encenação. A palavra não se torna o condutor das ações mas, sim, se é contado

através da dança, do canto e da percussão. Xirê, significando brincadeira, é uma

comemoração dos mitos de origem, lembrando os participantes das origens da vida e

dos orixás através da dança e da música, e presentifica através destes uma consciência

coletiva sobre suas origens e suas cosmogonias. Mutável, pelas ações serem guiadas

pelo fluxo entre cantar, dançar, contar e percutir, e, ao mesmo tempo, conhecida pelos

participantes, o ritual-brincadeira desenvolve-se em um equilíbrio entre o conhecido e o

desconhecido, a ordem e o caos.

Ou seja, sabemos a ordem que os orixás irão aparecer mas não sabemos quem
vai virar orixá neste dia, e nem quantos irão virar. E nem quanto tempo vai
durar a sequência de cada orixá dançando. Muitos deles querem ficar
dançando mais tempo, se insubordinam e, na saída, voltam para dançar
novamente, fazendo com que a plateia vibre e grite o seu nome, e neste caso
o condutor do ritual encaminha carinhosamente de novo para a saída da arena
do terreiro, para que possa dar início a outra sequência. É muito comum, ao
final, para se despedir do público, os orixás se inclinarem com a mão no
peito, como que agradecendo, e, como no teatro, ao final da apresentação o
público reage batendo palmas. (LIGIÉRO, 2019, p. 40)

Através da música o ritual cria seu universo e é guiado entre o equilíbrio e

desequilíbrio, entre um acontecimento e outro.. A condução das ações é feita através do

canto e do toque dos instrumentos. Possuindo uma sequência lógica mas ainda assim

não sendo fixa, o mito e a música em si possuem características semelhantes, como nos

aponta Thais Beaini:

O mito tem a mesma estrutura da música. O eterno voltar ao início de uma
cosmogonia é o remédio contra o tempo e a morte: por conter em si ‘um
princípio de defesa e de conservação que comunica o rito’, o mito oculta esta
estrutura sincrônica que nada mais é do que o Regime Noturno da imagem.
Demonstram-no os grandes mitos de origem Maya-Quiché ou do antigo
México: o mito é a repetição rítmica, com ligeira variante, de uma criação.
Mais que contar, como faz a história, o papel do mito parece consistir em
repetir, como faz a música. No mito o sincronismo não só está vinculado à
simples reduplicação, … mas também à repetição temporal e às estruturas
sintéticas. (BEAINI, 1994, p. 202)
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Assim, como visto no primeiro capítulo desta dissertação, o mito é a repetição

de um tempo outro que se eterniza através do ritual. Esta mesma estrutura citada

também se relaciona com a morte-vida, com o eterno movimento entre as fases do

próprio indivíduo e do mundo com os mistérios da existência. Este repetir é mais que

contar pois, sua força, move-se à conservação das identidades de um tempo primordial.

O ritual, guiado pelo canto e pelo percutir, encontra estas forças primordiais e divinas

estabelecendo não só a organização dos movimentos ritualísticos mas, para além, o

estabelecimento de uma identidade, individual e coletiva, das próprias relações com os

deuses. Como Zeca Ligiéro aponta (2019, pp. 41-42), o canto que descreve a jornada

das divindades do candomblé em sua maioria é cantado em línguas nativas africanas.

Isto mostra que, como o mito, a música torna-se ponto identificatório de tempos de

origens e ancestrais e, ao cantá-las, presentifica-se esta ancestralidade e a própria

resistência e identidade. Este repetir em festa, como no caso do xirê, torna-se

manutenção das próprias origens e da comunidade movida pelo mito.

O repetir festivo, deslocando sua força rumo aos primórdios, impregna-se do
processo originário do funcionar cósmico, de seu movimento: instaura a
conexão com o ritmo do que se transforma em sua intensidade e frequência.
A totalidade do real eclode da abertura que cinge, segundo um projeto,
delineando o traço primeiro: obra de arte divina do que é em se delimitando
e, sendo, se traduz. Se criar é liberar energia, festejar é fortalecê-la em seu
poder de solidez, resguardando em segurança a imunidade do que nutre toda
a substância. Estar em acordo com o essencial, destacar-se temporalmente
para além do Tempo, ultrapassar a cotidianidade rumo ao etéreo, imortalizar a
alegria diante do que se expande de uma célula única: estes são,
sucintamente, alguns aspectos fundamentais concernentes ao ser-no-Mundo,
que se desdobra enquanto Festa, regulando a proporção do exaltar-se
primitivo no tocante ao real. (BEAINI, 1994, 202)

Deslocar-se aos primórdios nada tem a ver com um retorno a um tempo ‘menos

evoluído', em um pensamento cronológico e evolutivo muito presente no ocidente, mas

a um tempo em que os processos originários possuíam sua força criativa e sua

intensidade que tece a existência de todas as coisas. Como ‘obra de arte divina’, a

festa-ritual repete os primeiros traços criativos das forças naturais que fremem no

estar-no-mundo. Repetir, em festa, é compreender o mundo através dos mitos e sua

essência, saltando da cronologia cotidiana e compreendendo, para além da linearidade

temporal convencionada, um tempo cíclico que se organiza, desorganiza e reconstrói-se

a todo momento.



92

O ritual-festa possui seu enredo mítico. No caso do xiré, usando como referência

principal Zeca Ligiéro, difere-se das nossas concepções de enredo teatral ao

desenvolver-se em um processo que se dá através de uma alteração do estado da

consciência.

A relação do iaô (filha ou filho de santo) com seu próprio transe é algo que
amadurece durante algum tempo, até ser capaz de entender que a linguagem
máxima do santo é a dança; O aprendizado de uma coreografia específica
relacionada à vida e às ações comportamentais atribuídas a divindade
chamadas orixás, voduns ou inkices vai se desenhando no espaço ajudado
pelo seu iniciador na casa. Logo, esta narrativa ultrapassa os treinamentos
diários de um ator, e entramos em processos muito mais complexos de acesso
a um plano de transformação do corpo do performer ao entrar em contato
com seu outro eu, divino. (LIGIÉRO, 2019, pp. 42-43)

Este transe em contato com a divindade também pode ser visto como um retorno

a energias primordiais presentes em si e no mundo. Retornar a estas forças pode ser

entendido como uma conexão com arquétipos, como visto no item 1.4, O Mito no

Contemporâneo, desta dissertação, e relacionar-se diretamente com os comportamentos

do sujeito e uma expressão máxima de sua própria identidade. Como uma memória

arcaica presente na consciência coletiva, os arquétipos pertencem a uma camada

profunda da nossa própria existência. A relação entre orixá e arquétipo vai além da

simples relação entre personalidade e temperamento psicológico: o transe torna-se uma

ponte ao mundo arquetípico e primordial.

No candomblé, o transe é uma visita acompanhada ao mundo dos arquétipos
como desdobramento de um longo aprendizado e conhecimento. É verdade
também que existe a crença que muitos desses arquétipos muitas vezes se
confundem com ancestrais que viveram em algum lugar na África e que
agora estão em um plano superior aos humanos. Além do mais, a senda para
se aproximar do arquétipo, que por sua vez é ligado à sua ancestralidade
individual, é um longo período de convivência com a sabedoria dos terreiros
e de seus guardiões. Neste processo, o ancestre aparece em algum momento
da sua vida e lhe toma os sentidos, e a partir daí começa o processo de
aproximação do terreiro onde se torna abiã. (LIGIÉRO, 2019, p.46)

Estes ancestres e suas forças são descobertos através da convivência e dos

conhecimentos conviviais com os mais antigos do terreiro. A dança torna-se canalizador

do arquétipo para seu devoto, e através dela “contando a sua própria história

arquetípica” (LIGIÉRO, 2019, p. 47). Através dos mais velhos no terreiro, o neófito

aprende, em transe, a dançar e adaptar os movimentos e ritmos de sua própria dança.
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Aprender a dançar é criar uma manutenção das próprias forças dos orixás, pois mesmo

sendo aprendidos não se constituem de uma imitação dos mitos. Sua força gestual

corresponde a signos míticos que resgatam a ancestralidade e presentifica suas origens e

suas próprias questões.

Ao pensarmos estes arquétipos para além do terreiro, vemos nas artes cênicas

brasileiras sua complexidade ao tratar-se da presentificação destes mitos e suas forças

no contemporâneo. Por exemplo, Thais Soares Garcia traz, em sua pesquisa sobre o

espetáculo Oxum do Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas (NATA), uma

integração das forças arquetípicas dos orixás na construção cênica:

Cabe observar que o espetáculo não só apresenta aspectos do mito de Oxum
mas antes se propõe como uma investigação para expor e atualizar as
características desta deusa/Orixá, em seus muitos atributos, por vezes
desconhecidos, e que podem ser presentificados em personagens
contemporâneos: uma linguista, uma pagodeira, dentre outras. Desta forma,
na dramaturgia aparecem quatro qualidades principais de Oxum: Opará –
Justiceira e guerreira; Okê ou Loke – caçadora; Abotô ou Yaboto – origem de
Oxum, relacionada ao parto, ao nascimento e ao encantamento; e Ijimu – a
feiticeira e senhora da fecundidade. A dramaturgia ainda faz referência à
Yami, mãe ancestral, síntese e geratriz do poder feminino. (GARCIA; DIAS,
2020, p.180)

Fora do terreiro, o espetáculo traz ao presente estes arquétipos para a

manutenção da realidade atrelada, principalmente, ao ser mulher no mundo.

Na poética de construção cênica do NATA, cada aspecto de Oxum é
interpretado pela atriz que tem o arquétipo correspondente a uma destas
quatro qualidades. Para escolher essas qualidades, a voz, ou seja, o lugar de
fala das atrizes se tornou algo importante. Assim, como coloca Verger (2002)
sobre o arquétipo de Oxum, este é, sobretudo, um mergulho no autocuidado
entre mulheres – algo extremamente necessário (acrescentamos) em uma
sociedade patriarcal e racista como a brasileira, sobretudo se levarmos em
conta o lugar que nossa sociedade tende a relegar, historicamente, as
mulheres negras. Oxum fala para nós de uma mulher que sabe reconhecer seu
valor e o afirma. Seu mito é, portanto, mais do que nunca necessário e atual.
(GARCIA; DIAS, 2020, p.180)

Assim é possível perceber que no teatro, como no ritual, se observado pela

perspectiva mítica, tais arquétipos não se configuram apenas como personagens ou

características psicológicas. Possuem força em seu discurso sígnico e sua dança/ gestual

pode restituir as forças primordiais no presente, forças mais profundas, deslocadas do

tempo cotidiano. Entender o ‘ser no mundo’ através destas forças originárias é marcar
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uma identidade, romper e fazer a manutenção dos comportamentos sociais, é criar e

recriar a dança cósmica da existência.

Pensar em nível de criação, como no cênico, do próprio ritual é romper com a

ideia de representação. Por maior rigor estético na preparação dos conjuntos de

materiais (como a vestimenta, a decoração, a música), busca-se alcançar através destes a

energia, o transe. Devemos olhar o Teatro de Origem com uma flexibilidade, como

aponta Ligiéro, “sem a preocupação de provar teses e comprovar hipóteses” (2019, p.

51). Assim, não se deve entender o xamã, o executor do ritual, como um ator ou como

alguém que ‘faz um teatro’, no sentido de algo artificial. O ritual é feito com base nas

tradições e sua execução é a partir de intensidades e entrega, normalmente os devotos

preparando-se anteriormente de diversas maneiras e com rituais prévios para a execução

de um ritual público. E este preparo encaminha para a dança que rememora tempos

ancestrais e a jornada mítica até o presente.

Na mesma perspectiva levantada anteriormente sobre pensarmos os aspectos

muitas vezes esquecidos da nossa própria existência como sombras, conceito da

psicologia analitica através de Jung, a rememoração de tempos ancestrais e sua

presentificação deste Outro Teatro também se relaciona diretamente com a perspectiva

de uma performance que busca a cura, seja ela pessoal ou coletiva. Os arquétipos e

forças trabalhadas nos exemplos acima torna o sujeito como ponte para esferas de

conhecimentos mais profundos de si mesmo.

Frente ao exposto, retomando a discussão da visita de Abramovic ao Brasil,

podemos agora expandir nossas colocações em direção a uma nova perspectiva. Estes

aspectos foram vistos na jornada de Abramovic no Brasil quando esta se deparou com

memórias já esquecidas no terreiro de João de Deus, por exemplo. Assim, tanto para o

performer artístico quanto para os deste Outro Teatro, a consciência e o preparo de seu

corpo como uma ponte para outras perspectivas de si próprio enriquece o ponto de vista

desta dissertação ao pensarmos uma performance curativa. Abramovic experiencia este

estado alterado de consciência ao seguir as orientações dos responsáveis pelo centro

espírita de João de Deus mas, vale ressaltar, que seu intuito era a experiência própria e

não performática. Diferente da preparação de si para a execução do ritual ou da

performance dos rituais públicos, por assim dizer, Marina Abramovic apenas nos relata
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sua experiência. Mesmo assim, ainda é valioso pensarmos se estes outros estados de

consciência que a performance possibilita não possuem relações interessantes com o

próprio ritual. Se a tentativa de reconstrução desta experiência pelo Método Abramovic

alcança os mesmos resultados, é algo que pode ser discutido.

Pensar o estado alterado de consciência através do corpo e dos movimentos

como na dança dos Orixás, é pensar a transformação do corpo em uma ponte para

arquétipos da própria identidade. Da mesma maneira devemos pensar esta ‘cura’ através

da performance. Ao que se refere à lembrança dos mitos e a rememoração de fatos das

origens, existe uma energia primordial ao buscar, novamente, em fatos que significam a

origem das ações, relações e existências que afetam diretamente nosso presente. Então,

se relacionarmos as danças dos rituais públicos como esta ‘outra performance’,

podemos pensar os movimentos corporais ou sua própria estase como agentes que

levam o sujeito a estados alterados de consciência. Outra experiência documentada em

vídeo por Marina Abramovic que nos aproxima destas reflexões é seu ritual de cura em

Curitiba - Paraná.

Imagem 8. Ritual de purificação

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.
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Através deste ritual, ao que descreve a artista em relação com a própria narrativa

da Xamã Denise (presente no item anterior), a artista experiencia a expurgação de seu

corpo-memória que se manifesta de forma psicofísica causando bloqueios, doenças, em

sua própria existência. Muito a se pensar através deste conceito que, assim como o

ritual, podemos através da performance artística assim como na espiritual revisitar

através do próprio corpo, como uma ponte, estas memórias em comportamentos

restaurados com a finalidade de trazê-los à ‘superfície’ para reflexão e, por

presentifica-los, certas conclusões ou transformações de tais. Uma diferença grande

entre os rituais públicos de cura ou de adoração e os presentes neste documentário é

que, diferente do cenário social destes ‘outros performers’, a artista é protagonista desta

‘jornada do herói’ que propaga em diversos lugares e culturas no Brasil. Este

protagonismo que parece ‘beber sem se satisfazer’ de diversas formas espirituais e

rituais brasileiras sem compreender ou aprofundar-se em certos dogmas questiona a

própria jornada como algo superficial. Espetacularizados, seus rituais tornam-se

‘pinturas’ na tela em que projeta o documentário. Para além disso, os coadjuvantes de

sua jornada possuem sua própria jornada pessoal que se torna mais profunda em cada

manifestação espiritual, seja no centro espírita de João de Deus ou na mata de Curitiba.

Diferente da artista, eles fazem parte desta realidade. A performer percorre neste seu

desejo de cura como alguém que busca o remédio de forma pronta, em sua própria

jornada. A questão principal é pensarmos como isto pode ocorrer sem tornar o ensejo do

performer em uma ação “colonialista” que apenas captura as imagens de sua própria

trajetória em um processo, de certa forma, narcisista.

Da mesma maneira, esta discussão amplifica-se ao pensarmos a visita de

Abramovic a Dona Flor, que trabalha produzindo remédios naturais e também como

parteira no Alto Paraíso - Goiás. Rodeada das plantas, o trabalho de Dona Flor é, a

partir da natureza, criar remédios para tratar a enfermidade de quem precisa. Como ela

descreve, a inspiração vem de ‘algo superior’ que aponta para ela as plantas e suas

sinergias para a criação de seus remédios.
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Imagem 9. Dona Flor e Abramovic

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.

A questão principal aqui, por exemplo, é pensarmos o grau de curiosidade que

leva a artista a visitar Dona Flor. De seus vários remédios, Abramovic fica admirada

com a produção da curandeira. Mas esta admiração torna-se uma piada, a meu ver, com

os minutos que seguem do documentário. Em composições mais complexas do que

imaginamos, os remédios de Dona Flor possuem uma profundidade diferente que está

relacionada a uma medicina popular e, também, originária, onde os remédios não

partem de uma lógica da medicina ocidental e convencionada.
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Imagem 10. Laboratório do passado

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.

Um “laboratório do passado”, como descreve Marina Abramovic, em

contraposição com a farmácia moderna. Esta perspectiva da artista de uma curiosidade

quase (ou totalmente) antropológica parece ressaltar as diferenças entre classes e

necessidades brasileiras em sua cultura popular das europeias. Qual função para sua

proposição artística? Este trecho do documentário assemelha-se profundamente a outros

que possuem a finalidade de mostrar o exótico, o que não corresponde às convenções do

que se parece mais ‘civilizado’. O artista, quando busca a cura em sua arte, precisa

compreender que suas trajetórias precisam estabelecer vínculos diferentes que não estes

que olham para a cultura de outras terras como algo exótico e produto para suas próprias

criações. E, logo após as cenas de Dona Flor, Abramovic mostra a nós mesmo seus

‘remédios naturais’ e seu Método Abramovic:
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Imagem 11. No meio do nada

Imagem 12. Método Abramovic

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.
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No ‘meio do nada’ é a ideia da performer sobre o Brasil. E com alho e cebola

nas mãos Abramovic nos ensina um passo a passo para prevenir-se das doenças e

ganhar mais disposição em viagens e em sua jornada – algo que se mostra até irônico

depois da complexidade profunda vista nos remédios de Dona Flor. Dona Flor e

Abramovic, em certo sentido, se mostram em pólos opostos: questiono se a própria

medicina popular parece menosprezada ao resumir-se em ‘dicas de revista’ para

manter-se saudável quando a performer nos mostra seu método.

Imagem 13. Cura pela natureza

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.
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Imagem 14. Até mesmo no Brasil, obrigada!

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.

É perceptível no desejo da artista que, a partir de seus “trabalhos solo”, uma

diferença de seus “trabalhos de juventude” ao que se refere no processo e nas vias de

afetação público. Caminho outro da dor (que será discutido no próximo item), seus

trabalhos agora possuem uma forte afetação em trazer ao público a experimentação de

certas questões em vias outras que a violência, muito presente em seus trabalhos

iniciais. Em conclusão a estas reflexões presentes neste subitem devemos pensar a

performance, com esta relação direta com um Outro Teatro e com suas potências

ritualísticas e curativas em um amplo aspecto, de uma forma que não tenha uma visão

colonialista e que utilize da espiritualidade de outras culturas sem pertencer, de fato, a

ela. Admiração e inspiração muitas vezes guardam um teor colonizante quando se trata

do performático pois, se pensarmos a performance neste contexto como resgate da

memória e de comportamentos a fim de transformá-los, esta trata-se de algo pessoal que

transborda para o coletivo e, assim, também ser possível o caminho inverso. Isto será

tratado mais profundamente no próximo item. Para compreendermos melhor esta

conclusão do trabalho de Abramovic e, por assim, deste item, as palavras de Dias soam

de forma a complementar esta discussão:
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Desde a sua “descoberta”, o continente americano tem sido geralmente
abordado como “matéria-prima” – aberta à exploração e especulação. Desde
Dos Canibais (1580), um ensaio de Michel de Montaigne que descreve as
cerimônias dos Tupinambás, um povo indígena brasileiro, até a Filosofia da
História de Hegel (1837) e sua famosa suposição de que a América é "a terra
do futuro", o pensamento ocidental (i.e. eurocêntrico) tentou entender e
absorver o que significava a descoberta de um “novo mundo”. Uma série de
representações se desenvolveu, ao longo dos séculos, retratando a América
como “exótica” e “não ocidental” — uma série de variações que vão de algo
a ser conquistado, um novo terreno a ser conquistado, até o sonho utópico de
um novo começo ou uma “terra prometida”. (DIAS, 2021, pp. 234-235)

A “terra do futuro” como matéria-prima. Isto relaciona-se diretamente com a

visão de Marina Abramovic ao vir em um lugar que me parece, ao observar os

estrangeiros que pisam no Brasil com a intenção de 'descobrir coisas novas’, ser matéria

bruta para algo que já esgotou os recursos de onde vêm. A espiritualidade e a

performance brasileira tem seu próprio discurso e sua própria história, não deve ser

entendida como algo exótico e ainda a ser descoberto por estas ‘mentes aguçadas’ como

alguns podem identificar a própria artista. Muito interessante é pensarmos o resultado

da jornada da artista ao aplicar seu método em uma instalação no centro de São Paulo

(2015):

Imagem 15. Terra comunal
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Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.

“Terra Comunal”. Parece muito próximo desta ideia de Terra prometida que Dias

(2021) cita em suas palavras. Quão comum pode ser esta terra? É controverso

pensarmos que esta instalação que se denomina algo em comum, feita por uma artista

europeia, esteja presente no centro metropolitano de São Paulo. Mesmo com o discurso

de levar a calma, o tempo de observação e outras questões que podem propiciar, de certa

maneira, uma cura para os transeuntes das ruas movimentadas urbanas da capital, esta

terra está comum a quem? De todos os lugares que Abramovic passou recolhendo o que

era de seu interesse de vários ‘outros performers’, quais sobreviveram e quais possuem

a chance de estar ali? Observemos as seguintes imagens:

Imagem 16. São Paulo em paz

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.
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Imagem 17. Isolados

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.

Imagem 18. Ritual em movimento

Fonte: ABRAMOVIC, Marina. MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL: THE SPACE IN
BETWEEN. Videodocumentário. Dirigido por Marco Del Fiol. 2016, 86 mins.
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Ao que me parece, todo o movimento, a conexão entre as pessoas e estas danças

presentes tão fortemente na espiritualidade brasileira que a artista pôde observar,

sobrevive em seu método. Contudo, sobrevive como algo muito estrangeiro para nós,

em certo sentido se torna algo próximo da meditação oriental. Todas as forças presentes

nos corpos, faces e movimentos brasileiros parecem se dissipar em uma visão muito

específica da performer. Devemos sempre refletirmos as ações enquanto performers ao

buscar a ideia de cura, relacionando-se com o ritual e o mito. Deve-se pensar que, ao

buscarmos na espiritualidade e nos mitos devemos antes observarmos nossas origens e

nosso tempo original para que, dessa forma, não se lance um olhar colonizador para o

outro e nem para si mesmo. Concluindo, aos que interessem a assistir o documentário

ou pensar mais profundamente sobre as reflexões presentes neste item, os que de fato

presentifica a ideia de relacionar a performance com o mito, o rito e a espiritualidade

podemos, como Zeca Ligiéro (2019) nos traz como reflexão ao pensarmos um Outro

Teatro, são estes Outros Performances que, para Abramovic, parecem apenas material

para algo estético de uma instalação ‘comunal’. Ver estes ‘outros performers’ como os

concretos artistas que possibilitam a cura, entendemos um dos pontos principais desta

dissertação.

3.3 Perspectivas e Botox

Ainda observando as ações da Abramovic, há muito que possa contribuir

conosco de forma mais efetiva ao pensar o performer como aquele que transita entre o

estético e o ritualístico. Em seus “trabalhos de Juventude”, como os que apresentamos

no capítulo 2, como a artista mesmo divide sua carreira (“Trabalhos de Juventude”,

“Trabalhos com Ulay” e “Trabalhos solo”), a performer busca na violência e na dor o

desenvolvimento de sua performance. Existe uma ruptura muito visível entre estes

trabalhos de Juventude com seus trabalhos solos, como o próprio documentário

discutido anteriormente. A dor, inicialmente o foco de sua arte, desaparece aos poucos
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em meio a uma performance mais ‘branda’, por assim dizer, através de um processo que

me arrisco chamar de ‘produtificação da artista'. Antes rompendo com as convenções ou

como quebra de paradigmas através de seu corpo em contraposição ao seu “Método

Abramovic”, que sua presença não se passa de uma projeção em uma tela onde são

ditados os contratos entre público e artista. Mas qual é o principal ponto que esta

discussão soma com as relações de uma performance que resgate o mito?

Abramovic, em sua performance Rhythm 0 (‘trabalho da Juventude’, que

executou aos 23 anos), anteriormente já mencionada, tem seu corpo-mulher, violado e

violentado. Em uma proposta de inversão dos papéis ativos/passivos entre artista e

público, o corpo da performer torna-se oferenda às ações e relações com objetos

diversos criando, assim, um espaço ritual em que encarna, como cita Cordovil (2020, p.

10), arquétipos de madona, mãe e prostituta. Como ponte para estes arquétipos se

tornarem presentes nestas ações, o corpo da performer torna-se em dada medida um

corpo liminar em um ritual onde a dor e a provocação das convenções já instituídas.

Para discutirmos mais profundamente sobre esta questão de um corpo liminar

cabe uma reflexão sobre a body art como uma arte de transição e transformação. Pode

parecer um distanciamento abrupto das performances ou relações com Marina

Abramovic mas isto é justificável. O desejo é compreender os pontos trazidos pela

performance e por suas raízes (como o Happening e a Body Art) como interrelações

com as origens teatrais, voltadas ao mito e ao ritual, como forma de resgatar uma arte

que possibilite a presentificação de questões que caminhem para uma noção de cura

expandida.

Nos aproximando do final desta pesquisa, ainda assim, ao olharmos para esta

como um todo, ainda a percebo com algumas questões em estado embrionário e que

podem ser desenvolvidas em estudos futuros. A princípio vale ressaltar aspectos do

momento contemporâneo e certas perspectivas que me fazem lançar olhar para outros

artistas que se aproximam mais dos conceitos de Zeca Ligiéro que a de Marina

Abramovic. Isto se dá ao fato de acabar por perceber uma certa hipocrisia entre o

discurso e as ações de Abramovic, sobretudo na terceira e última fase de sua obra, as de

trabalho solo e que envolvem a criação do método Abramovic.

Em primeiro plano, devemos pensar na crítica trazida por Orlan há 30 anos.

Criticando a indústria das cirurgias plásticas e que padroniza o corpo feminino, a body
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artist traz à tona questões muito visíveis em nossa atualidade quando se trata de um

certo ‘medo do envelhecimento’. Da mesma maneira, pregando sobre a beleza em seus

trabalhos iniciais, Abramovic também criticou, à sua maneira, o mundo ocidental que

normatizava a estética – seja da arte, seja dos corpos. Uma destas performances é a Art

Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, realizada em 1975:

A peça era de uma ironia profunda. A Iugoslávia tinha me deixado farta da
presunção estética de que a arte deve ser bela. Amigos da minha família
costumavam ter quadros que combinavam com o tapete e com a mobília. Para
mim, toda essa decoratividade era um disparate. Quando se tratava de arte, eu
só me importava com o conteúdo: o que uma obra significa. Todo o objetivo
de Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful era destruir essa imagem
da beleza, porque passei a acreditar que a arte deve ser perturbadora, a arte
deve questionar, a arte deve prever o futuro. Se a arte for simplesmente
política, ela passa a ser como um jornal. Pode ser usada uma vez e no dia
seguinte está obsoleta. Somente camadas de significado podem conferir uma
longa vida à arte - desse modo, a sociedade com a passagem do tempo, extrai
da obra o que precisar extrair. (ABRAMOVIC, 2017, p.126)
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Imagem 19. Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful

Fonte: ABRAMOVIC, M. Pelas paredes: Memórias de Marina Abramovic. Tradução de
Waldéa Barcellos. 1ª edição. Ed. José Olympio: Rio de Janeiro, 2017.

Nesta performance, ao pentear o cabelo violentamente enquanto repete que a

arte não deve ser bela e o artista não deve ser belo, prevê o futuro da artista de forma

irônica, ou ao contrário. Deixando de lado o aspecto central - a crítica à beleza como

característica central da arte, já chamada de “belas-artes” pela tradição, não por acaso,

temos aqui também uma crítica aos padrões estéticos como um todo - e suas imposições

aos corpos, sobretudo femininos. A crítica aqui estabelecida não é a respeito de que o

artista não deva fazer procedimentos estéticos, usar roupas de grife ou posar para

revistas famosas, como Abramovic mesmo virá a fazer em sua “maturidade” mas sim

entender que há uma cobrança exagerada acerca da aparência das artistas e pessoas
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famosas, sobretudo mulheres, que se reflete em padrões de beleza e juventudes ao

mesmo tempo inalcançáveis e difíceis de escapar.

Mais do que isso, a questão é compreendermos que a artista, em suas obras,

discute uma relação entre uma arte ritualística e mística que transfere para o público

questões de autorreflexão. Da mesma maneira, sua narrativa artística parece não

compreender de fato suas ações passadas no presente. De forma a apresentar um medo

do próprio envelhecimento e da própria mortalidade (ironicamente contradizendo seus

trabalhos antigos), seu rosto já não possui a mesma expressão: preenchimento, Botox, e

até outros procedimentos que se fazem perceptíveis. Abramovic vai de encontro às

críticas estabelecidas por si mesma e por Orlan. Isto se torna importante para refletirmos

que, no século passado, a performance art surgiu, de certa maneira buscando resgatar

certos questionamentos radicais presentes no próprio nascimento do Teatro e das Artes

Cênicas. A questão principal aqui discutida não é o fato de que o artista não pode ser

vaidoso, famoso, rico ou qualquer outra coisa que, em muitos casos, são vistos como

não associados a uma visão romântica da vida artística. Pelo contrário. O foco é

pensarmos que, assim como aconteceu com Abramovic em dada medida, a performance

em muitos casos deixou escorrer ao longo do tempo premissas e questões mais

relevantes e menos ligadas ao ego. Como discutido no decorrer da dissertação, a sombra

como aspecto negligenciado do ser humano contemporâneo parece ser assunto

recorrente às performances. Como um espelho que reflete o comportamento, as ações e

as relações, a performance parece trazer questões que vão além da própria identidade - e

com Abramovic hoje nao é diferente.

Não podemos esquecer da pressão social que envolve os corpos femininos e as

cobranças de um ‘se portar’ e um parecer de forma específica relacionado à fama da

artista. A questão não é responsabilizar a performer por esta perda e muito menos julgar

suas ações de forma a culpabilizar os corpos por estas questões. Mas, sim, pensarmos

que, como no teatro perdeu-se suas relações intrínsecas com o ritual, a performance

deve pensar formas de resgatar essa essência mítica e ritualística através do reflexo da

sociedade que, ao meu ver, suprime as sombras e as existências através de noções que

sempre exaltam o ego e uma forma de comportamento padronizada que justifica uma

‘alegria’, um acolhimento social que busca sempre uma noção de ‘sucesso’.
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Imagem 20. Orlan e Marina Abramovic hoje

Fonte: ORLAN. 22 Fonte: VOGUE. 23

Abramovic, ao pensarmos a história da performance art, tornou-se referência,

muitas vezes se autodenominando “a avó da performance”. Contanto, tal visibilidade,

torna-a também em sua maneira um ‘mito contemporâneo’, jogando com os conceitos

trazidos por esta dissertação. É possível notarmos uma relevância em seus trabalhos,

principalmente os ‘trabalhos da juventude’, quando se trata de relacionar-se a

ritualidade e espiritualidade com a arte, que ainda que não se voltasse às cosmogonias e

rituais de outras culturas, tinham sua própria forma de alcançar estados alterados de

transformação da consciência, como visto no capítulo 2.

Os trabalhos de juventude de Abramovic compreendem muitos dos aspectos

levantados anteriormente nesta pesquisa, como os próprios aspectos de uma busca de

um corpo contra sistemático. Em relação aos trabalhos presentes da performer algo

23 Site Oficial
https://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2016/12/marina-abramovic-lanca-livro-de-memorias.htm
l

22 Site oficial. Disponível em: http://www.orlan.eu/works/photo-2/
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parece ter se perdido. Como na analogia do medo da mortalidade entre outros aspectos

que parecem também ser um receio do próprio envelhecimento, os trabalhos atuais

parecem perder a potência que, como o corpo sem órgãos que Artaud propõe,

transforma o corpo em algo além das concepções sociais e políticas impostas. As

performances da juventude da artista propunham quebrar paradigmas e barreiras, como

no caso do Rhythm 0, de forma muito semelhante ao feito por Orlan. Estes aspectos

parecem ser interessantes para pensarmos uma performance ritualística que propõe a

transgressão das imposições estabelecidas e criando uma manutenção da realidade como

algo vivo.

Da mesma maneira, em suas performances do século passado, Abramovic

percebia seu corpo como ponte para a afetação individual e coletiva. Em transições

constantes entre as regras estabelecidas e outras perspectivas de ser e estar no mundo,

Marina ultrapassava os limites em uma transcendência de sua própria identidade.

Ironicamente hoje Abramovic tem em sua identidade uma ‘marca’, uma referência

constante. Ao ponto de, como na própria “Terra Comunal” executada em São Paulo, sua

presença não foi necessária. A ausência da artista em ‘sua performance’ parece soar

extremamente paradoxal ao que prega (ou pregava) seus trabalhos. Por carregar o ‘selo’

de Marina Abramovic, “Terra Comunal” é um trabalho autônomo, que não precisa da

presença da performer. Mas ao mesmo tempo sua presença é constante por tratar-se de

um trabalho criado por ela. Estamos se referindo ao ego da artista, e não à proposta.

Assim, como caminho para as reflexões finais, esta dissertação compreende -se

como um primeiro passo para uma crítica a um certo olhar colonizante / antropológico

que ainda pode ser encontrado nos estudos da performance e nos trabalhos de diversos

artistas que buscam na espiritualidade e ritualidade suas inspirações. Mas existe, então,

uma interseção potente entre o encontro da performance, do mito e do ritual. Como

questão futura permanece a indagação acerca do que sejam outras formas de performar,

de matrizes fora da cultura ocidental, como em manifestações legitimamente

latino-americanas, por exemplo. Faz-se necessário, como tarefa futura, lançar o olhar

para outras formas de performar, o que eu mesmo chamo neste trabalho como ‘outra

performance’, em eco ao Zeca Ligiéro. Assim, é possível perceber que, através desta

pesquisa, encontram-se pontos chaves para compreender os próximos passos para estas

interseções. As questões mais vivas que permanecem são a busca deste tipo de
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performance onde o cotidiano, o ritual e o religioso estão mais próximos da arte, sem a

separação imposta pelo artista e sua obra como no caso de Abramovic, e que seja parte

de sua identidade individual e coletiva. Existe, então, uma perspectiva em que isto seja

possível? Ao apoiar-me nas referências de Zeca Ligiéro percebo que esta ideia está

muito viva na américa latina e que o Brasil é visto como lugar onde estas vivências e

experiências são mais comuns e de forma mais ‘natural’. Não é à toa a curiosidade de

Abramovic pelas terras Brasileiras. Apesar da relevância da revisão bibliográfica feita

até aqui, muitas questões permanecem futuras, sobretudo com relação ao que seja, de

fato, uma performance “à brasileira”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nestes momentos finais, ao reunir o material desta dissertação para sua defesa,

podemos ver de forma mais 'palpável' as interseções entre memória, mito, ritual e

performance, retraçando o caminho realizado até aqui. Mircea Eliade foi de suma

importância para termos uma visão sobre o próprio conceito de mito. O entendimento

de que o mito constitui mais do que suas narrativas: sua estrutura possibilita a

compreensão do humano, de sua relação com o mundo e de sua própria identidade. De

forma a constituir um pensamento pré-filosófico, existe uma simbiose inerente entre o

mito e a cultura. Assim, Eliade trouxe à luz de seus escritos a possibilidade de

compreendermos que o mito também se transforma no decorrer do tempo e dos lugares

onde sobrevive. Esta transformação é necessária e possível a partir de sua manutenção

que, em muitos casos, é papel do ritual. De forma a compreender as origens do mundo e

das coisas, o ritual presentifica em um tempo outro que não o cotidiano estas narrativas

e possibilita compreendê-las experienciando estas origens através do próprio corpo.

Compartilhando sua origem, o Teatro e as Artes da Cena nascem com o mito.

Pensar estas origens em comum abre caminho para compreendermos suas interseções e,

até mesmo, uma forma de pensarmos o mito no contemporâneo. Existe, como foi

possível observar, uma presentificação do mito na psicanálise através de Freud e Jung,

por exemplo, presentificação esta que atualiza as narrativas numa perspectiva onde a

própria individuação depende da compreensão destes fatos. Mitos que estão envolvidos

no Teatro, como o mito trágico de Édipo, tornou-se norte para algumas perspectivas na

compreensão da psique humana e da cura de possíveis doenças psicossomáticas. Para

além disso, como apresentado no primeiro capítulo, existem outras formas de pensar o

mito no contemporâneo, seja ligado à religião ou de forma laica.

E no decorrer deste processo foi possível afirmar que a performance pode ser

observada como atualizadora e presentificadora das narrativas míticas. Orlan e Marina
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Abramovic possibilitaram nossa observação de tais ações pois as duas, em perspectivas

diferentes, de alguma forma trazem questões e simbologias presentes na mítica e no

inconsciente coletivo para discussão através de suas obras. Muito presente nos rituais

que possuem ênfase nas narrativas de origem do mundo, é possível encararmos a

performance como um ritual de passagem que possibilita a transição de um estado para

outro, de forma a revisitar valores e visões de mundo. Orlan, transformando seu corpo, e

Abramovic, transpassando seus próprios limites, trazem a dor como semelhança para

tais passagens. Este elemento, como em uma jornada iniciática, as transformam

constantemente e, como em um estado liminar constante, abarcam a vida e a arte como

uma só. Próximo dos rituais arcaicos, outro valor interessante nestas questões que

emergem é perceber que a performance, assim como o rito nas sociedades ancestres,

transgride a barreira entre vida, experiência e espiritualidade.

A revisão bibliográfica aqui realizada permitiu, assim, expandir os horizontes da

pesquisa. É perceptível que esta dissertação lança o olhar para diversas referências

europeias ou exteriores à nós brasileiros. Mas me pareceu de fundamental importância

trazer à tona tais questões para permitir uma investigação mais profunda no futuro,

transbordando perguntas e indagações para um possível doutorado. Olhar para Marina

Abramovic no Brasil e compreender sua visão colonizante também é compreender quais

passos são possíveis de se galgar sem possuir a mesma perspectiva. Assim, como ponto

principal que emerge deste trabalho é o desejo (como tarefa futura) de investigar mais

profundamente os grupos latino-americanos que possuem a visão dos conceitos

levantados aqui de forma prática e simbiótica com suas vidas. Como, então, pensar a

performance, conceito criado exteriormente a nós, e o ritual presentes na relação

artística latino-americana? Esta pesquisa, então, abre portas para investigar-se tais

questões, olhando através de uma relação brasileira, como a de Zeca Ligiéro, sobre uma

teatralidade das origens. Por fim, encara-se de forma fundamental este ‘olhar’ para as

referências com a finalidade de compreender como tais interseções podem se tornar

possíveis. Um teatro das origens, um “outro teatro”, para além das dicotomias

ocidentais – assim como uma “outra performance” – é possível.
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