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ARTISTA CONVIDADA

Nascida e criada no Pará,
atualmente reside em Natal.
Trabalha com as técnicas de
fotomontagem e fotografia
analógica como poética de
resistência. Segue contra a
maré da estrutura de arte
eurocêntrica. Percorre caminhos
rumo à memória ancestral.
Desagua afetos e forma um
rizoma de micropolíticas.
As obras de Laíza irão dialogar
com os textos presentes nessa
edição da revista Outros Críticos.

"MUDO É
QUEM SÓ
SE COMUNICA
POR
PALAVRAS"

GGABRIEL ALBUQUERQUE

Nos anos 1930, a primeira escola de samba, a
Deixa Falar, localizada no bairro do Estácio de Sá, no
Rio de Janeiro, vivia um momento de crescimento, com
mais e mais gente saindo às ruas no dia de desfile. A
expansão trouxe consigo um problema: nem todos os
foliões conseguiam ouvir a música que estava sendo
tocada. Com intenção de resolver este problema, o
compositor Alcebíades Barcelos, o Bide, lançou mão de
suas habilidades técnicas como sapateiro e “encourou”
uma lata de manteiga de 20 quilos com papel de saco
de cimento umedecido, atando-o à lata com arames
e tachinhas. O resultado desta operação é a invenção
do surdo, um tambor de som grave que não apenas
solucionou a problemática acústica inicial como, ao lado
do tamborim (também introduzido por Bide) e da cuíca
(trazida por João da Mina no mesmo período e no mesmo
13
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Estácio de Sá), efetivamente reformulou o
samba para sempre.
Até então, o samba, era executado
em um balanço brejeiro e lento, com
influências do scottish, da polca, da
tangada argentina e principalmente
do maxixe, conforme ouvimos em
“Pelo telefone” (1916), música de
Donga convencionalmente citada
como o primeiro samba gravado em
disco. Bide, João da Mina, Ismael Silva,
Brancura, Marçal, Nilton Bastos e outros
compositores do Estácio, munidos do
surdo, tamborins, cuícas, pandeiros e
chocalhos, foram os responsáveis por
desenvolverem a linguagem sonora do
samba urbano carioca, o “samba de
sambar”, composto por notas mais longas,
andamento mais rápido e cadência
marcada enfaticamente.
Num primeiro instante, esta
reelaboração musical nasce das demandas
produzidas pela nova espacialidade
daquela emergente escola de samba,
isto é, da aceleração do ritmo pedido
pela música de rua e pelos corpos que
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acompanhavam a festa ocupando as
ruas, escadas, becos e praças cariocas,
inventando dessa forma o espaço público.
Utilizando-se de aguçada sensibilidade
prática, de um conhecimento orgânico,
Bide, Ismael e os demais desenvolveram
uma expressividade sônica e corporal
singular, sublinhando o improviso como
prática humana inerentemente criativa.
Entretanto, nas narrativas históricas e
na crítica musical brasileira, o samba,
quase contemporâneo da Semana de
Arte Moderna de 1922, não é situado no
âmbito da vanguarda, mas sim nos moldes
de uma tradição nacionalista — não à toa
temos a ideia do “samba de raiz”. Se por
vanguarda entendemos a produção radical
de novas perspectivas artísticas, por que
essa disparidade, então?
Em “Produção de presença: o que
o sentido não consegue explicar”, o
filósofo alemão Hans Ulrich Gumbrecht
mostra como a modernidade, a partir
do cogito cartesiano (“penso, logo
existo”), desdobrou uma série de
dicotomias filosóficas, tais como espírito
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e matéria, mente e corpo, profundidade
e superfície, nas quais o primeiro polo
(o sentido espiritual, hermenêutico,
interpretativo) sempre possui privilégios e
é considerado hierarquicamente superior
ao segundo (que lida com materialidades,
corporeidades).
Consolidada em um século de
Iluminismo, essa visão de mundo cresce
e fica mais próxima de nossa época,
especialmente a partir de Martin
Heidegger. Em resumo, o filósofo alemão
argumentava que a língua grega era
privilegiada, distinta das demais, por
tratar-se da imagem original da filosofia.
Evidentemente, na esteira dessa tradição
hegemônica da “autenticidade grega”,
Heidegger atribui à sua própria língua
a condição de sucessora natural do
grego, fazendo crer que o conhecimento
do grego antigo, bem como do alemão,
em si mesmo, dava acesso ao saber
filosófico. No início do livro Pensar Nagô, o
pesquisador baiano Muniz Sodré provoca:
“O alemão ganha estatuto de logos e
institui-se academicamente como língua
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original de filosofia, convertida em linhamestra, senão em criadora da história
europeia, por sua vez designada como
Ocidente” — Caetano Veloso reflete essa
condição em “Língua”, cantando que “está
provado que só é possível filosofar em
alemão”.
Apresentada como essência do
Ocidente, esta suposta origem da filosofia
aponta não só para desdobramentos
meramente históricos, mas também
políticos. Não é que as obras filosóficas
acionam explicitamente o colonialismo
imperial. No entanto, nestes sistemas de
articulação do pensamento subjaz uma
política. E a construção processual do
logos e do conhecimento, circunscrita nos
ditames do grego “germanizado”, ata o nó
que une o poder de colonização europeu
e o poder teológico das conversões
de almas autorizadas ao cristianismo,
ao mesmo tempo em que determina
fronteiras para a produção filosófica
— quem está no território do pensar
filosoficamente e os que estão à margem.
A certidão do nascimento da filosofia na

17

"MUDO É QUEM SÓ SE COMUNICA POR PALAVRAS"

Grécia e sua exclusividade universalista
é continuada na historiografia norteeuropeia moderna, embasada em forte e
oportuna motivação colonialista, racial
e religiosa. Sodré reforça: “As tentativas
modernas de limitar a possibilidade de
afirmação de um pensamento filosófico
ao interior dos muros simbólicos do
Império Euro-Americano são embaladas,
querendo-se ou não, por uma vontade de
poder imperial e colonial, cuja linha de
continuidade imaginária vai de Alexandre
Magno até o império napoleônico”.
Essa vontade colonial transparece
em textos de vários célebres iluministas.
David Hume (1711-1776), por exemplo,
escreveu: “Tendo a suspeitar que os
negros, e todas as outras espécies de
homem em geral (pois existem quatro
ou cinco tipos diferentes), sejam
naturalmente inferiores aos brancos”.
E acrescentou: “Nunca houve nação
civilizada de qualquer outra compleição
senão a branca, nem indivíduo eminente
em ação ou especulação”. Por sua vez,
Kant continuou o argumento de Hume,
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O humanismo
dá espaço e
até abriga a
discriminação
do Outro e, ao
contrário do que
o senso comum
afirma, fornece
suporte a todo
racismo
enfatizando que a diferença entre negros
e brancos “parece ser tão grande em
capacidade mental quanto na cor”, antes
de concluir, no texto de seu curso de
geografia física: “A humanidade alcançou
sua maior perfeição na raça dos brancos”.
Voltaire (1694-1778), além de ter
investido dinheiro no tráfico de escravos,
em seu ensaio sobre a história universal
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(1756), afirmou que, se a inteligência dos
africanos “não é de outra espécie que a
nossa, é muito inferior”. Portanto, o que
foi chamado de humanismo dá espaço
e até abriga a discriminação do Outro
e, ao contrário do que o senso comum
afirma, fornece suporte a todo racismo.
A ideia de “humanidade”, de “civilização”,
é precisamente a fachada ideológica que
legitima a pilhagem dos metais preciosos
nas Américas e a escravização da mão
de obra negra na África, contribuindo
simultaneamente para sustentar o modo
como o europeu conhece a si mesmo:
plenamente humano, face aos demais
povos, não tão plenos assim. Civilizados
versus selvagens, cooptando outros povos
em modelos coloniais já “civilizados”.
Nos versos de Tom Zé, “Você inventa o
pecado/ E eu fico aqui no inferno”.
Na proposição II do terceiro
volume de sua “Ética”, Espinosa
incita um pensamento sobre o corpo
e a materialidade, criticando o
cartesianismo moderno: “O fato é que
ninguém determinou, até agora, o que
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pode o corpo, isto é, a experiência a
ninguém ensinou, até agora, o que o
corpo – exclusivamente pelas leis da
natureza enquanto considerada apenas
corporalmente, sem que seja determinado
pela mente – pode e o que não pode fazer”.
Essa questão se adensa na negritude.
Afinal, no funcionamento do mercado
internacional de escravos africanos, o
negro teve de ser transformado em não
humano, instrumentalizado para servir
de mão de obra ao capitalismo em fase
de globalização — como vimos nos textos
iluministas acima. Desumanizado, um
sujeito-objeto, sem alma, destinado a
servir e trabalhar. Diferentemente dos
imigrantes dos tempos recentes, o negro
escravizado não detinha nem mesmo
a constituição moral de pessoa. Este
processo é descrito por Achille Mbembe
como “altericídio”, isto é, constituir “o
Outro não como semelhante a si mesmo,
mas como objeto intrinsecamente
ameaçador, do qual é preciso protegerse, desfazer-se, ou que, simplesmente, é
preciso destruir, devido a não conseguir
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Os tamancos
de Lula Calixto
transformam o
próprio corpo em
som através de
um procedimento
muito
particular de
biohackeamento
assegurar o seu controle total”. Diante
deste quadro de dimensões históricas,
políticas, culturais e subjetivas, é preciso
abrir a roda do pensamento para
desmantelar as dicotomias e pensar a
partir daquilo que, até então, era um
material tido como impensável. Uma
racionalização diferente da ideia imóvel
e transcendente, mas um pensamentocorpo, imanente e material.
A música afro-brasileira vem
22
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continuamente fornecendo bases para
um pensamento incorporado que vai na
direção contrária à direção da tradição
filosófica que se orienta a partir da
desvalorização do corpo, que enxerga
o corpo como mortal aposento de uma
alma imortal. Além da invenção do surdo
pelos sambistas do Estácio nos anos 1930,
outro caso emblemático é o Samba de
Coco Raízes de Arcoverde. Criado em
1992 na cidade de Arcoverde, interior de
Pernambuco, o grupo surgiu a partir de
uma tecnologia sonora desenvolvida pelas
mãos de Lula Calixto, finado membro
fundador do grupo ao lado das Irmãs
Lopes. Utilizando-se de suas habilidades
de marceneiro e artesão, o músico e
compositor confeccionou tamancos de
madeira para a banda, encontrando no
som das pisadas do tamanco e palmas de
mão uma nova dinâmica percussiva, que,
somado ao arranjo geral do ganzá, surdo,
pandeiro e triângulo, imprimiu com ritmo
mais pesado, vigoroso e acelerado à sua
sonoridade.
Os tamancos de Lula Calixto
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transformam o próprio corpo em som
através de um procedimento muito
particular de biohackeamento. O corpo
torna-se uma máquina rítmica, corposom que funda uma topografia sônica
vertiginosa e complexa, acionando uma
outra linguagem sensorial. Lula Calixto fez
dos seus pés modos intensivos de escrita,
escrevendo conceitos com suas pisadas
de tamancos. Embora apartados no
espaço e no tempo, estes dois momentos
de invenção de materiais musicais — no
nascimento do samba urbano carioca no
Estácio de Sá dos anos 1930; e em Calixto
e com o Coco Raízes — se conectam
precisamente por gestarem novos
mundos sensíveis, novas cosmologias
sonoras articuladas através de um pensar
incorporado: o pensamento-corpo. Pois,
muito além de um simples ato artesanal,
os instrumentos desenvolvidos por estes
artistas nascem da experiência física/
material dos músicos com o mundo ao
seu redor. O pensamento caminha em
direção imanente à vida. Distante do
perfil especulativo, transcendente ou
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intelectual, aqui o pensamento opera
como intensificação e movimento. É
moto-contínuo, um movimento que
positiva a experiência empírica sensível
ao transmutar materiais cotidianos
concretos em tecnologias musicais
produtoras de novas subjetividades. Deste
modo, pensar é uma atividade e deslocase de uma crítica da vida para se tornar
vivido nas materialidades. O surdo, o
tantã, o repique de mão e os tamancos
de madeira são operadores cognitivos
conceituais que ampliam horizontes
e oferecem outras possibilidades
perceptivas. Os instrumentos são, enfim,
novas tecnologias que em si engendram
novos modelos sensoriais. O ponto não é
a criação dos instrumentos propriamente,
mas sim o que a criação dos instrumentos
cria e potencializa: a proliferação das
escritas de si e uma forma particular de
cortar e crivar o caos.
Embora os dois exemplos aqui
citados sejam fenômenos culturais
usualmente lidos na chave da “tradição”, é
importante reafirmar como suas práticas
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são essencialmente experimentais. O
caso do samba do Estácio, por exemplo,
nasce da recusa de ritmos e formatações
disponíveis da tradução ou atualização
do que foi herdado na fundação de uma
nova música. No entanto, o samba e o
coco — e arrisco dizer boa parte das
culturas populares afrodiaspóricas ou
melanodérmicas — foram historicamente
capturadas pela concepção limitadora de
“tradição”, esta por sua vez entrelaçada
a um ideário de “arcaico”, “folclórico” e
de “passado”, em oposição ao “moderno”
ou “vanguardista”. Este raciocínio não
apenas invisibiliza grandes saltos criativos
como os citados, como também mata o
dinamismo, a vivacidade e o fluxo criativo
em nome de um historicismo infértil
e condescendente que paternaliza e
imobiliza essas culturas. E, em última
instância, volta a silenciar a potência dos
corpos.
Enquanto os filósofos cruzam os
braços e se recusam a entrar na dança, a
música propõe um deslocamento alegre
e radical da nossa estrutura conceitual:
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saímos da voz ativa de sujeitos do
pensamento para a voz média de sujeitosobjetos do ato de pensar-vivendo — em
vez do viver pensando. Dizia Candeia:
“Mandei meu dicionário às favas/ Mudo é
quem só se comunica com palavras”.
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Uma maré, maré erê. Uma, filha, criança, erê. Menina,
negra, mestiça. Filha de preta, amazonina.
As crianças das favelas. A maré das crianças. Imagens
que circundam a minha cabeça. Na favela da Maré, o mar
é de sangue e amar é de morte. A beleza pura da vida, da
bala doce, e a tragédia da bala que canta, rasgando o som,
tombando do céu, no coração, na testa, na espinha. Infesta,
em festa.
Trança se inicia com esse canto dos erês, para
saudar, fortalecer e ser uma flecha no agora, um canto
para esse momento que não passa, de dor e massacre do
povo negro, dos índios, das crianças, das mulheres, águas,
plantas, dos animais. Numa aldeia, num terreiro, numa
comunidade, as crianças se reúnem com as mulheres,
Marielle Franco está presente. Todas somos crianças. De
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presente, essa presença. Esperança de
vida.
O disco é um espaço, um pedaço de
algo, um território mágico, um terreiro
sonoro, onde baixam e habitam personagens
e entidades, que trafegam nessa terra
fragmentada, nesses vestígios de pangeia.
Todos, seres fundadores, perdidos, etéreos
e eternos. Como em um sonho de imagens
diluídas, mas permanentes. Pangeia é
território do real e do sonho. Lugar único,
onde existia toda a profusão de seres,
grudados pelas raízes uns nos outros. A vida
é permanência, mesmo que se morra, a vida
é um fio contínuo, que se renova, em novas
formas, como fios de cabelos que crescem
além. Cabelos, cabeças, conchas, facas, só
emaranham: acúmulo, despejo, despacho.
Não sou uma onça, mas nos transformamos
em várias. Marinheira pintou navegou fumou
bebeu enfrentou ondas ares chuvas. Foi,
voltou.
De rupturas, cruzamentos,
peregrinações, um infinito entrelaçamento,
grudando pelas pontas, aderindo pelas
bordas, dormindo nas entranhas, enfim, tudo
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é uma trança nesse labirinto da vida.
Na periferia e na fronteira, ou no centro
oco. Um rio morto dividindo duas zonas
mortas. Ou um rio vivo unindo duas zonas
vivas. A margem da margem da margem não
tem margem. E o centro é o céu que mora no
peito.
Evocações. Dos sertões, de Canudos.
Das diásporas, dos refugiados. Das nações
indígenas e negras. Das comunidades
oprimidas. Das mulheres massacradas,
das florestas incendiadas. Dos espíritos
etéreos-navegantes, dos bruxos e bruxas.
Incorporações. De Joana Dark. Da travessia
de corpos mortos e vivos entre continentes
rachados. Minha cabeça é uma rocha, é um
pedaço de pedra, rodeada de mares, rodeada
de guerras. Encarnadas.
Trança é a manifestação de um
momento, um sopro, um feitiço, ele nasce
que nem cabelo, em movimento, é um
processo que nem terminou ainda, reflexo de
uma urgência e um caminho sem-fim. Nele
baixam energias, vozes. Comunhão, uma
reza coletiva. Um corpo estado, atravessado.
Dormir para morrer um pouco e acordar de
33

TRANÇA: FIOS ALÉM

novo. Travessia corte lento para o futuro, ave
de ave. Saravá. Amor. Presenças. Cabeças.
As nossas macumbas, magias, do dia a dia.
A gente tem uma raiz, uma história.
O Brasil é um lugar, patrya-matrya, tem
tradição e tem ancestralidade. E tem
invenção, movimento. Mas tem a dor da
diáspora e da escravidão, associadas ao
extermínio e ao apartheid, de ontem, hoje
e sempre, no Brasil, essa terra sagrada
indígena! Na américa latina, essa terra
sagrada indígena! Essa terra-mãe que
abrigou frondosamente todos os filhos que
nela chegaram, e nela floresceram, mas
foi ela também que viu suas águas virarem
sangue, lama, cemitério. Ainda estamos
vivos, embora morrendo, estamos vivos,
embora sempre se tenha morrido, sempre
se resistiu e sempre se inventou. A poesia é
a invenção da alma, na forma da resistência
que se reforma em alegria, numa tensão
explícita. A arte é daqueles que resistem.
Dos viajantes. Dos criadores. Dos sambistas.
Dos resistentes. Dos loucos. Dos morros.
Dos sonhadores. Das florestas. Dos autistas.
Somos uma banda, um bando. Uma guerrilha
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A poesia é a
invenção da
alma, na forma
da resistência
que se reforma
em alegria, numa
tensão explícita.
A arte é daqueles
que resistem
diária. Geopolítica fragmentada. Comer
manjar pelo povo do oriente. Povos semterra, sem-teto, sem direitos.
Esse texto é um corpo, não é outro
corpo, nem outra coisa. São mais de mil
luzes, mais de mil ruas, mais de mil sonhos.
Uma luta histórica pela terra. Essa luta que
evoca o poder do povo, e a tragicomédia
morta onde o que sobrevive é o maramoroso
e a mágica. Na fogueira do ardor das lutas

35

TRANÇA: FIOS ALÉM

irresistíveis. Do fogo arcaico. Na fogueira
da santa joana, das mulheres e homens que
querem justiça, liberdade, amor, igualdade,
cura e beleza.
De onde são as pessoas, afinal? Será que
na morte a terra também é dividida?
Meu coração é fé e amor, na paz ou
na luta, pelas deusas e deuses, nesse mar
incerto, por um Brasil justo, a altura de
sua beleza e sua bênção. Acima de nós há
batalhas mais profundas que mal podemos
imaginar. Mas há as reais, profundamente
reais, coladas na pele e no osso, na terra que
meu chão pisa e sente o seco e molhado. Os
rios estão morrendo, tudo está morrendo,
e deveríamos estar vivendo, inspirados
pelas montanhas ou pelas águas que nunca
morrem, a não ser que seja de morte matada.
É a guerra da terra contra a máfia.
Infelizmente o Brasil se sustentou na
desigualdade e na exploração dos corpos,
na fome e no extermínio, na ignorância e
desconexão total, no investimento de um
mercado cultural afinado com o pior da
estética capitalista, a serviço da opressão
de todo o potencial de um povo e de um
36
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novo; um país mágico e ao mesmo tempo
perverso. O extermínio negro e indígena é
uma realidade latente, e o desmatamento
de florestas, da cultura e do espírito, enfim, o
assassinato constante da vida em todas suas
formas, é latente e esmagador.
Mas antes que venham nos pegar, na
febre, no delírio, na neblina, nos prender
numa fotografia, já escutamos os rumores,
das ondas, dos mares. Escuto através de
seus ouvidos e também te empresto os
meus. Escuto os segredos dos mundos, dos
terreiros, no escuro e no claro. Juntos somos
um barco navio jangada arca oca no mar,
somos Dorival, bárbaras, amantes amadas,
as plantas sagradas, a erva de deus, somos
muitas conchas pra não catar, e tantas
outras pra encontrar. Trança de afetos
de ondas sintonizadas. Canto o que era
sussurro e agora é água, para berrar o jato,
disparos de poesias e bombas, memórias que
trançamos para manter viva a chama do
futuro onde quero a nação indígena e negra
relançando o Brasil, e serão mulheres para
reviverem o inconsciente coletivo.
Eu canto a vida, a matrya, a patrya,
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Trança é uma
quadrilha de
mulheres, vulvas
vivas xapeu
xoxota. Somos
as deusas e as
diabas. Na terra
do sol somos
canto por Lilith, Pachamama, pelas Joanas,
pela mata e pela bala que não mata, pela
flauta dos ventos, pelo pássaro, pelo indígena,
trabalhador, pela terra do samba, do morro
que não morre, para que vença o santo
guerreiro. Justiça, justiça, justiça. Viva a vida
negra! Viva a vida indígena! Viva a vida total!
Seguimos equilibrando nossas forças,
nossos ossos, nossa trança exposta, a joia.
Costuramos nossa pangeia de afetos no
cinema da caverna, há furos de luz. Trança
é uma quadrilha de mulheres, vulvas vivas
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xapeu xoxota. Somos as deusas e as diabas.
Na terra do sol somos. As bruxas da pesada.
Somos mais que mil dragoas. Com mais
de mil olhos. Mais de mil línguas. Sob o sol
poente do oriente. Há mais que prédios, mais
que alturas, mais que chapéus. Mais que
duas, mais que mil, mais que bilhões.
A estrada por onde a trança se alonga é
de terra. É encruzilhada. É tambor, sol, fogo
e nascimento. Sou eu em você, no sonho,
na maré, na margem, na realidade. Sou uma
trança, um emaranhado, um cruzamento,
um papel, um origami. Me desdobro, estou
dentro e fora, me vejo e revejo, num espelho,
num lago, um estado, uma vidraça quebrada,
fissura, rachadura, a África. Assumpção,
nação. Uma transa. Quente e fria! Entre
corpos, entre estrelas, entre imagens, entre
palavras, entre sons. A transa-américa. A
Lilith! A mãe de todos, é a primeira mulher,
é negra, é Yemanjá, e é Pachamama que
é índia, que é a terra. Todas irmãs, ligam
línguas. Redes, raízes, ramificações, cordões
umbilicais interconectados. Folhas, facas,
penas, plantas, dedos e raízes. Trançar
feitiços, segredos ancestrais. Um plano de
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cinema vaginal. Uma tela de paredes-lábios.
E sou homem também. Trans transa américa
amazônica. As águas estão presentes. Jorge
da Capadócia está presente. Erês estão
presentes. Caboclos presentes. Marinheira
presente. Pomba presente. Essa trança tá
trançada num trançado ancestral. Trançados
em barrigas. Tranças de cordões umbilicais.
Rios de leite. Caminhos férteis. Na barriga
planeta templo-tempo eterno, todas somos
mães. Minhas avós, Lúcia e Dina presentes,
minha mãe presente, minha irmã presente.
Minha filha. Meu pai. Paula. Maira. Uma.
Anecy. Aruac. Glauber. Lucia. Tunga. Nana.
Ericson. Dina. Pedro. Negro Leo. Lindomar.
Daniel. Emiliano. Minhas tataravós. Minha
sogra Lindomar presente. Minhas amigas.
Estou perdida, mas em movimento.
Desconexa, histérica. Mulher, aprisionada.
Desde o início dos tempos. Arrebento as
correntes do sonho. No sonho, eu saio de
mim, me vejo. Um sonho de terror. Uma
surpresa, investigação misteriosa de nós
mesmos. A imagem não é apenas o que se vê.
O plano é além, é o que nele não tá contido.
São como as imagens ocultas que rondam
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na periferia da consciência e do real, que é a
inconsciência e o sonho e isso tudo que nos
margeia nos revela mais, além de nós. Estou
perdida entre a ação e a inércia. Minhas
armas não são suficientes. Onde estão
minhas armas?
O que seria a memória? Movimento
contínuo que acompanha os dias. É a
investigação daquilo que nos construiu.
A memória, a tradição, o rito, a invenção,
a resistência, a cultura, a natureza, são
elementos do mesmo fluxo, de constituição
do que somos. Todos caminhamos para um
mesmo lugar. Quanto riso, Ó quanta tristeza,
mais de mil palhaços no salão, Patrya tu
não percebes que meu amor é maior que a
tradição?
Minha vida se confunde com a sua e que
se confunde com o mundo que se confunde
com o nada. Em breve uma projeção
espetacular no fundo do olho que olha. Sou
um coração batendo no mundo. Febre é
delírio, é paixão, a fantasia da alma. Danço.
Hoje, escuto. O corpo é um ouvido à noite,
o vento é um segredo, a mão é uma boca e o
céu é um inferno.
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Como começou sua relação

A música surgiu na minha vida,

com a música?

quando eu tinha treze anos,
assim, né, profissionalmente.
Participei de uma banda, junto
com dois amigos meus, mais
uma brincadeira, mas a coisa
foi crescendo, outra pessoa me
chamou pra outra banda, onde
eu tive o prazer de estar por
três anos. E aprendi muita coisa,
sabendo realmente o que era o
movimento brega, o que era show,
o que era entrevista, o que era
televisão, aprendi muito, então,
foi muito bom pra mim esse
começo.
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E como é esse teu processo

Eu escrevo minhas próprias letras.

de criação e produção das

Eu mesma consigo ajeitar os

tuas músicas? Você participa

arranjos, vou lá, converso com

ativamente de todos os

o DJ, “olha eu quero assim, faz

momentos?

assim”. Eu não sabia fazer nada
de produção musical, né? E aí
eu comecei a estudar pra poder
aprender e ter autonomia, porque
até então era mais participação
com a galera. Então, eu me senti
na obrigação de querer aprender
a escrever, de estudar, de
entender como tudo funcionava,
porque era aquilo que realmente
eu queria pra minha vida. Hoje eu
faço as minhas letras, eu mesmo
faço os arranjos das minhas
músicas. Quando eu chego pra
gravar, já tá tudo certo na minha
mente, chego e já digo “eu quero
isso, faz isso, junta isso com
aquilo”, tenho segurança no que
tô fazendo, hoje me sinto uma
artista completa.
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E quando nasceu de fato a

Foi bem engraçado como surgiu

Paulinha Xcamosa?

a Paulinha Xcamosa na verdade,
né? Eu cantava romântico, aí
tinha parado, tinha desistido, não
queria mais e decidi fazer o meu
nome: Paulinha Pérola, onde eu
era MC, ainda cantava romântico,
mas cantava de um tudo. Só
que aí surgiu a oportunidade de
gravar a música, “Vem Sozinha”
e foi o maior sucesso, mudou
tudo. E a galera começou a me
chamar de escamosa, onde eu
chegava era “Escamosa! Paulinha!
Escama!”... Então, na verdade,
quem me nomeou foi a galera. E
eu abracei, com toda a força do
mundo e gostei muito, porque
era uma coisa que eu sempre
quis fazer, sempre quis ser MC.
Quando eu cantava na banda,
eu já tenho um bloco com o meu
repertório, onde eu cantava funk,
e assim foi acontecendo e, hoje,
eu sou a Paulinha Xcamosa.
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Dentro do universo da música

Tem esse proibido, as mulheres

brega normalmente se aceita as

não têm a chance de se expor

mulheres cantando romântico,

verdadeiramente, dizer o

a mulher tem que ser a mulher

que sentem, como sentem,

sonhadora, a mulher que idealiza,

da maneira que querem. É

mas quando ela assume o seu

muito complicado, eu luto pra

desejo, se coloca como dona

fazer uma letra que agrade

do seu próprio corpo nasce o

todo meu público, eu falo pros

preconceito. Fala um pouco

homens o que eles falam pra

como é encarar isso?

nós mulheres, eu tento passar
isso pra galera, passar isso
pra mulherada, que a gente
também pode, que a gente
tem que se empoderar, que
a gente também pode falar
o que a gente sente, o que a
gente é e sem ter vergonha. É
a oportunidade que eu tenho
de soltar minha voz e falar por
muitas mulheres que estão
caladas, que tem vergonha
por medo do preconceito.
E a gente tá aí na luta pra
acabar com isso e uma hora
vai chegar, é só a gente não
desistir.
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Como é ser

É muito difícil. O preconceito grita e o

mulher dentro

grito do preconceito é muito alto. Mas

do brega funk?

se a gente não tentar, se a gente não
querer, não se colocar, não se esforçar,
se dedicar, ninguém vai abrir espaço só
por abrir. A gente tem que mostrar que
a gente tá ali pra quebrar mesmo essas
barreiras. É difícil a mulher no movimento,
um exemplo, a gente chega num estúdio,
vai gravar um som, o produtor musical
não trata a mulher da mesma forma que
trata o homem, você vai gravar a letra e
o produtor já não gosta da letra porque
ele entende que a gente tá minimizando
o homem, ou num show, se a mulher for
abrir um show de algum homem o público
se afasta. A mulher é vista mesmo como
um objeto, só interessa se chegar e rebolar
a bunda. Mas se ela chega com uma ideia
muito quente, muito forte e eles sentem a
firmeza, eles não gostam, eles recuam. Esse
preconceito é muito grande no movimento,
e muita gente de dentro tenta abafar,
tenta privar as mulheres que chegam com
voz, que chegam empoderadas.
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E o que você acha do teu público

Eu sinto sim, muita gente

feminino te tendo como exemplo

fala, muita gente chega

de empoderamento?

em mim “Paulinha, eu
me espelho muito em
tu, eu gosto muito das
ideias que tu dá, eu me
tornei MC por tua causa,
eu comecei a gostar
de brega funk por tua
causa. Tem muito isso
e eu fico muito honrada
porque eu acho que eu
tô fazendo um papel que
muitas queriam fazer,
mas não tem coragem
ou oportunidade. Depois
que eu virei MC, que
eu me coloquei no
movimento, apareceram
muitas meninas também
querendo ser MC, me
agradecendo pela minha
força, pela minha vontade
e eu acho isso muito bom,
só fico muito feliz.
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Fala um pouco da relação do

O brega funk é livre, é

corpo, da dança dentro da tua

sensualidade e eu tento

música.

sempre mostrar isso: qualquer
pessoa é livre pra dançar,
pra se expressar da forma
que quiser. O passinho tá
essa febre toda, todo mundo
conhece e as mulheres dançam
da mesma forma que o
homens, junto com os homens
e eu acho isso muito top, é
muito forte e tá quebrando
uma grande barreira da mulher
não ser só um objeto no brega
funk. O brega funk é isso, eu
vejo gente de idade dançando,
gente de todos os gêneros,
e principalmente crianças,
eu acho isso muito massa,
elas abraçaram, sentem o
peso do brega funk, o que é o
brega, a gente ver o brega se
expandindo mundo a fora com
a dança e isso brilhou muito
nos olhos das crianças.
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Existe uma recepção

É muito diferente. Quase sempre

diferente do público quando

os MCs usam o corpo da mulher

a mulher é vocalista, MC,

como inspiração pra suas músicas

compositora e além de tudo

que diminuem a gente. E quando

dança?

a gente dança muita gente acha
que a gente tá se vendendo ali.
Mas a MC mulher primeiro pensa
na música e só depois entra a
dança e a gente usa o próprio
corpo como uma forma de se
empoderar. A gente tá dando
uma real cantando e tá dançando
também. E isso incomoda.
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Se você pudesse fazer um

Primeiramente, eu queria dizer

outdoor pra dizer pra todo

que eu sou a Rainha do Brega

mundo quem é Paulinha

Funk. Muita gente não sabe mas

Xcamosa, o que você diria?

depois que eu gravei a música
“Vem Sozinha” uma galera tentou
me esconder, depois que a música
explodiu, tiraram meu nome da
música, tiraram minha foto da
arte, tentaram me abafar, mas aí
minha voz explodiu tudo e eu sou
a rainha do brega funk graças a
essa música. Sou a primeira MC
de Pernambuco, sou compositora,
produtora musical, empresária e
que vem muita coisa boa por aí
ainda, eu não vou parar, eu sou
tudo isso e muito mais e espero
que muita gente possa abraçar
meu trabalho.
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Era final da tarde
de uma sexta-feira.
Paulinha Xcamosa
chegou com Ton
Petersburgo, seu
produtor, numa
bike azul, pela pista
local da Agamenon
Magalhães, em Santo
Amaro. Enquanto
a gente esperava
os carros passarem
pra atravessar a
avenida, ela contou
que muita gente já
morreu ali, tentando
atravessar. "Mas
ninguém se importa
não", comentando a

ausência de faixa de
pedestre. Quando
a gente chegou na
Fábrica Tacaruna,
um youtuber famoso
filmava dançando
passinho. Do outro
lado, uns meninos
cantavam um brega,
quando a gente
começou a fazer
as fotos e curiosos
perguntaram quem
era. "É Paulinha
Xcamosa", gritou Ton.
"Eita ela que canta
'Vem sozinha' né? A
pihha é loka" um dos
meninos respondeu!
continua. . .
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O brega funk tava
ali, pulsando, vivo,
nas ruínas de um
dos espaços mais
incríveis da nossa
cidade. "Podia ter
tanta coisa legal
acontecendo aqui,
né?". Mas naquela
tarde aconteceu:
uma conversa e uma
sessão de foto com
uma mulher cheia
de sonhos, de sorriso
fácil, que pisa firme
no chão e não alivia:
Paulinha chega,
ela acontece, não
passa despercebida

e quando canta, vira
rainha, a Rainha do
Brega Funk. Essa é
Paulinha Xcamosa,
23 anos, olindense
com o DNA de Santo
Amaro, do beco dos
casados, uma mulher
que não dá pra definir
com uma frase
simples, nem texto
rebuscado. Paulinha
é mulher que tem que
se olhar nos olhos e
ouvir o que ela tem
a dizer, porque ela
tem muita ideia na
cabeça. Em 10 anos
de carreira, de muito
continua. . .
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corre e batalha, ela encara de frente, mas não
sem emoção, as dificuldades e responsas de ser
mulher, dentro de uma cena em que homens,
tradicionalmente, subjugam e estereotipam
seus corpos e suas vidas.
Priscilla Buhr

83

CORPOS
À DERIVA
DO CANTO
DE ELSIE
HOUSTON

FERNANDA MAIA

Este texto é uma tentativa de derivar através do livro
Chants Populaires du Brésil, que apesar do título em francês
e de pertencer à Biblioteca Musical do Museu da Palavra e
do Museu Guimet, foi concebido por uma brasileira, Elsie
Houston. Publicada em 1930, ainda não havendo versão
em português, a obra está disponível na plataforma Gallica,
da Biblioteca Nacional da França, e também conta com um
exemplar na coleção do pesquisador José Ramos Tinhorão,
no Instituto Moreira Salles, servindo de referência para
o projeto Goma-Laca, um centro de pesquisa, criação e
difusão da música popular brasileira registrada em discos de
78 rotações.
É partir dessa proposta que o projeto lançou, em
2019, a sua versão brasileira da obra de Elsie Houston: os
Cantos Populares do Brasil – com direção geral, concepção
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e pesquisa de textos de Biancamaria
Binazzi e Ronaldo Evangelista –, um
disco compacto onde o encarte reserva
87 páginas sobre a importância de Elsie,
cantora e percussionista que desenvolveu
um impactante trabalho de pesquisa em
um contexto histórico e social em que
ela, enquanto mulher latino-americana,
transformou o seu corpo e voz em um ato
de derivar e se colocar no mundo: “Adquiri
uma consciência da minha coragem, da
minha resistência e da alta opinião que
tenho de mim, que me sinto forte bastante
para resistir a tudo”¹, revela em carta a Lívio
Xavier, em 1935.
No encarte de Cantos, que também é
um livro dedicado a condensar a vida e obra
de Elsie, que contribuiu para a preservação
de parte da memória brasileira, roubada
em prol de um sistema civilizatório que
ainda usurpa nossos afetos. A obra conta
também com pequenos textos sobre as 20
canções que integram o disco compacto,
reinterpretadas por artistas como
Alessandra Leão, Alice Oliveira, Juçara
Marçal, Lívia Mattos, André Mehmari,
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Cantos Populares
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Marcelo Pretto, Beto Montag, Rodrigo
Caçapa, Marcos Paiva, Felipe Massumi,
Junior Kaboclo, Siba, as Pastoras do Rosário,
dentre outros músicos. Todos corpos.
São livros e discos, matérias sensíveis da
existência humana que se negam em ser
máquinas de produção. São corpos que ora
moldam, ora exploram ou são explorados,
outros se perdem no enredo da história, sem
nome e sobrenome. Mas todos expressão do
canto, sopro melódico e ritmado do estar no
mundo.

CORPOS
MODULARES
Filha de uma carioca, Arinda de Malta
Galdo, e de um norte-americano, James
Franklin, radicado brasileiro, Elsie também
foi mãe, tendo um filho com Benjamin Perét,
poeta surrealista francês que participou
das viagens de pesquisa junto à esposa,
em 1929, pelo norte e nordeste brasileiro.
À medida que buscou compreender a
imprevisibilidade da música que se entoava
sob as mais variadas expressões e ritmos
brasileiros (lundus, modinhas, cocos,
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emboladas, acalantos, cantigas indígenas
e do candomblé), Elsie trouxe em seu
canto uma cartografia afetiva que mescla
os passos da técnica do canto lírico, que
começou a estudar ainda adolescente, com
os passos da música popular brasileira que
captava durante a sua jornada cultural pelo
Brasil.
Enaltecida pelo domínio na técnica
vocal e pela ousadia de ter mesclado
corpo intuitivo e corpo instrutivo, sua
interpretação revela uma estética ambígua,
em que o lírico se entranha no popular, nas
matrizes gravadas em 1930, que podem ser
encontradas em A feminilidade do canto
(Atração, 2003) – projeto integrado à
exposição Negras Memórias, Memórias de
Negros, com curadoria de Emanoel Araújo
e coordenação de pesquisa de Grégoire de
Villanova – e Queen of the Brazilian folklore
(DGD Records, 2017). Em suas gravações,
o corpo-pesquisador de Elsie vocacorporiza
trânsitos musicais que ela provavelmente
sentiu por casas, ruas, estradas e terreiros,
ao passo que buscava mapear sob a forma
de notações musicais as frequências sonoras
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que serpenteavam do corpo das pessoas
que transformavam a materialidade de
suas existências em memória idiofone da
formação cultural e musical brasileira.
Frequências que vibraram nos ouvidos,
peles e pelos não apenas de Elsie, mas
inicialmente nas entranhas do nativo que
descobriu que poderia preservar o som da
cachoeira num pau de chuva; ou daquele
que uniu a pele ressecada de um animal a
um tronco oco de uma árvore, fazendo do
tambor a voz do trovão. Ou dos que utilizam
as palmas da mão ou tamancos de madeira
sob os pés, matérias produtoras do repique
acelerado e vertiginoso do coco. Matérias
estas que anseiam um passo, movimentos de
braços e pernas que fazem do corpo humano
um grande instrumento percussivo, que
vibra e se insinua na marcação do tempo
bailado.
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CORPO
EXPLORATÓRIO
Em Chants Populaires du Brésil foram
compilados 42 temas populares, onde se
é exposto, no texto de abertura do livro, o
interesse dos organizadores em selecionar
cantos que oferecessem uma versão
mais completa, com múltiplos arranjos e
modulações em comum, mesmo diante da
diversidade dos registros fornecidos por Elsie
Houston. Buscava-se captar os chants des
régions lointaines a partir do olhar de uma
brasileira educada à moda europeia, Elsie,
e de dois pesquisadores franceses, Hubert
Pernot e Philippe Stern, que ponderavam
as (nossas) línguas, ritos e músicas exóticas
e longínquas. A obra foi um tipo de régua
exploradora que media o corpo comutável
da língua brasileira com a francesa, como no
tópico, por exemplo, sobre as características
de pronunciação das vogais e consoantes
da fonética brasileira, em Prononciation
des signes orthographiques des chansons
brésiliennes, no qual são estabelecidas
similaridades sonoras entres os sons do
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A obra foi um
tipo de régua
exploradora que
media o corpo
comutável da
língua brasileira
com a francesa
francês e do português brasileiro. Ou seja,
cantos e línguas, corpos explorados.
No livro também há uma tentativa de
canalizar a subversão do canto intuitivo dos
ritmos populares brasileiros ao pensamento
normatizador da partitura, ao adicionar
à notação das canções sinais específicos
que fugiam à padronização tradicional da
partitura musical, a fim de pontuar tons
e timbres especiais, a partir dos registros
feitos por Elsie. Assim, o corpo linguagem,
nos Chants Populaires du Brésil, classificase em quatro grupos de signos especiais:
intensidade, altura, timbre e acento, com
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informações específicas sobre tipos de
expressão da voz e abertura da boca, por
exemplo. Formas de mapear o corpo que
gesticula sonoridades, vibrações.
O recolhimento de cantos populares
ou orientais, como o que foi feito por Elsie,
publicados na década de 1930 em um
contexto pós-guerra, surge do interesse,
pelos países colonizadores, em apreender
culturas distantes, tidas como misteriosas e
exóticas, ao passo que investigavam modos
de vida alternativos à sua “civilização”.
Por outro lado, outros nomes, como Mario
de Andrade e Villa-Lobos, por exemplo,
também se debruçaram sobre a música
popular brasileira, contribuindo para o
registro e estudo em torno de uma produção
pouco conhecida e, por vezes, até proibida
de se expressar, nos casos dos cantos de
matriz africanas.
Sendo o livro Chants Populaires du
Brésil uma forma de conhecer não apenas
a música brasileira, mas também aspectos
linguísticos e fonéticos da nossa cultura,
mas, no caso dos franceses, europeus,
também é um tipo de plano exploratório
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sobre uma cultura não totalmente
dominada. A partir de Elsie, os cantos
corporificados nas vivências da cultura
popular foram reintegrados no espírito
lírico de uma mulher que se conectou
ao seu presente histórico por meio da
recontextualização do popular e do erudito,
para quem a interpretação da música
popular brasileira envolvia a intuição e
a compreensão do que caracterizava e
formava esse tipo de criação.
A busca pelas origens da música
brasileira por Elsie é inspirada pela
compositora e etnomusicóloga francesa
Béclard d’Harcourt Marguerite (18841964), referência em cantos indígenas
da América do Sul. Isto é, o mesmo corpo
exploratório das almas indígenas e africanas
em terras distantes é o que hoje nos ensina
a garimpar pepitas de nossa existência
extraviada. Neocolonizações: da mente,
do corpo, da língua, de modos de pensar
e sentir. Elsie, branca, negra ou índia? Eu,
branca, negra e índia? Meu pai, minha mãe,
talvez. Elsie Houston, uma brasileira de
nome estrangeiro faz de Nova York palco
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de sua performance voodoo songs e negro
spiritual, onde se apresentava em casas
noturnas e teatros. “As cantigas ‘voodoo’
brasileiras que eu canto – são também
resultado de anos de pesquisas pessoais”²
(Elsie em O Cruzeiro, ano de 1941). A
narrativa é a mesma: uma latino-americana
que tentava ganhar a vida com música
brasileira processada para americano (do
Norte) ouvir. Não só tinha Carmem Miranda
por lá.

CORPOS
DO CANTO
Os cantos populares de Elsie Houston
são inapreensíveis ao cartesianismo das
partituras musicais de Chants Populaires
du Brésil, este que nem mesmo valendose dos símbolos especiais que propunham
traduzir as astúcias do improviso popular
– “o melhor é ter isso no sangue”³, dizia
Elsie – é capaz de revelar a variedade
de interpretações e modificações que o
tempo ocasiona ao cantos, ritos e ritmos
oriundos da cultura popular brasileira, que
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Os cantos
populares de
Elsie Houston são
inapreensíveis
ao cartesianismo
das partituras
musicais de
Chants Populaires
du Brésil
está em infinito processo de recriação.
No sangue dos pesquisadores e músicos
dos Cantos populares do Brasil movemse reinterpretações das notações de Elsie
Houston à luz de suas próprias vivências.
Os cantos são muitos, mas vou me ater
ao catártico "Xangô", primeiro canto do
disco lançado pela Goma-Laca, no qual a
voz e ilu de Alessandra Leão inspiram nossa
ancestralidade, evocam frequências de
sofrimento, revolta, justiça, conquista. Nele,

97

CORPOS À DERIVA DO CANTO DE ELSIE HOUSTON

o contrabaixo acústico de Marcos Paiva, os
violoncelos de Filipe Massumi e flauta de
Junior Kaboclo nos envolvem num espaço
cíclico – tal qual o oroboro impresso no
papel kraft do encarte do disco, com arte de
Heloisa Etelvina e Danilo de Paulo –, onde
corporificamos em matéria sonora o passado
da violenta formação brasileira; as buscas
pessoais de Elsie; e as experimentações
dos músicos que imprimem, no disco, a
cartografia de suas experiências musicais.
Denominado como thème de makumba nos
Chants, "Xangô" sonoriza as palavras “Xan _
gô, ______ o _ lê gon _ di _ lê o _ la la _ /
gon, gon, gon, gon __________ di _ _ lá”⁴
que, no corpo de Elsie, rendem-se ao ímpeto
e à dramaticidade de uma mulher que criou
mapas afetivos da música popular no corpo
do seu canto.

CORPOS
ANÔNIMOS
Houston, de Andrade, Villa-Lobos, Péret
são os nomes dados aos corpos históricos
que evocam a diacronia de suas existências.
Esses corpos que percorreram cidades em
98

Excerto retirado de
Chants Populaires
du Brésil, de Elsie
Houston. Volume 1.
Livraria Orientalista
Paul Geuthner, Paris,
1930.

4

FERNANDA MAIA

busca de uma identidade musical, ansiando
sua brasilidade. Mas e os corpos anônimos,
os corpos brasis borrados de sua existência
humana, renegados de sua capacidade
criativa em nome do corpo civilizatório?
Onde foi deixada a memória dos corpos
da cozinheira negra do Rio de Janeiro, da
alagoana chamada Maria Amélia, da jovem
cantora do Pará, da menina do engenho
no Rio Grande do Norte, das três mulheres
negras vestidas de branco, de um certo
Dodô, de uma pequena menina no Estado da
Paraíba do Norte? Há ainda o finado amigo
feiticeiro da Bahia responsável por iniciar
Elsie no culto de candomblé. Mas prefiro
enaltecer Faustino da Conceição, babalorixá,
sambista e compositor, o primeiro a levar ao
disco e à rádio instrumentos como o omelê,
afoxé e agogô. Ou Tio Faustino, integrante
do Grupo da Guarda Velha de Pixinguinha.
Corpos anônimos também têm história.
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CORPOS
PENSANTES
CORPOS-SONS
MARIA FLOR
MARIE CARANGI

“O corpo é um mapa cultural”
Massimo Canevacci

“Agir sobre o corpo é sempre um meio, de alguma
forma, de agir sobre a sociedade”
Patrícia Sobrinho

A discussão sobre o corpo, ou melhor, sobre os corpos,
em nossa sociedade está constituída sobre um alicerce
fundado num estado escravocrata, com justificativas
baseadas num discurso “cristão”, uma espécie de
“platonismo religioso”, em que o corpo, tratado como menor,
sujo, não pensante, está(va) separado da mente: o intelecto.
Essa divisão fundamenta uma separação étnica, que
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justificou a escravidão de pessoas negras e
garante a manutenção de um (in)consciente
social que coloca o “homem branco” no topo
das relações de poder.
Como expressão artística, o corpo se
confunde com a própria história das artes.
E ele não está desprovido de interesses e
ideologias. A performance, como um todo,
influencia seu meio, assim como (re)cria
significados, memórias, comportamentos
e até mesmo subverte situações (Stokes),
sendo, inclusive, reflexo dos contextos nos
quais está inserida. Desta forma, o corpo
artístico é também um corpo político, pois
a própria definição de arte envolve relações
de poder. Quem decide o que é arte? Quem
determina o que e quando um corpo é
artístico?
Durante a Idade Média, na Europa, a
Igreja tentou separar a música do corpo.
E esse conceito da música “sem o corpo”
foi fundamental para a difusão de uma
consciência sobre a qual se baseiam os
vários conceitos de música "artística"
e "boa" em países colonizados como o
Brasil. Entretanto, as classes populares
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continua(ra)m mantendo a relação da
música com a dança, com o corpo ativo, de
tal forma que os gêneros e ritmos musicais
considerados autenticamente brasileiros
têm, em sua maioria, relações inseparáveis
com o movimentar-se. E, nesse sentido,
os corpos “femininos” e “masculinos” são
vistos, tratados e compreendidos de formas
diferentes.
A sociedade machista utiliza o
corpo “feminino” para prender, limitar e
objetificar a mulher. Apontam-na como um
ser incompleto, baseando essa afirmação
na falta de um falo, um pênis. O atual
presidente do Brasil – que disse, inclusive,
a uma colega de trabalho que ela era tão
feia que não merecia ser estuprada, como
se estupro fosse merecimento e conceitos
de beleza medidas de julgamentos – não
mede esforços para falar que mulher tem
que receber um salário menor em relação ao
do homem, pois engravida. Demais pessoas
que têm gênero e sexualidade com alguma
relação com o “feminino” também sofrem
com essas opressões.
Em contrapartida, os corpos também
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são utilizados como uma forma de
empoderamento. No cenário musical
brasileiro atual percebe-se cada vez mais
a utilização consciente desses corpos,
sobretudo por mulheres. Destacamos aqui o
trabalho de duas artistas: Maria Flor e Marie
Carangi. Elas têm ganhado reconhecimento
em suas performances, a partir, sobretudo,
da cena da região metropolitana do Recife,
estendendo-se para outros lugares e
espaços, inclusive internacionais.

MARIA FLOR,
multiartista, iniciou sua relação corposom cedo, quando seu pai ouvia vinis
de guaracha, mambo, salsa, bolero e a
convidava para dançar. Na escola não perdia
a oportunidade de participar das diversas
atividades, que aconteciam principalmente
em épocas de Carnaval e São João. Por
volta dos dez anos começou a fazer aulas
de dança pop na escola Costa Azevedo.
Durante o Ensino Médio, já na escola Clóvis
Beviláqua, teve a oportunidade, através
da professora de educação física Ediane
Ramos, de participar de um espetáculo.
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E então foi contemplada com uma bolsa
para fazer teatro num grupo chamado João
Teimoso.
No lugar no qual fazia as aulas de teatro
também havia dança. E então a artista
começou a se envolver ainda mais com a
dança pop, do ventre e danças populares,
com destaque para o frevo. Ritmo pelo
qual ela se encantou e que norteia o fazer
e o interesse artístico dela. No entanto,
esse saber de como usar seu próprio corpo
aconteceu de fato quando ela conheceu
e passou a integrar os Brincantes das
Ladeiras, que é um grupo coordenado
pelo Mestre Wilson, que reúne passistas e
pessoas interessadas em brincar o frevo.
As aulas acontecem ao ar livre, na Praça
Laura Nigro, na Cidade Alta, em Olinda.
Os Brincantes das Ladeiras despertaram
em Maria Flor o sentir. Até o momento ela
tinha uma preocupação muito grande com a
precisão técnica dos gestos. Com o contato
com a cultura popular, ela descobriu de fato
o dançar, que envolve muito mais do que
técnicas, afirma.
O usar esse corpo, inclusive artístico,
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envolve muitas questões. Numa sociedade
patriarcal, em que a mulher é levada a
esconder-se, a prender-se em si mesma,
liberar seu corpo, libertar-se, é um
processo diário. Maria Flor conta que
com os Brincantes das Ladeiras passou a
acompanhar agremiações, troças etc. Mas
ela tinha um certo receio. Então se vestia
com um terno, calça e camisa sociais,
gravata borboleta, cartola, como uma forma
de se esconder e se proteger, inclusive dos
assédios. Com o passar dos anos percebeu
que poderia usar a roupa que quisesse.
Explica que a utilização do corpo é
importante em qualquer tipo de trabalho,
não somente o artístico/musical. “Há uma
musicalidade e uma dança diárias” em
todas as coisas que o ser humano realiza,
nas mímicas do dia a dia, nos gestos, desde
um espetáculo até o quebrar de um ovo, a
forma de andar, de pegar uma xícara, de
respirar. Para ela, movimentação e som
são coisas que estão ligadas ao ser humano
desde sempre. Então, não há como pensar
o fazer musical desprovido desse corpo,
que é movimento. O corpo responde a cada
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som, seja um susto, um medo, uma memória,
esclarece.
E falando mais especificamente sobre
a mulher que usa esse corpo, reconhece
que a utilização dele sempre faz diferença.
Algumas vezes de forma legal, outras
vezes nem tanto. As abordagens que são
feitas a uma mulher e/ou a um homem
quando a movimentação é realizada por
aquela e/ou por este, mudam. Há um olhar
que é colocado sobre essa mulher que
dança, que mostra essa movimentação
do seu corpo, explica. E sem dúvidas,
continua, a movimentação do corpo no
processo criativo e performático artístico
é importante. Ela esclarece que isso faz
parte da interpretação, sendo o gesto
indispensável. “A dança traz um gestual
importante. A forma de expressar sem ter
que falar nenhuma palavra. Na educação,
de forma geral, a arte é uma grande aliada.
Modifica nosso processo criativo, nos
faz pensar, nos fortalece, nos dá várias
possibilidades de atuação. A música também
nos faz perceber coisas no mundo de outra
forma. Entender o espaço que a mulher
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"A utilização
do corpo
musicalmente,
artisticamente,
politicamente, é
uma utilização
diária da forma
como a gente
compõe, toca,
dança, interpreta"
maria flor
pode ocupar através da arte traz esse olhar
do pensar, do mover-se, do ouvir. Ouvir
bastante o outro”, afirma Maria Flor.
“A utilização do corpo musicalmente,
artisticamente, politicamente, é uma
utilização diária, de conseguir mostrar
o nosso posicionamento da forma como
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a gente compõe, toca, dança, interpreta,
sempre atuando em conjunto, tentando,
de alguma forma, reverberar essas
compreensões de mundo, política, sociedade,
moralidade, respeito, dignidade. A gente
acaba encontrando alguma forma de dizer
isso, mesmo que seja sem palavras, ou
com palavras, mas que seja aliada a um
movimento, ou dentro de uma melodia e sem
palavra nenhuma”, conclui a artista.

MARIE
CARANGI,
que atualmente tem uma performance
intitulada “Teta Lírica”, na qual ela toca
theremin com os seios, começou a descobrir
e desenvolver uma relação consciente
com o corpo a partir de 2008, quando foi
vocalista da banda Saltos Ornamentais, com
Raul Luna, André Hora e Gus, em Recife.
Começou a praticar a performance de uma
maneira intuitiva e crua, conta. Foi a partir
dessa experiência que sentiu o impacto de
ser um corpo em público. No mesmo período
estava ingressando no curso de Arquitetura
e Urbanismo, e as temáticas que envolviam
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o corpo no espaço sempre lhe atraíam
mais. A arquitetura também permitiu que
ela se aproximasse de teorias e artistas da
performance.
Mas algo que a deixou impressionada
foi uma peça a qual assistiu, provavelmente
em 2010, no Teatro Oficina. “Aquela
macumbaria incrível que eles propunham
naquele teatro maravilhoso de Lina Bo Bardi
e a forma que os corpos se apresentavam e
transitavam no espaço me deixaram muito
enlouquecida. Nunca tinha visto nada igual
ao vivo. Pensei que aquilo era parecido com
o que atrai tantas pessoas para a igreja.
Um sentimento de comunhão catártica.
Ficou um flash de memória. Depois comecei
realmente a trabalhar com o corpo a partir
dos cabelos, na ‘Peluquería Carangi’, um
salão de cabeleireiro itinerante que criei
no Lesbian Bar, do artista Fernando Peres,
e depois se espalhou como ocupação
efêmera de espaços públicos disponíveis
na cidade. Nesse gesto de cortar cabelos
das pessoas em público e em situações
não usuais, comecei a experimentar as
fricções do corpo no espaço público, e como
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nosso corpo cria situações de incômodo
simplesmente por estar num lugar que
não lhe é designado. Comecei a ter mais
consciência dessa designação de lugar
na sociedade, que passa por estereótipos
de gênero, raça e classe, relacionados
aos padrões que nos aprisionam. Nesse
momento eu estava liberando o meu cabelo
crespo do alisamento químico e entendendo
como recuperar uma identidade que me
foi roubada. Nessas performances da
‘Peluquería Carangi’ comecei a utilizar o som
também, como um delimitador de espaço. E
usava uma caixinha daquelas de camelô, com
microfone. Eu usava uma playlist de músicas
e também ficava tocando os ruídos de efeitos
feedback que o microfone provoca. A partir
daí descobri o theremin, que é o instrumento
que toco hoje na performance Teta Lírica”.
Pensando na utilização da arte/música
aliada a uma educação feminista e como o
corpo atua através dela, a artista elucida
que a relação da música, do som, com o
corpo tem a ver com a escuta, com uma
amplidão das capacidades sensíveis de
comunicação e percepção de tudo que está
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ao redor, no mundo. “Tudo junto é uma
massa de som formada por microcoisas
peculiares”. A arte “é essencial como
processo de desdomesticação do corpo e
dos sentidos. E a música, o som, tem uma
influência muito sensível e direta sobre
nosso corpo, que é água. Gosto de pensar
nas mobilizações corpóreas como acesso
a outras formas de inteligência que são
adormecidas pela educação tradicional.
Penso que a recuperação da conexão entre
corpo e consciência associada a discussões,
encontros, experiências coletivas e
compartilhamento da produção e história
de outras mulheres podem ser meios muito
efetivos. Nessas percepções a gente vai
desenvolvendo posturas conscientes e
inconscientes”.
Ainda sobre o corpo “feminino”, ela diz
que “qualquer ser humano categorizado ou
reconhecido como mulher é um corpo que
causa uma variedade de impactos. A simples
circulação na rua é carregada de situações
de confronto, desconforto, assédio, controle.
Pela heteronormatividade compulsória, a
mulher deveria estar escondida na cozinha
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ou exposta num filme pornô. A saída da
mulher de um papel secundário, recluso
ou objetificado provoca (ainda!) uma
rejeição social dissimulada. Sair desse papel
envolve, entre outros esforços, desafiar
diariamente comportamentos, estereótipos
e contextos. Toda existência pública de seres
mulheres, trans, não binárias que ameaça
a heteronormatividade compulsória causa
impacto e é uma conquista, principalmente
no meio profissional”.
Marie Carangi acredita que, do ponto
de vista artístico, é importante pensar
taticamente como a expressão realizada
na performance se manifesta. Também
acha importante a espontaneidade como
veículo de liberação. Pensa que cada um
ser deve utilizar e viver seu corpo de forma
autônoma, pois para ela “encontrar os
próprios caminhos de expressão pessoal é
muito poderoso e libertador”.
Suas performances têm a ver com
gestos que estão relacionados com
posturas que sente vontade de expressar
socialmente. Atualmente ela tem praticado
em seu trabalho a chamada aberta à
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"trabalhar com o
corpo tem a ver
com experiências
de recuperação
e reparação de
um corpo coletivo
historicamente
dominado"
marie carangi
participação de mulheres, pessoas trans e
não binárias em alguns momentos da suas
performances, como na Marxha das Cem
Tetas, ou no Tetaço Geral. Tem explorado
a teta (seio, peito) como um órgão sensível
em diferentes gestos. O Tetaço Geral, por
exemplo, tem uma proposta coletiva, em que
as paredes de uma sala do Instituto Ohtake
e a parede externa da Galeria Maumau
foram carimbadas com tetas, pois esses
gestos que juntam pessoas “potencializam
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outras capacidades e qualidades de ação
e troca”. Ainda tem praticado sessões de
Orchestitstra/Orquesteta como um ateliê
público, direcionado a pessoas dos grupos já
citados, que desejam vivenciar a experiência
de tocar coletivamente o theremin com as
próprias tetas.
“Todas as relações sociais passam pelo
corpo. Para mim trabalhar com o corpo
tem a ver com experiências de recuperação
e reparação de um corpo coletivo
historicamente dominado, do qual meu
corpo é uma célula, apenas. A presença do
corpo tem sido meu canal de expressão em
vários trabalhos, mas a ausência dele pode
ser tão efetiva quanto. Sinto que no Brasil,
ao mesmo tempo que temos uma relação
muito corporeamente tátil e espontânea
com as coisas, que para mim tem a ver
com o Carnaval e o jeito que tudo foi se
desenvolvendo historicamente na criação
e no confronto, há também o véu da culpa
cristã – agora mais evangélica – opressora
muito forte que autoriza a violência contra
tudo que ameaça a construção da vergonha
e dos tabus. E penso que todo movimento
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e esforço que se faça para dissolver a
heteronormatização compulsória que
vem de uma cultura de colonização é uma
‘bênça’”.
No contexto artístico/musical os corpos
são apresentados de várias maneiras.
Levando em consideração a colonização
que impôs costumes eurocêntricos, em que
o fazer musical muitas vezes apresentase como algo superior à performance
corporal, não dá para pensar o lugar
do corpo e, mais especificamente, do
“feminino”, no Brasil, sem passar pela
senzala e pela periferia. Embora percebase grandes avanços (significativos!) desse
corpo que fala, que pensa, que é, como nos
trabalhos das artistas aqui apresentadas,
Maria Flor e Marie Carangi, a relação
corpo(dança)/som(música) numa sociedade
machista, racista, homofóbica, entre outros
preconceitos e opressões, ainda é bastante
complexa, pois envolve muitos fatores.
Por isso, refletir sobre música, sons,
gestos, e como o corpo atua em sua
produção, é pensar sobre espaços, lugares
e como o ser humano está presente neles,
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assim como os constrói. Além do mais,
entender, viver, ser o corpo individual e
coletivo, sobretudo para aqueles que estão
oprimidos, é um caminho de conscientizarse sobre mecanismos de libertação. E a
música, a arte em geral, é um meio eficaz
para isto.
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Primeiro me ocorre de pensar a
pergunta pelo seu contrário: o que
NÃO pode um corpo? Em termos de
permissividade, embora se ouse impor
restrições, não deveria haver o que
limite as autorizações do corpo dentro
da arte. Em termos de potencialidade,
um corpo segue podendo bastante. Falo
do lugar de artista-visual-da-palavra
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e devo afirmar que ele é a minha
matéria-prima. O que tenho criado
surge como uma literatura “inquieta”
/ nasce palavra-verbo, mas vai sempre
expandido noutras estéticas / é o corpo
o grande articulador disso.
Através dele me ocorre o
processamento de escritas poéticas,
é ele quem sente e quem movimenta
o que primeiro me nasce em
palavra-escrita. Em seguida, ou
simultaneamente, ele investe maneiras
de seguir ampliado esse conteúdo:
seja atribuindo som, reverberando
voz, produzindo imagens visuais,
pesquisando maneiras de inscrevê-lo
em outros espaços para além do papel,
por exemplo.
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Meu corpo é quem age o texto que
faço. Autor, ferramenta, leitor,
mediador. Ele quem inspira, idealiza,
transpira, expressa, usufrui, ritma.
Estando eu na confluência de
linguagens artísticas / da literatura,
à videoarte, ao livro de artista, à
performance / é justamente o corpo
o único mais apto a traçar essas
encruzilhadas. É ele quem me coloca
no mundo, me leva para caminhar, me
arrisca nos percursos, me insere nos
espaços.
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Artista-pesquisadorx
no Programa de Pósgraduação em Artes
Visuais da UFPE e
atualmente prepara
algumas emboscadas para
sair das programações do
aparelho fotográfico como
corpo sensível. Integra o
coletivo OCUPIRA que
investiga as visualidades
do pós-pornô e sua
performatividade política e
atua como arte/educadorx
em projetos de formação
em Arte contemporânea e
Fotografia.
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Há tanto me pergunto o que pode
meu corpo, que achei por bem
entender primeiro o que não pode
a minha corpa. E me lancei no chão
como um copo americano que cai
da pia. Recolhi os cacos de vidro
mais visíveis e tive atenção especial
com os que rolavam para debaixo e
atrás da geladeira, certamente uma
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revelação em tempos de faxina e
mudança. Guardei comigo, no lugar
cativo da primeira gaveta, junto com
as contas do mês, algumas dessas
arquiteturas de resistência; não como
uma coleção de colheres ou rótulos
de água engarrafada, mas como
um mapeamento para investigação
do território que é meu corpo. E no
espaço de poder que disputa e suga
as potencialidades desse corpo,
tornei-me um pedaço de caco de
vidro na mão do transviado. Um
corpo quebrantado e fragilizado
que renasce bélico. E nesse ponto,
parece que encontramos maneiras
de reinventá-lo no tensionamento
entre seus limites, onde corpas
desconhecidas nascem na
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compreensão dos seus trincos.
Assim, as tentativas de encontrar
o começo ou fim de todas as
potencialidades dessa corpa é
um espelhamento de processos
de criação de si. E sem dúvida,
sistemas de autopoiese elastecem as
fronteiras, produzindo deslocamentos
na corporeidade, recuperando o gesto
imaginado e abrindo novas salas para
a experiência desse Eu encarnado.
As imagens que produzo, tem essa
mesma pretensão de encarnar
sensivelmente uma experiência
disjuntiva, de repetição e produção
de diferenças, enquanto se equilibra
na duração/tempo desse corpo. De
maneira que tenho investigado o
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programa fotográfico, para então
pressionar suas rachaduras e abrir
co-autoria para o acaso, que legisla a
partir daí insubordinado. A quebra da
unidade, por exemplo, na experiência
com a função panorâmica, se dá
primeiramente na compreensão que
formula esse texto científico que é a
imagem, para entender de que modo
sua ruína é latente.
Na verdade, o que busco são imagens
latentes de um corpo sensível
que ora se perfaz máquina, ora
músculo, contraindo e dilatando para
construção de mundos impossíveis;
pois ambos aspiram a reinvenção de
seus programas genuínos de corpo e
forma através da quebra.
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É professora do Centro
de Formação em Artes na
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Sul da Bahia. Artista visual
por formação, fotógrafadesenhista por paixãoandarilha, educadora
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CORPO-CASCA (de cobra, ou não)
A história (ainda) vive nas entrelinhas
do corpo de cada um. Corpo que
sussura um passado latente, corpopresente, corpo-caderno, espaço
de memória corrente. História
mutável e mutante. Quanto mais
passa o tempo e maior é o contato
com a vida do lado de lá, maior é a
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necessidade de trocar. O corpo pede
pele nova, feito cobra que cresce,
feito encontro de rio. Eis aí o maior
desafio: viver a mutação sem mudar
a tradição? Toda criança vira adulto,
ou será que não? Quanto mais eu
cresço, mais entro em contradição. A
história que contei ontem, hoje pede
ponto de interrogação. Quem era
desconhecido, vejo agora refletido na
minha própria confusão. Quem são
eles, quem sou nós? Amálgama de
tempo, passado presente e futuro em
estado de presentificação.
Em algum lugar entre São Gabriel
da Cachoeira e Manaus-AM, 16 de
agosto de 2013.
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Ao Recife (de onde não sou, mas
onde estive aprendendo a ser de
minha terra, também), com carinho.
Seu incômodo me desacomoda, vem
como ventania de pensamentos,
me convida a dançar, mas me
estremece o chão. Fico sem saber
como pisar. Você me diz “em terra
alheia, pisa devagar”. Ontem uma
pessoa me disse que admirava meu
modo de andar. Comentou que lhe
parecia como um flutuar, mas com
o pé inteiro no chão. Tomei como
elogio, as aulas de dança pareceram
funcionar. A professora sempre
me diz que eu preciso ter os pés
mais firmes no chão. Nas aulas de
dança venho tentando aprender
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a pisar. Feita de água e ar, talvez
esteja mesmo acostumada ao alto
mar. Toda terra me parece alheia,
toda terra me parece a terra toda,
todas possibilidades de desaguar,
atracar, desembocar, desembarcar,
desaprender a flutuar. Toda terra
me questiona: como chegar? Pisar
com o corpo inteiro, reconhecer em
cada chão suas forças de reação ao
meu peso. Devagar, sim, perceber
como água, terra e ar podem tramar
diálogos coesos. Como chegar sem
causar enchentes, tsunamis, sem
impor densidades? Aprender com
o encontro que a chegança não se
dança só.
Recife, setembro de 2017.
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Co-autora roteirista da
série "Bia Desenha", animação pernambucana, e
criadora da série transmidiática #TECNOLOGIAASERVICODAORGIA. Além de ser 1ª titular
da Comissão Setorial de
Artes Visuais de Pernambuco, a artista e comunicadora colabora com os
coletivos CARNE, Trovoa,
Distro Dysca e Afoitas.
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Cobri o Festival Coquetel Molotov
2015 como estagiária do extinto
Caderno C do Jornal do Commercio.
Minha função naquele dia era
fazer uns posts nas redes sociais
do JC, e a partir daí eu tinha uma
credencial para acessar o evento
na Coudelaria Souza Leão, local
que dificilmente eu teria acesso não
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fosse a carteirada – de fato, com
os estudos em comunicação social
pude adentrar portas cujas chaves
dificilmente se encontram aqui na
quebrada. Chegando lá meu colega
de crítica cultural e de estágio, GG
Albuquerque, além de viabilizar a
fruição mais lisérgica do festival,
recomendou que eu aproveitasse a
oportunidade para assistir ao show
da banda paulista Ludovic. Então
segui para a área externa do Festival,
onde Jair Naves declararia ao
público que iria cantar uma canção
em homenagem às mulheres que
naquele dia marchavam em São Paulo
contra o ex-presidente da câmara
dos deputados, Eduardo Cunha.
“Boas Sementes, Bons Frutos” era o
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nome da música que eu acabara de
conhecer e me tocou profundamente,
lembrando-me da mãe que há em
mim. Então olhei para a roda de pogo,
cheia de homens de camisas pretas
e alguns sem camisa, e pensei: é
injusto que apenas eles possam sentir
calor e despir seus troncos! Por que
tetas que amamentaram não podem
dignamente serem ostentadas, tal
como o peitoral masculino é exposto,
sem maiores consequências? Então,
ali mesmo, tirei a camisa do ACRE
Recife que tinha comprado lá na
feira mesmo (pobre só economiza
pra poder gastar). E foi emblemático.
Me lembro que não resisti ao topless,
e sem camisa, ao lado de pessoas
do gênero masculino, nem melhor,
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nem pior e diferente nem tanto,
extravasei. Deitei no chão exausta e
um rapaz desconhecido me estendeu
a mão, ajudando-me a levantar e
dizendo: “Isso é rock'n'roll, porra!” A
natureza é um excelente condutor
corporal, e nisso o Coquetel Molotov
e o Guaiamum Treloso, ambos
no Recife, acertam em cheio ao
combinar a celebração da música
ao ambiente externo e ao clima de
Mata Atlântica que um dia não teve
dono. A adrenalina foi tanta que
nem sei se me lembro de olhar pro
rosto de Igor Marques mirando para
o meu crachá entre os meus seios.
“Karol Pacheco – repórter”, dizia o
documento de identificação do JC
– e no dia seguinte fiz uma clipagem
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relâmpago para conferir se a minha
epifania estampava alguma hashtag.
Não encontrei nenhuma pista. Teria
tudo aquilo acontecido, ou o suco
de acerola colhida ao amanhecer no
quintal haveria refrigerado a minha
memória? O que pode um corpo?
Incorporar seu poder. O corpo pode
tudo quando a ele nos permitimos.
Se foram os corpos oprimidos
que construíram o mundo tal qual
vivemos hoje – viciado, insensível,
repressivo – é o corpo também
capaz de destruí-lo e reconstruílo. Para decolonizar a natureza,
começar a decolonizar a natureza
do próprio corpo. A colonização
e outras estratégias civilizatórias
armaram e nos amarraram. Acho
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que apenas a autêntica presença no
corpo é capaz de romper paradigmas
institucionais. Aqueles corpos antes
exilados, deslocados, marginalizados,
agora centralizam-se em si mesmos
alterando a órbita. Aquele corpo
antes alheio, agora se engaja.
Desde então a minha produção
criativa esforça-se em retroceder a
dominação biopolítica: seja na série
animada infantil “Bia Desenha”,
na qual as crianças protagonistas,
Bia e Raul, tem seus corpos
naturalizados para além do gênero;
ou ainda nas partes da série adulta
#tecnologiaaservicodaorgia, pelas
quais o meu corpo em performance
atravessa os limites colonizadores
por meio de uma hipérbole visual que
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questiona a naturalização de toda
essa violência e repressão, física
ou simbólica, investida contra o
corpo feminino, e que atenta muito
mais contra o corpo das mulheres
racializadas, sobretudo as mais
empobrecidas pela hegemonia em
voga.
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“Mulher gostosa não escreve bem!"
Foi isso o que me disse um poeta há
dez anos quando comecei a recitar
meus textos pelo Recife. Lá vinha
eu do subúrbio, pele escura, mulher
violão que todo mundo quer tocar,
acompanhada de assovios pelas ruas.
Os quadris explícitos pra fora da
margem. Faltava-me a descrição do
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corpo das poetas cobertas de tecidos
e décadas nas fotos dos livros de
literatura? Faltava talvez a pele clara,
o terno cáqui, o cigarro entediado de
Clarice? O que me faltava se eu tinha
um corpo, todo meu. E ora, que puxa,
não se pode dançar e descer e ralar e
depois cavar o oco da palavra (mesmo
de shortinho)? Que sacro tem nesse
lugar onde meu corpo não poderia
entrar? Que templo não o recebe?
Pior, que palavra é porteira dos surdos
no Reino das palavras e deporta um
violão? Não sei.
Escutei aquilo e meu corpo também.
Ficamos de mal (no início). Depois
afinamos.
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E o que é ser gostosa?
Falava de curvas? Temia então a minha
cartografia serpente e serpentina?
Um corpo de mulher, vivo, em um
círculo. Um corpo que também falava
faiscando os desenhos invisíveis do
verso. Com toda lonjura dos braços,
remando, para trazer o impacto.
O sólido que se dissolve na noite
efervescendo o estômago da zona
cabeça da cidade.
Um segundo texto.
Onde queriam um corpo apócrifo.
"Gostosinha assim não escreve bem"
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E a noite cheia de dedos... de olho.
Hoje, aos 30 (e 3), meu corpo e eu
vamos juntos. Riscos de textos e linhas.
É tudo que tenho.
Danço pela casa e o Reino das palavras
me recebe. E dança comigo.
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O corpo.
A familiaridade da expressão é tão palpável quanto o
incômodo que sempre aparece quando me deparo com ela.
Quer soar sólida, concreta, transparente. Mas me parece
inadequada, enganosa e equivocada para além de qualquer
solução possível.
Talvez eu esteja falando dos limites da própria
linguagem. Talvez me incomodasse menos se fosse algo tão
básico. Toda vez que sai da minha boca, sinto a culpa de dizer
uma mentira.
O corpo, assim único, existe apenas como instrumento
de poder e opressão. O corpo, assim no singular, apaga
diferenças, transformações e idiossincrasias. O corpo quer
ser universal, mas sua natureza é ideológica. O corpo é
normalizador e normativo. O corpo exclui uma quantidade
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e variedade enorme de existências. O corpo
marca estas exclusões com violência.
O corpo não tem sexo nem gênero.
O corpo não tem cor nem raça. O corpo
não tem orientação sexual. O corpo não
tem nacionalidade nem fala um idioma. O
corpo não tem família nem ancestralidade.
No entanto, cada uma destas marcas
pode definir, sozinha ou em diferentes
combinações, a permissão de viver ou
a sentença de morte; a possibilidade de
expressão ou a imposição do silenciamento;
a atenção e o cuidado ou a invisibilidade
forçada. O corpo é feito de hipocrisia.
Meu corpo.
Como se fosse algo separado. Mas
separado de quê? O que sobra sem o corpo?
A pergunta é antiga e permanece tão atual
quanto o uso desta expressão.
Anos atrás, conduzo uma oficina
de improvisação com movimento. Duas
participantes me dizem que eu preciso
prestar atenção ao fato de que elas “não
trabalham com o corpo”. Imagino que a
mensagem deva ser algo como “não somos
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artistas profissionais nem temos experiência
com práticas de dança”. Presto muita
atenção às palavras que escolhem para
dizer o que dizem. Como será que fazem
para trabalhar? Deixam o corpo em casa,
pendurado num cabide?
O corpo, batizado pelo latim. Monte
de matéria que mereceu um nome. Massa
individualizada. O corpo é coisa. O corpo
concreto como uma pedra. O corpo, cria da
filosofia europeia. O corpo abstrato demais.
O corpo platônico demais. O corpo não é
pessoa. O corpo não aprende nunca.
O corpo vive nos atlas de anatomia.
O corpo vive nos manuais de desenho. O
corpo vive na televisão e no cinema. O corpo
vive nos palcos. O corpo vive nos desfiles de
moda. O corpo vive nas fotos publicitárias. O
corpo vive nos canais do youtube.
O corpo não é qualquer corpo.
O corpo tem muito a ver com dinheiro.
O corpo vende todo tipo de coisa. O corpo
também é mercadoria. O corpo escravizado.
Quem possui? Quem é posse?
Continuar perguntando me parece mais
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importante que chegar a respostas. Não
busco outro termo, outro conceito, outra
expressão que substitua o corpo. Trocar o
nome não resolve a questão, mas trocar a
questão talvez subverta o nome.
Questionar o corpo é resistir à
colonização da linguagem e de tudo o que a
linguagem reflete e revela sobre nós, pessoas
humanas. Recusar o corpo como única
maneira de traduzir o que sou na linguagem
é uma forma de rebelião.
Expor a falsa universalidade do corpo
mostrando tudo o que ele exclui. Enfiar no
corpo todas as possibilidades, diferenças,
transformações, idiossincrasias. Meter
tudo lá dentro até que o corpo exploda em
infinitos sentidos e significados.
Muitas pessoas, personas, máscaras.
É sedutora essa ideia de que posso
me reinventar por escolha. Também é
verdadeira e trabalhosa: custa a vida.
Muitas encarnações, tribos, línguas,
leis. Ser várias coisas de uma só vez e estar
em muitos lugares ao mesmo tempo é
estratégia de sobrevivência.
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Recusar o corpo
como única
maneira de
traduzir o que
sou na linguagem
é uma forma de
rebelião
Muitas partes, facetas, direções.
Totalidade incerta. Certezas fluidas. Formas
dinâmicas. Desejo de respeitar minha
natureza múltipla e impermanente.
Muitas portas, passagens,
túneis. Aberturas para ser sem saber.
Desconhecidamente, em múltiplas versões.
Todas já desatualizadas e sempre renovadas.
Não caber.
Sair dos bueiros, dos guetos, das bolhas.
Romper identidades e rótulos, amarras e
bloqueios. Abrir brechas, frestas, frinchas.
Forçar fechaduras, quebrar cadeados, entrar
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pelas janelas. Derramar, invadir, chover,
brotar.
Abrir mão de conclusões duráveis para
continuar em movimento. Continuar em
movimento como estratégia para escapar
aos sistemas de controle e vigilância.
Quando me nomeiam e classificam, já não
estou ali.
Dançar. Dançar o tempo, o tempo todo.
Dança de guerrilha.
Mudança, sinônimo de morte. O corpo
morre porque não dança.
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