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KAÝTO



ARTISTA CONVIDADO

Kaýto realiza estudos de pesquisa, 
instalações, ações urbanas e fotografia 
(autorretrato), norteado pela busca 
de resgatar  pedaços do tecido 
cultural que foram rompidos pelos 
traços do colonialismo. Segundo o 
artista: “Nós, artistas em luta, usamos 
a arte como o instrumento mais 
potente para abstrair e experimentar 
trabalhos que  dialoguem com nosso 
povo. Diversificamos o pensamento, 
a ação, imersão e reflexão, para 
criar uma arte brasileira  identitária, 
política, dialética, descolonizada, na 
esperança de um futuro emancipador”. 
As obras de Kaýto estão presentes 
nesta edição em diálogo com os 
textos que compõem a revista. 
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ARACÁ É 
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CHEGADA

Reluto em iniciar esse texto indo ao encontro de uma 

lembrança. Planejo a introdução com frases como “na 

imensidão verde do canavial que parece disputar com 

o azul do céu a retina dos olhos...”. Mas essa introdução 

não parece dar conta do delineamento que pretendo 

desenhar aqui, nesse texto, o qual adio por horas a fio 

o início de sua escrita, até o presente momento.

São 23h55 da penúltima quinta-feira de setembro 

e me ponho de frente ao computador para iniciar 

a construção desse escrito, que surge a partir de 

pensamentos-atos que vêm me construindo há alguns 

anos – tanto quanto o venho construindo. Talvez mais 

anos do que eu possa mensurar, já que a experiência 
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que antecede a construção desse texto 

também atravessa a constituição corporal 

do eu-coletivo, que por consequência 

é futuro-presente-passado. 

Diante disso, pontuo que, mirando na 

possibilidade de favorecer nosso encontro, 

utilizarei a temporalidade e língua não 

maternas, mesmo compreendendo que 

as limitações da colonialidade não deem 

conta da complexidade das tecnologias 

implicadas na construção de vida aqui 

explanadas – e para isso poderei recorrer, 

muitas vezes, a línguas, dialetos, sons.  

Pontuo porque o tempo cronológico é um 

tempo de morte, e o nego. Pontuo porque 

viver é verbo e nos roubaram a língua.

Apesar disso, reconhecemos que 

comunicação também se dá por outros 

meios e, portanto, exercitamos o segredo 

como ciência primeira: minha vó negocia 

com o karaka’rá quando ele ronda o mato 

onde as galinhas ciscam; os encantados 

assoviam e nos ensinam a assoviar para 

transformar o espaço-tempo colonial em 

ara’puka; assim também como nos ensinam 

a corporalizar dispositivos de comunicação 
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extraverbal entre eles e nós encarnados.

Desse modo, esse texto é uma lança 

atirada no tempo a fim de conjurar uma 

narrativa entre três destes dispositivos: 

o Maracá (ou a Maraca), o Maracatu 

Rural e o Caracaxá – sendo o primeiro 

utilizado em Abya Yala e os demais 

concebidos, produzidos e manejados 

em territórios pernambucanos – Zona 

da Mata Norte e periferia da Região 

Metropolitana do Recife, respectivamente. 

Intenciono explanar, sobretudo, como 

essas três tecnologias emergem em 

diferentes contextos, mas que carregam 

em si um denominador comum, 

trazendo em suas particularidades a 

potência de uma força-guia.

TRABALHO

A partir do final do século XX, no 

chamado período de redemocratização 

do Brasil, alguns povos indígenas de 

Pernambuco tivemos o território 

demarcado, processo que teve início 

com o povo Pankararu, em 1987. Hoje, 
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11 etnias são reconhecidas no estado e 

pelo Estado, sendo elas Xukuru, Kambiwá, 

Kapinawá, Tuxá, Fulni-ô, Pankará, 

Pankararu, Pankaiwka, Pipipã, Atikum 

e Truká, distribuídas, em sua maioria, 

no Agreste e Sertão do estado. 

Apesar de todo o suporte histórico 

e antropológico utilizado na luta pelas 

demarcações de terra e reconhecimento 

dos povos, desde então, um dos aspectos 

centrais da Retomada Indígena do 

Nordeste é a força da espiritualidade 

evocada e conservada no seio de nossas 

comunidades através do toré. Em termos 

antropológicos, o toré seria uma dança-

ritual que se estrutura principalmente no 

Nordeste, geralmente componente do 

culto à Jurema Sagrada. Toré como pisada 

firme na terra, demarcação guiada pelo 

seu instrumento-bússola: o Maracá.

Do tupi mbara’ká, é um instrumento 

idiofone produzido tradicionalmente com 

cabaça, coité ou coco, em que sementes 

são colocadas em seu núcleo produzindo, 

uma vez acionados, por meio do manejo 

da haste de madeira que atravessa sua 
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parte central, sons mais graves ou agudos, 

dependendo de sua composição. Conhecido 

também como chocalho – uma “tradução” 

do termo para o português brasileiro – o 

Maracá é peça estruturante na ciência 

da Jurema Sagrada, um dos primordiais 

instrumentos de evocação e de compasso 

que leva e traz mensagens, cura e proteção 

Um dos aspectos 
centrais da 
Retomada 
Indígena do 
Nordeste é a força 
da espiritualidade 
evocada e 
conservada no 
seio de nossas 
comunidades 
através do toré
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através do corpo que o manipula. 

Sendo o principal culto indígena do 

Nordeste, tendo a sua origem marcada 

desde antes da colonização, a Jurema 

Sagrada pode variar de acordo com a 

região na qual ele é desenvolvido – desde 

as aldeias às áreas rurais, chegando até 

as periferias dos grandes centros urbanos.  

Tornando-se coluna fundamental para 

entendermos a presença e resistência 

indígena no Nordeste, mesmo em áreas 

que não existem povos reconhecidos pelo 

O projeto de 
extermínio de 
nossa cultura 
transformou-nos 
em “caboclos” 
– o indígena 
sem identidade 
coletiva (etnia)
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Estado ou etnias autodeclaradas, como na 

Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Região que é constituída por solo 

massapê, a Zona da Mata Norte foi, e 

ainda é, por conta de sua composição 

territorial, uma das áreas de maior 

produção de açúcar no Brasil. Desde o ciclo 

da cana-de-açúcar (século XVI), a terra 

que antes comportava grandes áreas de 

matas nativas, passou a ser reconfigurada 

compulsoriamente pela massiva construção 

de engenhos – escravizando e expulsando 

a população indígena que ali já habitava. 

Com o passar dos séculos, as inúmeras 

insurreições indígenas contra a política 

que tinha se instaurado fez com que os 

engenhos entrassem em decadência pela 

ausência de mão de obra, momento no 

qual se intensificou o tráfico de povos 

africanos escravizados para a região.

Diante desse cenário em constante 

reconfiguração, para além da incessante 

perseguição, nossos anciões, anciãs 

e líderes foram assassinados(as) ou 

migraram por sobrevivência, ações 

impostas que avolumaram o projeto de 
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extermínio de nossa cultura, costume, 

língua e fazeres em nosso próprio território, 

transformando-nos em “caboclos” – o 

indígena sem-terra, sem reconhecimento, 

sem identidade coletiva (etnia). 

Restando conosco apenas a fé nas 

forças vitais da natureza, muitas vezes 

sincretizadas pela catequização constante 

de nossos corpos-territórios, surgimos 

dos canaviais em Maracatu Rural, onde se 

materializa no corpo a ancestralidade que 

sempre esteve presente através da força 

da Jurema, do Angico, do Junco, do Vajucá, 

do Manacá, da Aroeira e do Catucá.

Tendo como personagem central o 

caboclo de lança, o Maracatu tem sua 

etimologia possivelmente derivada de 

mbara’ká tu, expressão que significaria 

“batida de chocalho” – ação essa que é a 

principal característica do cortejo devido 

ao som produzido a partir das batidas 

dos chocalhos de metal que compõem o 

surrão (parte da roupagem do caboclo de 

lança). O Maracatu Rural ou de Baque 

Solto torna-se uma das mais enigmáticas 

expressões culturais de Pernambuco 
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desde sua formação no início do século 

XX – logo após a lei regida pelo Estado 

brasileiro para desarticular todos os 

aldeamentos indígenas do Nordeste, que 

posteriormente gerou a declaração oficial 

de nossa suposta extinção no território 

nordestino, em meados do século XIX.  

Apesar de sua origem não possuir 

uma data exata, muito menos um local 

específico ou única autoria, o Maracatu 

Rural surge a partir de encontros dos 

cortadores de cana nas festanças dos finais 

de semana. Muitas vezes rechaçados pela 

sociedade civil, principalmente por terem 

em seu desenvolvimento práticas que iam 

de encontro à moral e ética cristãs – mas 

também pela força profana, simbólica, 

visual e sonora que o compasso marcado 

dos caboclos produziam – o Maracatu 

passou por grandes transformações que 

lhes foram impostas, a fim de lhe enquadrar 

numa manifestação folclórica.

Não obstante, e para além de uma 

coincidência, também nos meados do 

século XX, nas zonas periféricas da Região 

Metropolitana do Recife, surgem as Tribos 
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de Caboclinhos, evocando uma festa do 

“passado” indígena através de instrumentos, 

vestimentas e ritualísticas que também 

vão ao encontro da Jurema Sagrada 

como a matriz guia. Os Caboclinhos têm 

como um dos principais dispositivos o 

Caracaxá – também conhecido como 

Maraca-de-guerra – instrumento idiofone, 

assim como o Maracá, constituído de 

metal por cinco núcleos afunilados e 

espelhados, três em uma extremidade e 

dois na outra. O Caracaxá é manejado 

em par, um em cada mão, marcando a 

cadência dos passos das Tribos.

Aqui escrevo para 
dimensionar a 
ferida colonial que 
separa o Maracá 
do Maracatu e 
do Caracaxá
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Quem não pode com o pote, não toca 

na rodia.1

PARTIDA

Agora já é cedo do outro dia, chego 

até aqui com dores nos ombros, sintoma do 

tempo que passou sobre mim. Folheio meu 

caderno e vejo as inúmeras anotações e os 

rabiscos feitos no processo de construção 

desse texto e lembro do que preciso não 

dizer.  Enquanto acendo pela última vez a 

xanduca, olho pela janela e recordo daquela 

manhã de sábado de carnaval nos anos 

2000, quando pulei da cama com medo do 

som do caboclo de lança. O som estridente 

cortava o dia que se negava a amanhecer 

no território de Caraúba, enquanto os três 

caboclos desciam a estrada de terra na 

frente de casa como se guardassem um 

segredo incontestável. Todo mundo parou o 

que estava fazendo e, em silêncio, observou 

aquela passagem que me arrepiava todos 

os pelos e me alagava os olhos. Os anos 

passaram e a imagem permaneceu.

¹ Sabedoria popular.
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Medo ou memória do trauma? 

Ou lembrança do método2

Aqui escrevo para dimensionar a 

ferida colonial que separa o Maracá do 

Maracatu e do Caracaxá: quando corpos 

encantados se negaram a desaparecer e 

retomaram mesmo sob uma vestimenta de 

caboclo; envultados sob uma identidade 

indígena negada. Escrevo porque também 

é necessário criar vida através dessa 

língua e desse espaço-tempo; escrevo 

para retomar ao futuro onde saúdo os 

umbigos-sementes que me sustentam.

Narro em primeira pessoa contando 

história uma vez que as memórias me fazem 

companhia desde que vô caboclo veio até 

mim e apertou a minha mão, enquanto o 

cheiro e a névoa do tabaco ludibriavam a 

imagem que via refletida no espelho. 

A-ra-cá são fragmentos silábicos em 

comum nas palavras Maracá, Maracatu 

e Caracaxá. Aracá é parte que une e 

guarda dentro de si as memórias e os 

segredos dos encantados-guias; Aracá é 

² Frase do processo de criação da obra Oxidação #3, do 
artista Abiniel João Nascimento, autor do texto.
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o permanente okê do mês de setembro. 

Aracá é partícula de tempo. 





A CIDADE 
QUE NÃO 
CONHECEU 
O SILÊNCIO

MAYARA BEZERRA
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Tudo que vibra é um lugar para se investigar.

Virgínia Guimarães

3 por 10, não apenas 3x4. Retrato não só guarda 

momento, aquele decisivo do qual tanto se fala. Retrato 

guarda revolta, que tem materialidade histórica. Gostaria, 

neste texto, de falar principalmente aos meus, e se 

você não é um deles, te convido a se tornar.
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I.

“Destacar-se em um ambiente acústico 

é um meio de dominação”, disse a designer, 

educadora e pesquisadora Fernanda Maia 

em Desafinando o Mundo, texto em que 

escreve sobre a obra The tuning of the 

world, de R. Murray Schafer. O som e o 

que parece o contrário dele, o silêncio, são 

lugares que antecipam sensações, o som 

é a porta de qualquer novidade sobre o 

meio onde se está. São lugares, imagens, 

pessoas, vozes, ritmos e nada. O som é o 

que, neste mundo, não se pode calar, ele 

está em tudo, mas principalmente, em nossa 

procura incansável por um silêncio. 

Quando ponho o corpo no mundo, 

antes de raiar o dia para fora de minha 

janela, procuro qualquer sinal desse nada, 

algum silêncio que persigo em todos os 

lugares, buscando a absoluta acinesia 

do espectro sonoro. Não encontro. Tudo 

que os meus ouvidos conseguem captar é 

certa calmaria presente na ausência dos 

sons comuns dos horários de pico.

Paul Griffiths, crítico musical 
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britânico, também dissertou sobre o som 

em Enciclopédia da Música do Século 

XX (1995, p. 206) . Nesta obra, ele faz 

um breve histórico do silêncio, no qual 

afirma que a ausência de som passou a ser 

considerada como elemento da música 

apenas no século XX. Griffiths considera 

que o som pode não ser um par mediato 

do silêncio, mas que talvez, como antecipa 

John Cage em sua obra 4’33’’, de 1952, 

“o silêncio talvez seja mais a condição 

ideal da música, permitindo ao ouvinte 

prestar atenção à vida e não à arte”.

Em partitura, Cage divide a obra 4’33’’ 

em três momentos:. I TACET/II TACET/

III TACET. Cada um desses corresponde a 

um movimento de abrir e fechar a tampa 

do teclado do piano e seguir em silêncio 

(tacet) por determinado tempo, quase 

imóvel. Diz-se que, para elaborar esta peça, 

John se inspirou em uma visita que fez à 

Universidade de Harvard, onde teve uma 

experiência única com a câmara anecoica, 

uma estrutura de seis paredes, de material 

especial, ideal para experimentos de 

engenharia que demandam um espaço o 
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mais acusticamente isolado possível. Nesta 

ocasião, o compositor se vê contrariado 

e surpreso, pois, ao invés de um silêncio 

absoluto, ouve um som agudo e outro grave 

que, segundo o engenheiro encarregado, 

correspondiam o som agudo ao seu 

sistema nervoso em operação, e o som 

grave ao seu sangue em circulação. 

A mais famosa peça da obra de John 

Cage pode surpreender, agitar e irritar, 

assim como, também, pode simplesmente 

atinar. Talvez porque explora a atenção ao 

próprio ato de escutar, o silêncio, como ali 

foi pensado, tira as coisas de lugar e provoca 

ao dizer que ele, na verdade, não há. 

Para o compositor, no lugar do silêncio 

existem apenas sons, os intencionais e os 

não intencionais. Assim, da experiência 

que teve com a câmara anecoica, Cage 

conclui que o silêncio é, então, os sons 

não intencionais, o seu corpo em função, 

os sons que se apresentam todas as vezes 

que alguém ousar performar 4’33’’, como 

acontece na performance de William 

Marx, no teatro McCallum, em Palm 

Desert, Califórnia: aos 1’10’’ segundos 
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alguém da plateia tosse, ao que revida 

outra pessoa dizendo ‘shhh!’.

[...] a situação em que claramente 
estamos não é objetiva (som-silêncio), 
mas sim subjetiva (somente sons) 
[...] Se, neste ponto, dizemos: “Sim! 
Não discrimino entre intenção e não 
intenção”, as divisões entre sujeito-
objeto, arte-vida etc… desaparecem” 
(Cage, 1955/61, p. 14) 

    Se o silêncio ou o que possa vir a 

chegar através dele nos incomoda significa 

que é um lugar de potência, e como lugar 

de potência, o som é também um lugar de 

disputa. Assim como o que fazemos, o que 

ouvimos se materializa no corpo, em nossos 

comportamentos e relações sociais. 

II. A Capital da Sulanca

Essa música é lança

Que salta das máquinas1

Antes que o homem chegasse com 

chagas, instrumentos e invenções. Antes que 

o homem pudesse na terra do Capibaribe 

fincar uma cruz e proliferar suas ideias. 
¹ Trecho de canção de Cátia de França, trilha sonora do 
documentário Sulanca, de Kátia Mesel.
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Antes disso, junto com o verbo, havia um 

mar de água doce, um rio bonito, temporário 

como a terra à qual dá nome, havia o rio 

Capibaribe. Para dentro dele pulavam os 

meninos e meninas, atravessavam pequenos 

barcos, pescava-se; para ele eram dedicados 

motes, sobre ele escreveram poesias. A 

cidade transitou entre a economia do couro 

e do algodão para a economia das máquinas, 

gente e roupa. A sulanca nasce da esperteza 

das mulheres ao costurar os primeiros 

retalhos e aproveitá-los para a confecção 

de colchas e pequenas peças de roupa. 

Hoje, Santa Cruz do Capibaribe, 

lugar fruto do chamado “milagre da 

sulanca”,  compõe, junto às cidades de 

Toritama e Caruaru, o Polo de Confecções 

do Agreste, e se constitui como a maior 

produtora de confecções de Pernambuco 

e o maior centro atacadista de confecções 

do Brasil: o Moda Center Santa Cruz. 

Além disso, a cidade é também conhecida 

como a Capital da Sulanca, Capital das 

Confecções ou Capital da Moda.

Em tempo comuns, ao longo da semana, 

em média 150 mil pessoas passam por 
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Santa Cruz, concentrando-se nos dias 

de feira, às segundas e terças. O som 

do Polo é este, um vibrar intrépido, uma 

música em desconstrução, instrumentos 

experimentais: a agulha da máquina de 

bordado e seu tic tac; o som da tesoura 

rasgando o tecido que o cortador desenha 

à mão; o irromper da sapata abafada pelo 

pano; a máquina de travete; o furador 

preparando a peça para receber o ilhós; 

alguém testando o zíper; o grito do 

Santa Cruz 
do Capibaribe 
compõe o Polo de 
Confecções do 
Agreste, sendo 
o maior centro 
atacadista de 
confecções 
do Brasil
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sulanqueiro ao anunciar a promoção: “É 

3 por R$10, freguesa!”; no rádio, canções 

das mais diversas, as fábricas não têm 

gosto específico, ouvem música para 

não escutar o som do cotidiano: a rotina 

massacrante de uma atividade tão árdua 

que parece querer vestir o país inteiro.

Neste tempo onde o mundo foi 

obrigado a parar e prestar maior atenção 

ao seus modos de viver (2020), estamos 

falando sobre a cidade que quase não 

parou. A riqueza dos grandes empresários, 

na prática, não entrou em quarentena. 

Os trabalhadores continuaram fazendo 

entregas numa espécie de feira delivery, 

lotando os estacionamentos ao redor do 

grande centro de feiras para entregar fardos 

de roupas, brigar por uma vaga, oferecer 

peças a fregueses tardios e tirar ao menos 

o dinheiro da feira. Mas é verdade, sim, 

muitos aqui enriquecem. Se um indivíduo 

dispõe de certa quantidade de dinheiro 

para investir, aplicar e administrar bem, 

em Santa Cruz esse dinheiro poderá, 

em poucas semanas triplicar; e assim 

surgiram, surgem e surgirão os empresários, 
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grandes empregadores da mão de obra 

barata que produzimos aos montes.

Essa cidade borbulha ideias, orgulho 

e contradições. O município ficou entre 

as cidades que teve a pior evolução de 

casos de Covid-19 em Pernambuco e, de 

acordo com números do Ministério da 

Saúde, de 14 a 27 de junho, o Município 

teve um aumento de 348,05% nos 

casos. No dia 14, o número de pessoas 

infectadas era de 77, no dia 27, os dados 

apontavam 345 casos confirmados.

Mas, além de costureiras e costureiros, 

a Terra da Sulanca também fez o favor 

de produzir artistas do som e da imagem, 

como é o caso da estudante de design e 

produtora cultural Virgínia Guimarães, 

que faz do som da cidade o objeto de sua 

atenção. A hora em que o silêncio imita o 

som parece uma bem-vinda surpresa para 

a artista que conta: “Santa Cruz é uma 

célula nervosa, a transição é absurda. No 

carnaval, época de agitação, a cidade fica 

toda silenciosa e se pode até ouvir mais 

passarinhos”. Ela acredita que a cidade passa 

por uma reorganização sonora durante 
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esse momento de pandemia e observa que 

“com toda a movimentação da feira que 

fechou, as pessoas vendendo nas BRs e os 

auxílios emergenciais, ali, nos bancos — 

FILAS E FILAS, BOOM! —, se não for mais 

que 30% o aumento do som, eu cegue. E 

acredito que o som das máquinas, que se 

estendia madrugada adentro, aumentou, 

painho que o diga”. Pergunto como ela 

mediu esse aumento, ela responde que 

uma outra artista da cidade, Agda, que 

mediu de ouvido. Eu acredito.

III. Filhos da Época2

O que você diz tem ressonância,

o que silencia tem um eco

de um jeito ou de outro político.

O que posso dizer, com sinceridade, é 

que é bastante difícil viver em Santa Cruz 

do Capibaribe (PE) com algum desejo de 

sair da lógica da confecção. Para todos 

os cantos que se olhe, tudo terá relação 

com essa atividade, e se você sonha algo 

diferente, seu sonho poderá ser dissuadido 

² Referência ao poema da escritora polonesa Wislawa 
Szymborska.
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por uma possibilidade muito mais palpável 

de retorno financeiro: a sulanca. Mas isto 

é, se você é de uma família de classe baixa, 

cujos filhos precisam trabalhar desde muito 

cedo, afinal, há um velho ditado que também 

corre por essa cidade que diz: “Quem 

não trabalha, não come”, conterrâneo do 

trecho da canção de Cátia de França, trilha 

sonora do documentário de Kátia Mesel 

A hora em que 
o silêncio imita 
o som parece 
uma bem-
vinda surpresa 
para Virgínia 
Guimarães, que 
conta: “Santa 
Cruz é uma 
célula nervosa"
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(Sulanca, 1986), que reforça: “o que você 

precisa/ o que você deseja/ trabalhando vais 

conseguir/ Santa Cruz, Santa Cruz”. 

    Na confecção, na arte ou em 

qualquer outra atividade, a feira é o objeto 

de trabalho de todos. O grito do feirante, 

a roupa de vestir, a feira de comer, nossos 

direitos, nossos dias e madrugadas, nossos 

estudos, dia a dia, tudo passa por uma 

identidade que nos é comum. Muitos 

artistas da terra guardam em suas obras 

a memória, a luta e a beleza desta cidade-

feira. É o caso do compositor José Augusto 

Maia que, em “Feira da Sulanca” recorda 

a rotina do trabalhador santacruzense: 

“Acorda, Zé! São três horas da manhã/

Pega o saco, amarra a boca/e cai no 

mundo pra vender/Vai no outro quarto/e 

avisa pras meninas/que o patrão lá da 

esquina/tem serão pra elas fazer”.

Outro cantor e compositor da cidade 

é Fábio Xavier que, com mais de 20 anos 

de carreira, fala sobre a dificuldade de 

sustentar o trabalho com a arte na cidade: 

“todo mundo diz ‘ah, seu trabalho é lindo’ ‘é 

maravilhoso’, mas ninguém compra. Então, 
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viver de arte aqui é muito difícil. Sempre 

fiz por hobby porque pra viver de arte aqui 

não dá, o povo quer comprar arte como 

quem compra sulanca, embrulha dez aí pra 

mim, mas não é assim”. Fábio, como tantos 

outros artistas da cidade, já trabalhou com a 

confecção, mas hoje trabalha como designer, 

o jeito que ele encontrou para se aproximar 

um pouco da arte, “A maneira que eu 

encontrei de conciliar a arte com a sulanca 

foi o design gráfico. Aí eu consigo fazer arte 

e continuar na cidade. Tudo que se faz aqui é 

ligado à sulanca, e se não for, tá fora!”. Seus 

trabalhos em música, pintura e xilografia 

discutem a cidade e seus habitantes mais 

ilustres, a atividade econômica, a natureza, 

a identidade, beleza e horror da cidade das 

gameleiras, como também é conhecida. 

Na canção “Cacimba seca”, Fábio alerta: 

“Jogaram lixo no leito do rio [Poluição]/ 

Fizeram pontes pra gente passar [Vai 

desabar]/ Ligaram redes de saneamento 

e resíduos químicos industriais”. 

    É o que acontece ao rio que no 

caminho encontra o Polo de Confecções 

do Agreste. Agda, poeta e cantora desta 



46

A CIDADE QUE NÃO CONHECEU O SILÊNCIO

terra e de outras, observa as sutilezas que 

mostram bem como essa cidade funciona. 

Ela entende que Santa Cruz é uma cidade de 

trânsito, uma verdadeira colcha de retalhos 

formada por gente de todo lugar, ponto de 

parada, partida e lugar de passar: “Santa 

Cruz, apesar de ser essa cidade transitória 

a esse nível, tem a rodoviária ‘[...] anta cruz 

Sobre futuro da 
arte na cidade, o 
músico Phylipe 
Nunes vê um 
futuro suprimido. 
“Talvez as pessoas 
daqui pensem 
que aqui nem é 
o lugar dessas 
pessoas que 
mexem com arte"
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do […]’ e caiu o rio todinho. Faz mais de seis 

anos que essa rodoviária é assim. Perguntei 

a minha avó quando as pessoas deixaram de 

ir pro rio, ela disse que acha que foi quando 

as pessoas foram costurando mais’. A partir 

do processo de industrialização da cidade, 

diante de uma economia crescente, a cidade 

para de se comunicar com o rio”. 

    Perguntado sobre o futuro da arte 

na cidade, o também músico Phylipe 

Nunes, que tem como seu trabalho mais 

recente o disco Azul Neon (Batata Records, 

2020), vê um futuro suprimido. “Talvez 

as pessoas daqui pensem que aqui nem 

é o lugar dessas pessoas que mexem 

com arte. Talvez seja uma cidade que 

suprime, que imprensa os seus criadores 

contra a parede. Isso me faz pensar nas 

figuras que deixaram a terra…”.

    É uma grande decisão sair de 

um lugar que está intimamente ligado 

à sua identidade, na canção intitulada 

“Transversal”, Agda fala sobre ser de um 

lugar e não querer ser, canta uma dor 

agreste: “feira solta fera santa/ essa cruz 

do capibara/capivara arrudiando os anéis 



48

A CIDADE QUE NÃO CONHECEU O SILÊNCIO

de teu carmin/se ficar eu vou e for eu fico 

[...] Árido motivo esse que nos trouxe até 

aqui ao teu amor/ se ficar eu vou e se for eu 

fico”. Para ela, ser artista em Santa Cruz é 

não se render ao ver o capital levantado e 

evidenciado em todas as áreas da cidade. 

Pra revidar, Agda, Phylipe, Fábio, Virgínia e 

todos os artistas dessa cidade continuam 

até a hora de decidir ir ou ficar. Persistem 

em habitar os silêncios criados pela máquina 

e pelo capital. Agda finaliza com a conclusão 

de que “não adianta ser resistente ao que a 

cidade entregou à gente. É reexistir a partir 

do que a cidade entregou à gente”.

Virgínia tem ainda uma esperança: “Em 

algum lugar, o silêncio deve reinar aqui em 

Santa Cruz, dentro de algum lugar onde 

o silêncio é gritante, ninguém chega”. Em 

contrapartida, mainha, costureira autônoma 

há mais de 25 anos, encontra todos os dias 

um tipo de silêncio que mantém as coisas 

como estão e faz com que pareça tudo um 

pouco mais calmo. Ela me diz: “Eu gosto de 

trabalhar à noite, porque durante o dia a 

gente não tem tempo de costurar direito, 

e à noite a gente costura mais tranquilo. 
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É um silêncio...”. Esse é um dos silêncios 

ao qual podemos chegar, um silêncio para 

descanso do dia de trabalho. Um silêncio 

mola propulsora a varar madrugadas, um 

silêncio máquina, que acalma e mói.



BIARRITZZ



BIARRITZZ









ENSAIO FOTOGRÁFICO POR PRISCILLA BUHR





ENTREVISTA POR FERNANDA MAIA



58

BIARRITZZZ

Transcrição (versão 2) de 
entrevista realizada no dia 
01 de outubro de 2020, por 
meio de videoconferência.

< Parte 1 >

Fernanda Maia: Como foi 
fazer a mostra Entremoveres, 
no Museu da Abolição, 
em Recife, com foco na 
participação de artistas 
mulheres (travestis, trans e 
cis) e pessoas não binárias 
– uma visão cada vez mais 
necessária e que nem todos 
os espaços ou grupos têm?

biarritzzz: A mostra 
Entremoveres foi a nossa 
articulação local, em 
Pernambuco, através do 
Levante Nacional Trovoa, que 
é uma inciativa nascida no Rio 
de Janeiro de mulheres negras 
e artistas visuais, ou seja, um 
coletivo de mulheres negras 
e racializadas que começou a 
se expandir no ano de 2019. 
A ideia inicial do Trovoa era 
mapear, no Brasil inteiro, esse 
lugar de mulheres negras 
e racializadas nas artes. 

Então, a partir daí, foi 
se desenvolvendo uma 
articulação pros outros 
estados, para além do Rio 
de Janeiro, como o Trovoa 
São Paulo. Aconteceram 
articulações em Fortaleza, em 

Belém, Minas Gerais e outros 
estados. Então, o Levante 
Nacional Trovoa acabou se 
espalhando e a gente, aqui 
em Pernambuco, através de 
uma curadoria iniciada por 
Ana Lira e Ariana Nuala, 
fomos recrutando outras 
artistas, entendo a Mostra 
com o viés de ocupação. 

A gente não ganhou nada do 
Museu, nem de ninguém, para 
realizá-la. Apenas colocamos 
o direito de ocupar o Museu da 
Abolição com uma mostra de 
mulheres negras e racializadas 
no estado, uma vez que o 
único museu da abolição, 
no Brasil, é a residência de 
um abolicionista branco. 
Então, a Mostra com mais 
de 30 artistas parte desse 
lugar.  Havia a preocupação 
de que tivessem mulheres 
do interior, isto é, que não 
fosse só da capital nem da 
Região Metropolitana do 
Recife, nem apenas cis. 

Sobre o meu trabalho que 
exibi lá, foi a primeira vez que 
participei de uma mostra 
ou de uma exposição em 
um museu. Não foi pelo 
viés nem tradicional nem 
convencional nem hegemônico, 
porque se a gente pensar 
em mercado de arte, essa 
mostra está totalmente fora 
da perspectiva de mercado.

> Entremoveres
> Museu da Abolição
> L. N. Trovoa

> Ana Lira
> Ariana Nuala
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> Ana Lira
> Ariana Nuala

Fernanda Maia: Realmente, 
Entremoveres é diferente. 
Eu até separei o videoclipe 
"Pátria" (Biahits feat. Vampiras 
Veganas, 2019) - disponível 
no teu site biarritzzz.com - 
que estava na Mostra. O que 
me chamou a atenção foi que 
ele passava naquelas TVs 
antigas, como é que fala…?

biarritzzz: Analógica.

Fernanda Maia: Analógica, 
com a caixa maior.

biarritzzz: Tubo (risos).

Fernanda Maia: Tubo. Isso. 
A TV de tubo. Eu achei 
maravilhoso o vídeo – e você 
até comenta sobre isso no 
teu site – pela parte literal da 
imagem com o canto que é bem 
inusitado. Ou seja, existe uma 
ironia do meme e da internet. 

Mas o que mais me chamou 
a atenção é que o vídeo se 
passa em um auditório de 
universidade que, visualmente, 
destoa - há aquela coisa lisa, 
meio sem graça do auditório 
e daquelas pessoas que estão 
lá, assistindo, com um tipo 
de universo na cabeça; e tu 
se apresentando com várias 
cores, enfeites e acessórios. 

Como foi fazer essa 
apresentação? Você sentiu 

o impacto, o choque entre 
esses universos, quando 
fez essa performance?

biarritzzz: Sim, com certeza. 
Na verdade, isso era um 
colóquio no auditório de 
filosofia da USP, organizado 
por um professor de Letras, 
e tratava de decolonialidade, 
de transdisciplinaridade. 
Então, no vídeo aparece esse 
professor e a Sueli Rolnik, 
que também palestrou 
nesse evento. Esse professor 
convidou Denise Nuvem 
(alokaduprint), uma amiga de 
São Paulo, para se apresentar 
com as Vampiras Veganas, 
dentro dessa proposta de 
transdisciplinaridade que 
ele queria colocar no evento 
acadêmico, naquele momento. 

Por isso, ele chamou as 
Vampiras Veganas, através da 
Denise, que é esse grupo, não 
fixo, encabeçado por ela, que 
integra pessoas artistas ou não, 
que se juntam pra criar alguma 
coisa musical, mesmo com 
ninguém sendo músico. Como 
eu ia estar em São Paulo nesse 
mesmo dia, coincidentemente, 
ela falou: “Bia, vai ter esse 
evento. As Vampiras Veganas 
foram chamadas, você 
também é, vamos colar lá”. 

Eu já tinha feito essa música 
com ela, on-line, pelo chat 

> Filosofia USP > Sueli Rolnik

> Denise Nuvem
> Vampiras Veganas

> Transdisciplinaridade



60

BIARRITZZZ

do Facebook. A letra de 
“Pátria” a gente desenvolveu 
juntas, a partir de uma 
conversa informal, seja eu 
mandando pra ela ou ela 
mandando pra mim: “A Pátria 
é a rainha do num-sei-o-
quê”. Depois, eu completava: 
“A Pátria é a rainha do 
esquecimento”. A gente ia 
completando e percebemos 
que daria uma música. 

Nesse meio tempo, eu peguei 
uma base de brega funk 
gratuita, no Youtube, porque 
alguns DJs as disponibilizam. 
Então, eu fui fazendo a letra 
por cima da base. Esse ato é, 
para mim, uma intervenção 
dessa personagem que seria 
a Biahits com “h”, de hits.

Fernanda Maia: Como 
foi feito esse clipe? 

A gente se apresentou nesse 
colóquio, que estava sendo 
transmitido ao vivo pelo 
Facebook. Então, eles tinham 
uma camerazinha que estava 
transmitindo o evento inteiro 
para quem quisesse assisti-
lo on-line. Quando a gente 
terminou, eu me apropriei 
do material deles, tirei as 
cenas em que a gente se 
apresentava e, a partir disso, 
fiz o clipe numa linguagem de 
vídeos do Youtube, que não 
são clipes. Ou seja, existe uma 

cultura de pessoas amadoras 
que sobem o arquivo de uma 
música no Youtube, mas como 
essa rede social é de vídeo 
e tem um formato visual, 
as pessoas fazem tal qual 
uma apresentação de slides, 
com imagens, pra cumprir 
aquele papel do Youtube. 

Por isso, encontra-se muitas 
músicas do Roberto Carlos 
ou músicas antigas que não 
têm clipe. E para não ficar 
aquela coisa parada, as pessoas 
começaram a fazer essas 
apresentações de slides literais. 
Então, se na música diz: “Uma 
rosa vermelha”. Aparece uma 
rosa vermelha. “Seus olhos 
azuis”. Aparecem olhos azuis. O 
mar, o peixe… É uma linguagem 
didática, praticamente. Ao 
mesmo tempo é cômica, 
porque nesse contexto 
da internet de produções 
amadoras sem qualidade 
profissional, tudo acaba virando 
cômico, saindo do mesmo 
lugar que é o do meme. 

Eu faço esse trabalho 
personificando cantoras como 
a Mc Loma, conhecida por 
"eu, MC Loma, sou a rainha do 
lacre" e a Mc Mayara, famosa 
por “Teoria da Branca de Neve, 
por que só ter um se eu posso 
ter sete?” [cantarola]. “Meu 
nome é Pátria, sou a rainha 
do esquecimento, a rainha do 

> Pátria > Rainha do esquecimento

> Linguagem 
de vídeos do
Youtube

> Linguagem 
didática
> Cômico
> Do mesmo
lugar do meme
(vídeos literais
do Youtube 
feitos
por pessoas
amadoras)

> Mc Loma
> Mc Mayara
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> Mc Loma
> Mc Mayara

apagamento”. No caso, é a 
Pátria que está cantando, não 
sou eu. A Pátria, essa mulher 
hipersexualizada e sedutora e 
- como posso dizer? - que não 
demonstra perigo nenhum.

O trabalho foi exposto em 
uma televisão de tubo por 
questões de acesso. Quando a 
gente não tem acesso, quando 
a gente não tem estrutura, a 
maioria das escolhas acabam 
nem sendo estéticas, mas 
sim a partir do que temos. Foi 
pensando a relação do espaço, 
a quantidade de artistas e de 
trabalhos na Mostra, e também 
do que tinha disponível. 

O videoclipe "Pátria" acabou 
fazendo uso, no final das 
contas, de uma linguagem 
visual totalmente de internet, 
Youtube, computador ou de 
celular, dentro de uma máquina 
ultrapassada. Fazendo essa 
quebra do tempo e do espaço.

24min

Fernanda Maia: Eu selecionei 
uma fala tua, em entrevista 
que você deu para o projeto de 
pesquisa Pivô, para Leo Felipe, 
em que você fala: “É difícil 
imaginar novas realidades, 
ou mesmo entender nossas 
próprias realidades, quando 
partimos de conceitos 
criados num outro lugar – 

físico, geográfico, social, 
epistemológico”. Conforme 
podemos perceber na gravação 
do seu videoclipe "Pátria" 
(Biahits feat. Vampiras 
Veganas, 2019), as tensões 
com a transmissão ao vivo 
em um colóquio, em que o 
hit foi lançado, no auditório 
de Filosofia da USP. 

“Pontuo que a realidade da 
qual estou partindo, negro-
indígena do norte e nordeste 
do Brasil, deve cunhar seus 
próprios novos conceitos, e 
não se deitar para conceitos 
mais uma vez norte-
americanos ou europeus em 
busca de legitimidade.” 

Gostei dessa tua fala devido 
à consciência – que também 
tenho sentido, enquanto 
uma pessoa que também se 
incomoda com os discursos 
padrões que nos chegam. 
Assim, eu pergunto, como foi 
o seu processo de percepção 
da necessidade de criar o 
próprio conceito? A gente 
pega muito de fora, né?

biarritzzz: Sim, concordo.

Fernanda Maia: Somos 
educados a pegar conceitos 
de fora desde a educação 
básica, sem pensar a 
nossa própria cultura. 

> Escassez 
de acesso
> Escolhas 
não só
estéticas
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> Pátria > Mulher > Hipersexualizada, sedutora > Não oferece perigo

https://www.pivo.org.br/blog/pivo-entrevista-biarritzzz/
https://www.pivo.org.br/blog/pivo-entrevista-biarritzzz/
https://www.pivo.org.br/blog/pivo-entrevista-biarritzzz/
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biarritzzz: Toda hora.

Fernanda Maia: A todo 
momento. Como se deu 
essa percepção? 

biarritzzz: Foram duas coisas 
paralelas. Por um lado, eu 
estava estudando esses temas 
enquanto eu estava fazendo 
o curso de ciências sociais na 
UFRPE. O curso inteiro é sobre 
cânones europeus: cânones 
franceses, cânones ingleses, 
assim como em todo e qualquer 
curso. Só que, ao mesmo 
tempo, esses próprios cânones, 
na contemporaneidade, 
a partir dos anos 1980, 
começaram a falar dos termos 
"sul global" e "pós-colonial". 

A partir desses estudos do pós-
colonial, para depois entender 
o que seria o decolonial e, 
posteriormente, o anticolonial, 
que são as discussões que 
estão acontecendo na 
Academia, em todas as 
áreas do conhecimento, fui 
começando a entender o que 
estava acontecendo, inclusive, 
com o meu próprio trabalho 
e como ele estava sendo lido. 
Então, eu sendo, no Brasil, 
uma pessoa racializada, 
com o cabelo crespo, o 
meu trabalho passou a ser 
chamado de afrofuturista.

Teve uma matéria no Diario 

de Pernambuco, em 2019, 
que falava sobre o Recife 
afrofuturista, em que eu sou 
citada junto com outros dois 
colegas, o Mario Bros e o 
Furmiga, e nenhum de nós 
três, em nenhum momento, 
nos colocamos como 
afrofuturistas. Eu comecei 
a me questionar isso e aos 
meninos, também. “Gente, 
por que estão dizendo que a 
gente é afrofuturista? A gente 
nunca disse isso.” A partir daí, 
eu comecei a entender que 
era uma pauta internacional. 

Isso começou a me incomodar 
e eu passei a repensar o meu 
próprio trabalho. “O que tem 
de futurista no que estou 
fazendo? É por que eu trabalho 
com GIFs?”. Mas o GIF está, 
inclusive, sendo obsoleto, 
pois eu trabalho com uma 
linguagem que está dentro da 
obsolescência programada. O 
que eu faço hoje, daqui a cinco 
anos, automaticamente, estará 
obsoleto. Não tem escapatória. 
O celular que eu uso hoje, daqui 
a cinco anos, estará obsoleto. 
O programa que eu usei hoje 
pra fazer o vídeo x, daqui a 
cinco anos, estará obsoleto. 
Então, eu não estou falando 
de futuro, pelo contrário. 

A web art (com a web 2.0) 
– que é esse movimento no 
qual eu me insiro, também, 

> Academia
> Cânones
> Europa

> Pós-colonial
> Decolonial
> Anticolonial

"eu comecei a 
entender que o 
afrofuturismo 
era uma pauta 
internacional" 
(biarritzzz)

> GIF ≠ Futuro
> Obsolescência
programada

> Matéria DP
> Recife
afrofuturista

> biarritzzz 
> Mario Bros
> Furmiga

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2019/04/estetica-do-afrofuturismo-inspira-artistas-visuais-no-recife.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2019/04/estetica-do-afrofuturismo-inspira-artistas-visuais-no-recife.html
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"eu comecei a 
entender que o 
afrofuturismo 
era uma pauta 
internacional" 
(biarritzzz)

> GIF ≠ Futuro
> Obsolescência
programada

> Web art/Web 2.0
> Anos 90/Net Art
> Movimento
nostálgico

e já é uma decorrência da 
net art, dos anos 1990 – é, 
esteticamente, um movimento 
nostálgico. É um movimento 
que trabalha com essa 
nostalgia da internet do 
começo dos anos 2000 e do 
final dos anos 1990. Então, 
desde o início, eu sabia que eu 
não estava falando de futuro, 
pelo contrário, estava usando 
ferramentas do presente pra 
discutir coisas do passado. 

Seja nesse campo da web art, 
que tem essa estética dos 
pixels – o que a alta definição 
faz? Ela surge para esconder 
os pixels; e quando a gente 
usa os pixels como elemento 
estético, consequentemente 
a gente está dialogando 
com a era pré-alta definição. 
Seja pensando o estético ou 
pensando conceitualmente 
o que eu estava fazendo, em 
nenhum momento, eu estava 
falando realmente de futuro.

Assim, quando eu começo a 
questionar o que são essas 
pautas internacionais, eu vou 
entender o que, na verdade, 
é um fluxo de pensamento 
muito complexo que passa 
pela Academia, mas também 
está no mainstream. E o 
mainstream e a Academia 
– pasmem os acadêmicos – 
caminham para o mesmo lugar. 
Então, o que é o afrofuturismo? 

É uma corrente estético-
filosófica que teve o termo 
cunhado por um acadêmico 
branco, por um homem branco 
norte-americano que passou 
a descrever o que ele entendia 
que certos artistas norte-
americanos estavam fazendo. 

Ou seja, é um conceito que 
nasce para tratar de artistas 
norte-americanos e que, para 
ele, passa a descrever aquelas 
diferentes criações como 
“afrofuturistas”, e coloca um 
monte de gente dentro desse 
embalo. O termo começa a 
ganhar legitimidade e espaço, 
até chegar no mainstream, 
através do filme Pantera Negra 
(2018) - que é um grande 
esvaziamento do que foram e 
o que são os Panteras Negras. 

Hollywood faz esse movimento 
de abraçar a causa negra 
colocando, num grande 
caldo, vários conceitos 
importantíssimos e criam 
um filme da Marvel de super-
herói que é amplamente 
aclamado e tem uma equipe 
majoritariamente negra, pela 
primeira vez na história, e 
ganha vários prêmios com essa 
mesma equipe, também pela 
primeira vez na história. Faz um 
sucesso, mercadologicamente, 
enorme, porque milhões e 
milhões de pessoas, no mundo, 
são negras e não se veem 

Academia <> Mainstream

> Panteras Negras (filme)> Esvaziamento

> Pantera 
Negra (2018)
> Maioria 
da equipe é 
composta por 
pessoas negras
> Pela primeira 
vez na
história ganha 
vários prêmios
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representadas pelas grandes 
mídias nem pelo mainstream. 
Então, obviamente que isso ia 
acontecer – e é uma grande 
produção de milhões de 
dólares. Isso acaba ditando 
pautas internacionais.

 Hoje, vemos a ONU falando 
em fomentar projetos 
afrofuturistas. Todos esses 
órgãos internacionais que 
tiveram que abordar a causa 
dos negros e afrodescendentes 
por uma outra pauta 
internacional que já existia, 
assimilando esse hype que 
é o afrofuturismo. Assim, 
estamos na década dos 
afrodescendentes, no 
mundo, cuja pauta é da 
ONU - que coloca mais de 
uma pauta a cada 10 anos. 

Não é à toa que várias das 
grandes marcas passam 
a procurar, a apoiar e a 
incentivar projetos que estejam 
dentro desses conceitos 
atualmente em voga, em se 
tratando de negritude. A 
gente, aqui no Brasil e em 
outros países que não são os 
Estados Unidos, acaba tendo 
que se enquadrar nesses 
termos e conceitos, nessas 
correntes, por uma demanda 
econômica, também. Tem 
vários projetos que adotam 
esses conceitos, senão 
continuam invisíveis. Então, 

acaba sendo uma estratégia 
de sobrevivência. Assim, se a 
gente não tem voz, ou a gente 
entra na onda do que falaram 
que a gente é ou a gente 
continua na invisibilidade. 

Esse último trabalho, EU NÃO 
SOU AFROFUTURISTA 
(2020), é uma revolta em 
relação a tudo isso. Pessoal e 
conceitualmente, eu discordo 
tanto do prefixo “afro” quanto 
do sufixo “futurista” pra 
falar de qualquer coisa em 
relação ao que faço. Mas a 
polêmica do prefixo “afro” 
já é uma outra pauta que 
também é bastante longa. 

Fernanda Maia: Quando 
eu vi o título do seu projeto 
lançado pelo grupo de pesquisa 
Pivô, a primeira coisa que 
eu pensei em perguntar foi: 
quantas vezes você ouviu que 
era “afrofuturista”? [risos]

biarritzzz: [risos]

Fernanda Maia: Você deve 
ter ouvido várias vezes para 
colocar esse título no álbum. 
De fato, quando se fala de 
afrofuturismo ou fazemos 
uma pesquisa na internet, a 
gente percebe que o ponto 
de partida não é do público 
de quem se fala, ou seja, não 
é do público “afro”. A mesma 
referência de imagens na 

> ONU
> Fomento 
de projetos
afrofuturistas
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moda, nos filmes etc. que é 
classificada de “afrofuturismo”, 
quando a mesma estética é 
usada por brancos, não se tem 
o termo “afro-branco”¹…

biarritzzz: Ou branco-
futurista.

Fernanda Maia: É… Não 
acontece. Há de fato um 
preconceito. Ou melhor, 
uma necessidade de 
enquadrar. Como você 
tinha comentado sobre a 
necessidade da Academia e 
do mainstream de enquadrar, 
e com a visão histórica 
que a gente já conhece. 

Então, ainda na entrevista pro 
Pivô, você diz: “Por que pessoas 
negras que trabalham com a 
tecnologia disponível estariam 
automaticamente dentro 
dessa corrente [afrofuturista]? 
O futuro, o progresso, 
o desenvolvimentismo, 
nunca foram dissociados 
de um evolucionismo, ora 
filosófico, ora assumidamente 
eugenista.”. Não sei se você 
assistiu ao documentário 
Menino 23 (dirigido por 
Belisário Franca, 2016).

biarritzzz: Infelizmente, sim.

¹ Aqui houve um erro de colocação. A ideia era 
falar “branco-futurista”, como posteriormente 
biarritzzz observou corretamente.

Fernanda Maia: O 
documentário conta uma 
história terrível. Então, 
percebemos o quanto, 
historicamente, o branco 
quer colocar, aqui no Brasil, 
o indígena e o negro em 
determinada caixa. Por 
isso, entramos novamente 
no videoclipe "Pátria" com 
as Vampiras Veganas, em 
referência à Mc Loma e 
Mc Mayara. Por isso que 
questionei se você sentiu 
a pressão do ambiente…

38min

biarritzzz: Eu não entrei na 
questão do "afro", mas, pra não 
ficar no ar, essa raiva que me 
fez fazer esse trabalho também 
vem desse lugar de entender 
que eu não sou apenas um 
corpo em diáspora, o que é uma 
questão muito colocada pelo 
movimento negro brasileiro. Do 
corpo que veio de outro lugar e 
veio para aqui, no Brasil. Meus 
ancestrais tanto vieram de lá e 
pararam aqui, quanto já eram 
daqui. Então, eu como alguém 
cujos avós são do interior do 
Ceará – estou falando, apenas, 
de duas gerações antes de 
mim que são de territórios 
indígenas e quilombolas e 
são etnicamente assim. 

"eu não sou 
apenas 
um corpo em 
diáspora"
(Biarritzzz)
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Ou seja, cultural, linguística 
e gastronomicamente o 
Nordeste não entende o quão 
indígena ele é. Assim, ao 
mesmo tempo que tem esse 
fluxo que vai da Europa ou 
Estados Unidos para o Brasil; 
existe o fluxo Rio de Janeiro e 
São Paulo para o Brasil. Isto é, 
aqui dentro do nosso próprio 
país os conceitos são criados e 
os movimentos são cunhados 
numa perspectiva do Sudeste. 

Tendo em vista, ainda, o 
Brasil como esse grande país 
continental, a realidade de um 
povo negro no contexto Rio 
de Janeiro ou São Paulo não 
é a mesma do povo negro no 
contexto do Maranhão ou do 
Ceará ou do Pará, Manaus, 
Roraima, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Sergipe; nem Salvador, 
nem Rio Grande do Sul. 

Enfim, cada lugar no Brasil teve 
fluxos e etnias diferentes que já 
habitavam em cada um desses 
espaços. Habitavam e habitam, 
ainda, porque falar em indígena 
no passado é mais uma vez essa 
reprodução do apagamento. 
Então, eu entendo que esse 
movimento, no Brasil, de 
colocar pessoas negras 
apenas como de ascendência 
africana, eu vejo isso como 
um apagamento, o mesmo que 
coloca os indígenas no passado.

A capa do álbum EU NÃO 
SOU AFROFUTURISTA traz 
várias referências à minha 
bisavó e à minha tataravó, 
que são as histórias que eu 
ouço falar, porque no sertão 
ninguém tinha fotografia, eu 
nunca as vi, mas sei que elas 
tinham hábitos e costumes 
que são de povos originários. 
Uma era parteira, curandeira. 
Andava com uma garrafada 
(que está no cantinho direito 
da capa álbum), que é uma 
ciência de cura, uma fórmula 
com cachaça e ervas com a 
qual a minha tataravó andava 
de cima pra baixo e tomava 
aquilo e ela viveu quase cem 
anos sem ir ao médico. 

Eu sei que essas pessoas 
que vieram antes de mim, 
e é por causa delas que eu 
estou aqui, tinham tanto 
uma ascendência quanto a 
outra. Pra mim é muito grave, 
principalmente por viver esse 
contexto do Ceará, pois a 
minha família é toda de lá, 
apesar de eu crescer e morar 
em Recife. Se em Pernambuco 
a gente tem o contexto casa 
grande e senzala, Gilberto 
Freyre, de muito engenho no 
próprio perímetro urbano. 

Ou seja, existe o contexto 
do negro escravizado e do 
senhor branco muito forte 
na literatura e muito bem 

> Uma forma
de apagamento
dos povos
indígenas

"os movimentos 
são cunhados 
numa 
perspectiva 
do Sudeste"
(Biarritzzz)



75

BIARRITZZZ

documentado, no Ceará os 
contextos sãos outros, e é 
muito exorbitante como existe 
essa ascendência indígena 
nas pessoas, nos nomes dos 
bairros, das cidades, em tudo; 
e, mesmo assim, as pessoas 
não acham que aquilo diz 
alguma coisa pra elas. 

Esse apagamento que também 
é um processo colonial de 
colocar em nossa cabeça o 
que você não é, que, a partir de 
agora, você é brasileiro – nos 
anos 1920 – processo o qual 
é retratado no documentário 
Menino 23, em que a Nação 
e a República estão surgindo. 
Então, “qual discurso vamos 
dizer para essas milhões 
de pessoas? Agora, todo 
mundo é brasileiro. Todo 
mundo é igual”. Mas, não. 

Na verdade, são centenas 
de etnias que não são tão 
distantes assim – a gente 
pensa, depois de 1500 
acabaram todas as culturas 
e etnias, o que não é verdade. 
Tanto que, até hoje, povos 
indígenas estão lutando 
pelas terras e pelo direito 
de viver, tal como 500 
anos atrás. Então, nada 
mudou, realmente. A minha 
desconfiança com o prefixo 
“afro”, em se tratando de 
questões no Norte e Nordeste 
do Brasil, vem desse lugar.

A primeira vez que eu parei 
pra pensar nesse incômodo, 
especificamente, foi na época 
em que eu trabalhava com 
um coreógrafo e bailarino 
moçambicano que reside em 
Olinda, há seis anos já, se não 
me engano, que é o Tsumbe 
Maria (Manuel Castomo 
Mussundza). Ele vem para o 
Brasil no contexto da dança 
e, automaticamente, ele foi 
colocado como "dança afro". 
Se é negro e dança (e não é 
balé), então é dança afro. Ele 
se incomodava muito com 
isso, pois na África ele fazia 
12 danças só da região que 
ele morava em Moçambique, 
que é um país. Mas ele chegou 
aqui e se tornou “dança afro”. 

Tsumbe Maria foi, 
produtivamente, se 
incomodando, até que ele 
negou totalmente esse prefixo 
“afro” pro trabalho dele e 
passou a dizer que se tratava 
de dança contemporânea da 
diáspora africana. Entendo, 
inclusive que, apesar de ele 
ser uma pessoa da África, ele 
estava trabalhando com corpos 
da diáspora. Depois disso, eu 
nunca mais entendi o prefixo 
“afro” da mesma forma. Enfim, 
essa discussão é infinita.

Fernanda Maia: Quando 
você levanta essa questão do 
“afro” e do “afrofuturismo” 

> O apagamento 
da diversidade 
como um 
processo 
colonial

> Moçambique
> Tsumbe Maria
> "dança afro"

> Dança contemporânea da diáspora africana (Tsumbe Maria)
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apaga, de fato, uma história 
indígena. Esse apagamento 
é percebido, por exemplo, 
no documentário Martítio 
(dirigido por Vincent Carelli, 
Ernesto de Carvalho, Tita, ano 
2016), em que os fazendeiros 
da região, quando dão o seu 
depoimento, agem como 
se nunca tivessem existido 
indígenas nas terras brasileiras 
retratadas no filme, em 
determinado momento em que 
houve uma divisão territorial, 
aqui, na parte Sul do país. 

Então, ou os fazendeiros 
entrevistados negavam a 
existência dos indígenas no 
território ou que não eram 
brasileiros, porque eles falavam 
outra língua, que não me 
recordo o nome agora. Ou 
seja, há um sistema. Como 
a própria televisão, que 
apesar da forte e histórica 
presença indígena no Pará 
e no Carimbó, por exemplo, 
é recente a abordagem 
desse ritmo na tevê. 

Há uma outra fala sua na 
entrevista pro Pivô, em que 
você diz que “Hoje vejo um 
esvaziamento poético no que 
diz respeito a falar de assuntos 
sérios unicamente através de 
uma linguagem da militância” 
e fala da importância de gerar 
confusão de valores. Então, 
você tem uma consciência do 

controle que existe na web, e 
por isso propõe subverter pelo 
humor, gerando confusão. Em 
que momento você atingiu essa 
consciência quanto à força 
do meme, dessa linguagem – 
que nasce aparentando ser 
apenas uma brincadeira, uma 
piada, até o surgimento de 
estudos com um olhar mais 
crítico sobre esse gênero.

50min

biarritzzz: Eu sou considerada 
nativa da internet. Eu nasci 
em 1994 que, para alguns 
estudiosos, é o ano em que 
nasceu essa internet tal 
qual evoluiu pra ser o que 
é hoje. Para mim, sempre 
foi meu habitat natural, 
que eu vivenciei como um 
aspecto da minha vida. 

Então, as minhas memórias 
afetivas estão todas 
entrelaçadas no que foram 
essas produções, nesses 
conteúdos e estéticas que 
circulavam na internet. 
Claro, não é só uma questão 
geracional, mas de acesso 
também, pois eu cresci com 
acesso ao computador dentro 
de casa. Isso diz muito sobre 
questão de classe no Brasil. 

Essa história que todo mundo 
tinha acesso à internet, de 
forma igual, não existe nem 

> O acesso 
à internet
ainda não
é igualitário
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> O acesso 
à internet
ainda não
é igualitário

nunca existiu. Então, eu estive 
nesse lugar de crescer com 
esse acesso. Por isso, não é 
à toa que poucas e poucos 
artistas racializados, no Brasil, 
trabalham com novas mídias. 
Tem artista, até mesmo do 
coletivo Trovoa, que está 
em galerias, tentando se 
inserir em mercado de arte 
contemporânea, que não 
tem nem computador. Que 
trabalha e tem uma vida 
economicamente ativa, mas 
que, mesmo assim, não tem 
um computador, até hoje. 

Assim, é preciso partir desse 
lugar de que eu cresci com 
acesso à internet e que, a 
partir disso, minhas vivências 
foram amplamente baseadas 
nesse convívio virtual e 
digital. Então, eu cresci vendo 
o que hoje é chamado de 
meme. Quatro anos atrás 
eu comecei uma pesquisa, 
que foi o meu TCC (Trabalho 
de Conclusão de Curso) 
sobre a Leona Assassina 
Vingativa, considera a primeira 
web celebrity do Brasil. 

Ela nasceu a partir do lugar 
do meme. É uma travesti 
racializada da periferia do 
Belém do Pará, do bairro 
do Jurunas, que estava 
brincando com a camerazinha 
de celular de 2008 – não 
era smartphone, ainda, mas 

aqueles que filmavam bem 
pequenininho, com bem 
pouquinha memória. Então, era 
um vídeo só e priu! Já salvava 
e já tinha que apagar. Ela 
mesma falou isso em algumas 
entrevistas. Leona Assassina 
Vingativa, com seus 10 anos, 
surge nessa brincadeira de 
imitar cenas, personagens e 
todo o melodrama de novela, 
com as próprias amigas, 
dentro de casa ou do bairro 
– com pessoas travestis e 
racializadas, também, ou 
dissidentes sexuais e de gênero. 

Apesar de ela estar no 
contexto da infância – o que 
também é uma discussão, pois 
ela era muito nova e a imagem 
dela já estava na internet para 
todo o mundo ver. Era uma 
brincadeira. Uma brincadeira 
que calha, pra essa geração, 
de ter uma câmera e de subir 
o conteúdo na internet. O 
meu período de brincar com 
essas coisas foi um pouco 
anterior desse processo 
de ter um acesso maior à 
internet ou ao Youtube. 

Mas, quando eu vi a Leona, 
eu entendia aquilo como um 
universo muito familiar, assim 
como muita gente da minha 
geração, também. A partir 
do momento que ela surgiu 
para cá, mais de 10 anos, 
eu cresci rindo da Leona. 

> Leona Assassina Vingativa > Primeira web celebrity do Brasil 
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Então, eu entrei no curso 
de ciências sociais e decidi 
estudar esse processo dela nas 
novas mídias, contrapondo o 
que é esse corpo e o que é essa 
mente travesti da periferia, 
em relação ao mesmo corpo e 
à mesma mente no contexto 
das mídias tradicionais, que 
era a televisão. Por isso, 
eu faço um contraponto 
com Jorge Lafond, que era 
a Vera Verão, buscando 
entender todo esse processo 
das hierarquias das mídias 
tradicionais que não existe 
nessas produções caseiras, 
nas novas mídias. Ou seja, elas 
fazem o humor delas próprias. 

Para mim, isso é um ponto 
de virada. O nome dessa 
pesquisa se chama Um 
espelho na nuvem: Leona 
Assassina Vingativa e a 
virada dos novos meios de 
produção de autoimagem. 
Eu acabo estudando o meio, 
porque ela vem desse lugar, 
mas não só. Na verdade, eu 
faço uma investigação mais 
da linguagem mesmo, do 
melodrama latino-americano, 
já que ela personificava 
várias novelas mexicanas 
que passavam no SBT.

Fernanda Maia: Como é que 
surge essa consciência do 
meme, como você mesmo 
fala, do meme como uma 

ferramenta pedagógica, 
didática e crítica?

biarritzzz: O termo 
“Pedagogias do meme” eu 
inicio o uso dele a partir do 
videoclipe "Pátria". Entendo 
essa linguagem da imagem, 
diretamente ligada ao que 
é falado, como um processo 
pedagógico, assim como as 
cartilhas do Paulo Freire e 
os materiais didáticos de 
alfabetização que associam a 
imagem à sílaba e à palavra, 
como uma linguagem primária, 
básica, de comunicação. 

Ou seja, eu entendo esse 
trabalho como uma ferramenta 
pedagógica. Então, quando eu 
falo que “a Pátria é a rainha 
do esquecimento / ela não 
lembra quem morreu / ela 
não lembra do seu lamento” 
e aparecem imagens de mães 
cujos filhos foram assassinados 
pela polícia militar do Rio de 
Janeiro. Aparecem imagens 
de ambulantes tendo os 
seus materiais retirados do 
meio da rua por policiais 
militares – sendo a polícia 
militar essa força do Estado 
para cumprir o status quo, de 
matar quem precisa morrer 
– mais uma vez, voltando ao 
documentário Menino 23. 

Isso é uma política de Estado 
que, apesar de não estar mais 

> Pedagogias do meme

> Leona Assassina Vingativa, Novas mídias> Corpo e mente travesti da periferia

https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2062/1/tcc_beatrizrodriguessoares.pdf
https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2062/1/tcc_beatrizrodriguessoares.pdf
https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2062/1/tcc_beatrizrodriguessoares.pdf
https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2062/1/tcc_beatrizrodriguessoares.pdf
https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2062/1/tcc_beatrizrodriguessoares.pdf
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escrita (na constituição), já 
foi escrita e nunca mudou a 
maneira como as corporações 
funcionam. Branqueamento, 
no Brasil, era uma política de 
Estado e, inclusive, a eugenia, 
que era o processo de entender 
os genes a partir de um lugar 
evolucionista da biologia. 
Então, nesse conceito, os 
genes precisariam “melhorar” 
progressivamente, e o padrão 
ideal era o “gene ariano”. 

(corte na gravação)2

< Parte 2 >

01min53seg

biarritzzz: Tem até uma 
entrevista que o David Bowie 
dá em que ele critica a MTV 
nesse lugar. Ele está sendo 
entrevistado em um programa 
da MTV e, basicamente, ele 
fala: o que vocês fazem aqui é 
uma sacanagem, porque até 
o meu próprio trabalho, pra 
ele existir, teve várias pessoas 
negras por trás. Os gêneros de 
música que todo mundo passa 
aqui, na verdade, foram criados 
por pessoas negras e vocês não 
passam elas aqui, só passam 
a gente: eu, David Bowie, 
o Rolling Stones. Enfim, eu 
lembrei disso, falando da MTV.

² A entrevista sofreu cortes durante a gravação, 
por isso algumas partes dela não foram 
transcritas.

Fernanda Maia: Eu vi esse 
vídeo recentemente e, de 
fato, quando eu olho pra trás 
– agora que tem internet e 
posso acessar o que eu quero 
–, eu olho para trás e penso: 
“Nossa, velho, eu estava no lixo 
da comunicação [risos]. Tipo, 
vendo só coisa que eu odiava. 

Então, Leona Vingativa é 
uma demonstração de que as 
pessoas passam a construir 
a sua própria história e 
quebra todo esse discurso 
hegemônico do branco. Por 
exemplo, a Globo News faz 
muito esse papel que foi da 
MTV de pessoas brancas e do 
Sudeste, com contexto social 
muito diferente da maior parte 
da população, opinando. 

Eu tive acesso à internet e ao 
computador muito tarde. Eu 
vivi o momento sem e com 
internet. Então, só em 2006 
que eu passei a ter acesso 
e é perceptível o quanto ela 
proporcionou em termos de 
acesso a conteúdo. Assim, 
a partir das tuas falas, em 
entrevista pro Pivô, sobre 
Leona Vingativa e Mc Loma 
e as Gêmeas Lacração, 
eu selecionei dois vídeos 
a respeito de Mc Loma: o 
primeiro com que ela faz 
sucesso; o segundo, o que foi 
lançado no canal Kondzilla. 

> O branqueamento 
como política 
de Estado, 
no Brasil
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Eu lembro que no período 
em que ela lançou a segunda 
versão muita gente criticou, 
um dos motivos seria a 
diferença de cenários 
entre os dois vídeos. 

Por isso, eu trago duas 
perguntas, uma é a respeito 
da romantização da pobreza 
– já que há dois caminhos, 
conforme você comentou 
antes, sobre colocar a TV 
de tubo porque era o que 
tinha disponível. Com isso, 
eu me lembro de uma obra 
de Caetano Costa em que 
ele escreve algo como: “Não 
foi escolha estética…”

biarritzzz: “… eu só tinha 
essas cores” [gargalhada].

Fernanda Maia: Então, há 
esse debate em torno da 
romantização da pobreza 
– porque, ao mesmo tempo 
em que há o lado em que 
as pessoas produzem com 
o que tem, há também o 
que a televisão brasileira 
faz constantemente, que é 
romantizar a pobreza: “Veja 
essa pessoa que não tem 
nada e conseguiu tudo”. 

O outro questionamento em 
relação ao clipe de Mc Loma é 
em torno do enquadramento 
não da pobreza, exatamente, 
mas do que as pessoas 

dispõem. Então, quem é 
de uma certa classe social 
menos favorecida não pode 
demonstrar poder em uma 
classe social mais favorecida. 

Logo, surge outro 
questionamento, sobre o 
enquadramento da negritude 
ou do não branco. Assim, 
voltamos para a história da 
Academia que falamos mais 
no início, em que ela se propõe 
a trazer pessoas de linguagem 
transdisciplinar, mas sempre 
querendo mantê-la no trilho 
da Academia. Então, esses três 
questionamentos são um só. 
Qual é a tua percepção? Há 
uma romantização da pobreza?

biarritzzz: Sim, com certeza. 
Existe, inclusive, o conceito de 
estética do precário. Algumas 
pessoas estudaram o trabalho 
da Leona e, automaticamente, 
é onde está também o início 
da Mc Loma, que é isso da 
estética do precário e não é 
uma escolha. Então, se a Mc 
Loma faz um trabalho em que 
ela almeja ser uma Anitta, a 
estética da laje e da bicicleta 
– pois ela pega carona numa 
bicicleta, e depois, no clipe 
do Kondzilla, é um carro 
superchique –, nada daquilo são 
escolhas, são consequências. 
Logo, a precariedade, no 
Brasil, fica no lugar do humor, 
assim como tudo aquilo que 

> Estética 
do precário

(Biarritzzz)
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> Estética 
do precário

não é hegemônico. Muitas 
vezes, não são escolhas. 

A potência do precário está 
no lugar de retomada, talvez, 
de apropriação desse lugar em 
que as pessoas são colocadas 
como comédia, se apropriarem 
desse lugar, a partir das 
novas mídias. Porque, antes 
delas, isso não acontecia. Se 
dependesse da televisão, tinha 
de ir pro Sudeste e tinha de 
estar sob a direção de um 
diretor ou sob a vontade de 
um patrocinador, anunciantes 
e dono da emissora. 

Eu vejo esse movimento, a 
partir das novas mídias, de 
apropriação desse lugar em 
que o precário é colocado 
e, logicamente, existe uma 
potência nisso. Mas, claro, isso 
não pode cair na romantização. 
Por isso que eu falo que o real 
não é real. A Mc Loma e as 
Gêmeas Lacração almejam 
ser o que a Anitta é pra elas. 
Então, ao mesmo tempo, em 
que a realidade delas não é o 
real, o jogo está, justamente, 
nessa brincadeira, do que é o 
sonho e do que é a realidade.

Para não deixar passar 
uma coisa que a gente 
estava falando antes, sobre 
Pedagogias do meme, tem 
uma música em EU NÃO 
SOU AFROFUTURISTA que 

se chama “Descobrimento”. 
A letra da música fala: “E 
lá estava todo esse tempo”, 
“Nunca saiu daí”, “não 
se decide”, “Não existe 
descobrimento”. A letra 
também fala: “Por essa os livros 
não esperavam / Eu voltar 
pra elas”. Para mim, o "voltar 
para elas" é eu voltar para a 
minha avó, a minha bisavó e 
tataravó e perceber que eu 
nunca vou saber e entender 
toda a ciência e conhecimento 
que elas tinham. Porque é isso 
que o colonizador fez e faz.

Sobre essa questão da 
romantização da pobreza, eu 
também citaria o trabalho 
de Caetano “Não foi escolha 
estética, eu só tinha essas 
cores”. Ele tem um termo: 
“Epistemologia do deboche”. 
Eu acredito muito que a gente 
está dialogando sobre lugares 
muitos próximos. Então, 
epistemologia do deboche, 
quando ele fala que não foi 
escolha estética, é o que 
acontece com essa produção 
amadora não hegemônica 
que acontece no Brasil. Que 
é um dos maiores produtores 
de memes do planeta.

Tem outra coisa que eu 
esqueci de mencionar sobre 
a consciência do poder do 
meme: depois de fazer "Pátria", 
o ano passado, eu participei 

> Há potência no precário

> Caetano Costa
> Epistemologia 
do deboche

> "O real 
não é real"
(Biarritzzz)

> Mas também pode haver romantização
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de um projeto de Aslan Cabral 
chamado “Departameme”, 
no qual se apropria dessa 
palavra que saiu em matérias 
de jornal, que falava sobre 
um departamento dentro da 
candidatura do líder do MBL 
Kim Kataguiri (DEM). Ele 
tem, dentro de seu gabinete, 
o que foi chamado pelos 
jornalistas de “departameme”, 
que é uma equipe feita para 
trabalhar na produção de 
memes e fake news. Pois isso 
é algo com o qual os governos 
trabalham hoje em dia. 

Eu não sei se as pessoas já 
entenderam que Trump e 
Bolsonaro foram eleitos assim. 
Não é só uma ferramenta 
poderosa, mas, hoje, é a 
ferramenta de comunicação 
que elege os representantes. 
Então, quem acha que 
é brincadeira, piada ou 
inofensivo; na verdade, os 
memes e as fake news são 
dois lados de uma mesma 
moeda. São as linguagens 
que já colocaram quem 
está no poder, no poder.

Fernanda Maia: Eu selecionei 
algumas faixas, uma delas 
foi “Descobrimento”, que 
você comentou. A outra que 
me chamou a atenção foi 
“#TUPI”, porque você faz uma 
mescla do som que lembra 
um ritmo mais indígena e uma 

outra camada que recorda 
várias colagens de rádios. 
A outra que achei bastante 
irônica, pois sou da área de 
Literatura, foi “Saudades do 
artista misterioso”, já que 
na Literatura tem muito 
dessa carga da produção 
misteriosa ou do leitor que 
não sabe interpretar um 
determinado poema, como 
se não tivesse capacidade 
intelectual para isso – cresci 
muito nesse universo.

biarritzzz: Sobre a “#TUPI” – 
eu assumo a produção desse 
remix – e faço isso através 
de dois programas de vídeo, 
os quais domino mais. Essa 
música é uma mistura de duas 
coisas: por baixo tem um toré 
desenvolvido digitalmente, que 
fiz junto com meu companheiro 
Henrique Falcão, que é da 
Jurema Sagrada, ou seja, ele 
cresceu dentro de uma religião 
que cultua os indígenas e os 
caboclos, e desenvolveu a 
musicalidade dele a partir 
desse lugar. Por cima sampleio 
uma sonoridade própria 
do Belém do Pará, que é a 
aparelhagem Tupinambá, do 
DJ Dinho – ou DJ Tupinambá 
– que é uma das maiores 
aparelhagens que tem lá. 

Aparelhagem é a cultura das 
festas em que as pessoas 
não vão só para uma casa de 

> Aslan Cabral

> Kim Kataguiri
> Departameme

> Departamento 
para produção 
de memes e 
fake news

(Biarritzzz)

"Os memes e as 
fake News são 
dois lados de 
uma mesma 
moeda."

> Trump
> Bolsonaro
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show, mas para a aparelhagem 
daquele DJ específico. Cada DJ 
tem uma aparelhagem, que é 
um sistema de som com algum 
tema. Então, tem a águia, 
que é gigante (o Daft Punk 
ficaria passado, porque são 
grandes espaçonaves de LED). 
O DJ Tupinambá é a imagem 
de um guerreiro indígena. 

Eu peguei um CD inteiro dele – 
tem dois, cada um de uma hora, 
no Youtube – e recortei todas 
as vezes em que uma voz fala 
“Tupinambá”, pois é um selo, é 
uma marca. Há vários músicos 
que cantam ali, mas sempre 
tem uma voz no fundo que 
fala: “Tuuupinambáaa!”, como 
uma marca d’água na música, 
e eu peguei todas as vezes que 
aparece, durante essas duas 
horas, a palavra “Tupinambá” 
e uso apenas o “Tupi”. 

É engraçado isso que tu falou 
de que essas duas camadas 
têm uma musicalidade mais 
indígena e a outras menos. 
Mas, para mim, a ideia é, 
justamente, mostrar que 
essas duas musicalidades 
fazem parte do mesmo 
lugar. A musicalidade que é 
produzida por essa população 
da periferia de Belém do Pará, 
para mim, é tão indígena 
quanto o toré dançado dentro 
de uma aldeia. Entendendo o 
indígena não só como aquele 

que se encontra aldeado, 
mas toda aquela pessoa que 
carrega essa origem. É a 
grande discussão, hoje em dia. 
Existe indígena aldeado e em 
contexto urbano, e há milhões 
de pessoas com ascendência 
indígena que são apagadas. 
Essa é a compreensão que 
a gente não tem, também. 

Fernanda Maia: Em algumas 
partes, eu não consegui ouvir, 
porque caiu, que foi justamente 
a parte do Tupinambá. Então, 
as gravações da palavra 
“Tupi” são retiradas de um 
álbum do DJ Tupinambá? 
Pensei que fossem colagens 
de gravações genéricas 
de chamadas de rádios.

biarritzzz: O índio com o 
celular não é menos índio. O 
indígena com um computador 
formando uma aparelhagem 
com uma produção musical 
eletrônica, ele não é menos 
indígena. Essa música vem 
desse lugar. Pra pegar essa 
musicalidade que vem do 
Belém do Pará e tem uma 
recepção muito forte do 
Recife. Essa já é uma leitura 
que eu faço de que esses 
ritmos amazônicos, em se 
tratando do tecnobrega e do 
tecnomelody, eles têm uma 
aceitabilidade muito forte em 
Recife, justamente por conta 
dessa memória afetiva que 

(Biarritzzz)"O índio com o celular não é menos índio."
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vem desse lugar (amazônico) 
daqui. Então, para me explicar 
melhor, quando as pessoas 
falam que o brega funk é uma 
vertente do funk (carioca), 
no Nordeste, eu já digo: opa, 
pera lá! Na verdade, não. O 
brega não é uma referência 
do Sudeste, porque vocês 
consideram favela tudo uma 
coisa só. Favela, Rio de Janeiro 
[pronuncia com acento anglo-
saxônico], tudo uma coisa só. 

Mas, o brega funk não vem 
do Sudeste. Ele tem uma 
referência do Norte, ou seja, 
uma referência dessas culturas 
amazônicas e caribenhas. 
Então, o Kelvis Duran, um 
dos grandes hits de sucesso 
dele são interpretações de 
músicas e grupos, inclusive 
da Colômbia e do Panamá. 
É a mesma musicalidade. 
Isso parte de entender que 
essa musicalidade não é só 
negra, mas também tem uma 
forte influência indígena.

Fernanda Maia: Isso. Eu me 
lembro de Dona Onete, em 
Tambor do Norte, ela fala da 
presença do negro e do índio 
na música do Pará. De fato, 
como você falou, há uma 
ligação muito forte do Pará 
com a gente, do Recife. 

Eu ouvi EU NÃO SOU 
AFROFUTURISTA inteiro 

e a primeira faixa me deixou 
hipnotizada, a "INTRO". Por 
causa da repetição, em que 
parecia que eu estava sendo 
jogada pra dentro do vídeo. 
Uma repetição, como se 
ele estivesse me sugando. 
E também a ideia de que é 
infinito. Na música, você até 
diz: "É preciso acabar com a 
ideia de progresso - infinito 
/ Tudo que vai / Volta". E, 
realmente, há esse jogo com 
a imagem, que é bastante 
cíclica, meio oroboro.

39min33seg

biarritzzz: Acaba que é própria 
estética do GIF. Como ele é 
um arquivo muito mais leve 
do que o vídeo, é mais curto e 
não tem áudio. Então, ele fica 
repetindo no background, por 
isso tem essa característica 
que acaba sendo hipnótica, 
porque eu trabalho muito com 
essa estética até quando eu 
faço VJ. Inclusive, os softwares 
de VJs são feitos para utilizar 
arquivos de vídeo, e o vídeo 
ainda carrega bastante essa 
coisa do filme, da narrativa 
linear. Eu trago muito a 
perspectiva do GIF, que está 
muito mais para a animação 
e para o abstrato do que para 
uma visão linear e fílmica. 

Fernanda Maia: As 
faixas de EU NÃO SOU 

> Brega não é
uma referência
do Sudeste
> Há uma 
homogeneização
> Brega Funk:
referência do
Norte
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> Música
> Arte sonora

AFROFUTURISTA, todas 
tu entende como música?

biarritzzz: Eu distingo as faixas 
que são música e as que são… 
não sei se arte sonora. Porque, 
como eu estava te dizendo, 
até tecnicamente falando, 
eu não utilizo programa de 
música e nem sou musicista. 
Então, a faixa “#TUPI” é 
uma colagem e a “INTRO” 
também. Eu me utilizo de 
uma base musical. Assim, 
a faixa que utilizo por baixo 
da “INTRO” é uma música 
produzida pelo Novíssimo 
Edgar, e a “#TUPI” é o toré 
eletrônico que o Henrique 
Falcão fez. Eu acho que vai pra 
uma pegada de arte sonora 
mesmo, pois entendo a música 
como uma técnica específica. 
Talvez pra me colocar 
nesse lugar de uma pessoa 
que está experimentando, 
assumidamente sendo de fora.

Fernanda Maia: Eu percebi 
essa divisão em algumas 
dessas faixas. Mas eu tenho 
tendência a ouvir como 
música, como álbum. Ao 
mesmo tempo, fiquei também 
assistindo as projeções das 
faixas. Uma outra faixa 
que me chamou a atenção, 
consegui compreender 
algumas críticas, mas estou 
por fora de alguns termos, 
como na faixa “B.I.A. – EX@ 

feat. Mun Há e Deize Tigrona” 
em que eu não consegui 
captar a expressão “EX@”.

44min02seg

biarritzzz: Eu acabo falando 
mais da técnica do que do 
conceito, mas as imagens 
que passam durante a 
“INTRO” falam justamente 
desse lugar do futuro 
atrelado a um progresso e 
a um desenvolvimentismo 
e, tudo isso, ligado a um 
movimento colonial de 
destruição e genocídio. 

Então, ainda sobre a faixa 
"INTRO", dentre as imagens 
que ficam passando, há um 
gráfico com o mapa-múndi que 
acompanha o tráfico negreiro 
da África pra América. 
Isso tudo, bem rápido. Essa 
imagem passa, depois tem 
a do filme Pantera Negra 
[risos] de uma nave chegando 
em Wakanda. Depois passa 
uma imagem de um gráfico 
genérico de empresa em 
que uma seta vai subindo. 

Tudo dentro desse lugar da 
linearidade, do progresso que 
vai e só sobe para um lugar 
apenas. Que é por onde anda 
todo o pensamento ocidental 
cartesiano. Essa linha reta, que 
eu interpreto, também, como 
uma metáfora visual do que é 

> Faixa "INTRO"
> Linearidade
> Progresso
> Pensamento 
 ocidental
 cartesiano

 > Linha Reta
 > Metáfora
  visual
  > Genocídio
 > Destruição
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o genocídio e a destruição.

Fernanda Maia: Você até 
faz uma crítica sobre a 
noção linear do tempo.

biarritzzz: Isso. Justamente. 
Dentro dessa minha 
inquietação em relação ao 
que seria esse futurismo, 
eu parto do lugar de que 
os conceitos com os 
quais eu estou dialogando 
não são do pensamento 
cronológico ocidental. 

Então, essa linearidade, essa 
linha reta que só vai pra frente, 
só sobre, não tem nada a 
ver com o pensamento dos 
povos originários, tanto de 
América quanto de África 
– não posso falar de outros 
lugares – mas que entendem 
o tempo como um movimento 
circular e espiralar. Assim, 
falar de futuro fica parecendo 
que é um distanciamento do 
presente e do passado, como 
se fossem coisas dissociadas. 

Na verdade, quanto mais 
falamos do presente, mais 
falamos do futuro. Quanto 
mais falamos do passado, mais 
falamos do futuro. Também 
acaba sendo uma crítica ao 
conceito de tempo ocidental. 
Entendendo “ocidental” 
como branco e colonial que 
vem do deus grego Cronos. 

Fernanda Maia: É possível 
perceber essa repetição e 
infinitude na faixa “INTRO”.

48min27seg

biarritzzz: Na faixa “B.I.A. – 
EX@ feat. Mun Há e Deize 
Tigrona”, “EX@” são os 
artigos de neutralidade de 
gênero da internet. Ou seja, 
é uma variação linguística 
que surgiu na última década 
para dar conta das diferentes 
dissidências de gênero. Então, 
encontramos palavras que 
substituem o “a” ou o “o” para 
o “e”, que seria um gênero 
neutro, isto é, nem meninA, 
nem meninO. Há também 
o “x”, nessa mesma grafia, 
substituindo o “a” ou o “o”. 
E há também o “@” que é a 
letra “a” dentro da letra “o”. 
Existe também uma discussão 
de que nem todos esses três 
artigos seriam acessíveis. 
Principalmente para pessoas 
cegas ou de baixa visão que 
utilizam aplicativos para leitura 
e ainda não compreendem o 
uso do “x” ou do “@” no meio 
da palavra. Então, tem várias 
discussões que, para mim, 
significam que os dispositivos 
e os programas, assim como 
quem está por trás deles, é 
que precisam acompanhar 
a linguagem que sempre 
muda, e não o contrário.

"Quanto mais 
falamos do 
presente, 
mais falamos
do futuro."
(Biarritzzz)
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Foi nosso acordo, na falta de manuseio com acû (mão 

esquerda), no movimento, substituir pinturas comendo e 

cortando imagens, é como podar plantas no cotelo. Imagens 

diluídas em outras num gesto de desgrudar o papel interno 

da bala de mascar revelando os assuntos impressos. Quais 

imagens queremos ver nos arquivos futuros? Nos serviria 

a passagem imagética em litogravuras numa perspectiva 

epistêmica das práticas medicinais durante o período 

escravista, quando pretos e indígenas se dedicavam no 

fazer da cura com ervas, mas essa imagem tem um clima, 

os segredos, como algumas salas do terreiro. Desenhei com 

imagens vendo dona Maria narrando sobre o pajé que curava 

os primeiros moradores de São João de Cortes, avistei o 

caminho percorrido dos moradores e as passadas longas, 

empoeirada junto do vento e maresia, não me aproximei, 
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permaneci em pé, distante da casa de palha. 

Em um outro momento, conheci um pajé que 

também morava na boca do mar no povoado 

Cocal, Seu Samba. Foi lhe dado o poder da 

cura dos seus irmãos, mas curar a si ele não 

conseguia. Tarde dessas sentado em sua 

varanda, ele conta que uma cabocla com 

cocar apareceu em seu sonho, encostou na 

rede e falou o que deveria fazer e onde ir para 

se livrar das dores, vai ver na minha imagem 

ele deveria conhecer a história de Dona 

Miúda, neta do bruxo, diziam virar peixe, pedia 

para sua filha fechar os olhos, colocava-a 

na sua cacunda para chegar no porto, 

nesse mergulho profundo virando barco em 

alto-mar. Bruxos, bruxas, curandeiras(os), 

pajés, pajoas cuidam da saúde, da vida nas 

comunidades quilombolas. No exercício 

ficcional de criar imagens, rasgar, cortar, 

sujar, remontar, imprimir, dou juízo ao 

que incomoda, nossos olhos descontentes 

com uma narrativa de sofrimento. Fomos 

acometidos de vontade de descavar um 

poço sem fundo para saber de onde viemos, 

quem eram nossos antepassados e ainda 

assim nos falta tanto. Uma imagem é sobre 
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os povos Anapurus Muypurá, suas práticas 

de lavouras ocupavam toda a extensão do 

rio Parnaíba. Minhas bisavós se criaram por 

essas bandas, cofo de palha, faca de cortar 

arroz, apurar azeite, cabaça na cintura para 

guardar água, essas são imagens da minha 

infância. Deleuze1 fala de uma imagem 

pretendente como um simulador do original. 

Eu chamo de continuação. Remontar os 

registros arqueológicos do povo Muypurá 

a partir da cosmovisão indígena de outra 

população étnica. Se eles plantavam, 

então podemos começar por essa visão, 

as cestarias, os peixes, pensar no que 

consumimos como imagem nesses territórios 

ocupados pelos Muypurá, até hoje, para uma 

criação de visualidades. A imagem como 

num vulto passa as mãos em nossos olhos e 

nos enfeitiça a mente, nos manipula.

¹ Emmanuel Alloa (Org.), Pensar a imagem, 1969, pp. 292-
307.
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Sem natureza não há espiritualidade

Pai Euclides Talabyan

Desamarrar arapucas para 

não cair em ciladas

Capecuen

A gente tem que berrar e tocar 

nessas crateras 

Fernanda Pinheiro

ARTE: GÊ VIANA
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Antônio Pereira Júnior não tem muito mais do que 10 

anos de idade. Em uma tarde tranquila, ele está sentado 

em um banquinho de madeira, sem camisa, calçando um 

chinelo que é do dobro do tamanho do seu pé. Ao lado de 

seu simpático cachorro vira-lata, o menino, concentrado, 

toca o seu saxofone em um quintal de terra rodeado 

por diversos instrumentos — baixo, guitarra, partes de 

bateria. Mas há um detalhe: todos os instrumentos são 

feitos de lata, incluindo o sax, feito com cano hidráulico. 

Toinho, como é mais conhecido, os construiu e os 

utilizou para formar sua banda, o Dragões do Forró, de 

Nova Olinda, na região do Cariri, no Ceará.

Toinho e seus instrumentos são retratados no livro 

Música do Brasil (2000), fruto de anos de pesquisa sobre 

tradições musicais populares do Brasil e anos de viagem 
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pelo Brasil, com fotos de Ernesto Baldan e 

textos de Hermano Vianna. "Os Dragões 

do Forró são uma banda de lata. Essa é 

uma instituição musical típica do sertão 

nordestino, tão típica quanto a banda de 

pífano ou o trio de baião. O nome já diz 

muita coisa: a banda é de lata porque seus 

instrumentos são feitos com sucatas", 

descreve Vianna. "Na maior parte das vezes 

nem precisam produzir nenhum som. A 

guitarra e o baixo dos Dragões do Forró, por 

exemplo, são mudos, e servem apenas para 

causar impacto visual: seus instrumentistas 

fazem apenas mímica. O que não deixa de 

ser muito animado. O som de uma banda de 

lata é, então, basicamente percussivo".

Transformando o lixo em matéria-

prima musical, o pequeno Toinho estabelece 

uma prática análoga ao pensamento da 

música concreta e da luteria experimental 

de consagrados vanguardistas, como Walter 

Smetak. No entanto, mais proveitoso do que 

legitimar a arte de Toinho pela comparação 

e correspondência aos procedimentos 

do avant-gard europeu é entender o 

pensamento sonoro no contexto próprio 
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das precariedades materiais e econômicas. 

Neste cenário, a invenção artística e a 

pesquisa técnica estão necessariamente 

vinculados à experiência da pobreza e ao 

ato de criar a partir (e não apesar) das 

limitações, mas deste trabalho resulta 

um vetor de liberdade imaginativa: o som 

não se conforma à realidade material. Ele 

rompe as amarras da precariedade para 

se firmar como a invenção de um outro 

espaço-tempo. Um protesto contra os 

limites tão estreitos da realidade. 

 Os instrumentos de lata feitos 

por Toninho não são exemplos isolados. 

O prato-e-faca utilizado no samba de 

roda é oriundo de um impulso similar. 

Apropriando-se de utensílios europeus 

de um modo absolutamente original, os 

sambistas, descendentes de escravizados, 

operaram um desvio de finalidade que 

transformou um objeto não musical em 

um instrumento único para exprimir o 

mundo à sua volta. Enfrentando a força 

colonizadora da hierarquia da tonalidade 

e a predefinição do que é ou não musical, 

neste gesto eles inventaram a sua 
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música. Fundaram a vastidão particular 

de um mundo de sons próprios.

Longe de ser um "improviso" no sentido 

negativo ou amador como espécie de "tapa 

buraco", o prato-e-faca é um dispositivo 

sônico complexo, delicado e cheio de nuances 

que nasce precisamente da inquietude 

criativa e da insubmissão em um contexto 

de limitações materiais. Fazer música e se 

expressar com aquilo que está ao alcance 

das mãos como um ato de resistência. 

Esses procedimentos criativos, que 

permeiam incontáveis culturas musicais 

brasileiras, podem ser pensados sob a 

perspectiva do improviso e da gambiarra, 

definida pelos pesquisadores José Messias 

e Ivan Mussa como "uma conexão entre 

homem e técnica em que o próprio corpo 

é atravessado no nível dos afetos, da 

biologia e, claro, da cultura – sem que a 

percepção consciente precise ser acionada". 

Neste sentido, a gambiarra corresponde 

menos a um contexto pós-colonial de 

precariedade e sublinha  uma ideia de 

precariedade e improviso como forma de 

conhecer — não o que se pode conhecer, 



115

GG ALBUQUERQUE

mas como se pode conhecer.

Como em toda discussão sobre as 

culturas periferizadas no/pelo capitalismo, é 

preciso, claro, afastar qualquer romantização 

da pobreza, uma carga autodestrutiva 

tamanha que não pode ser dimensionada 

por nenhuma estatística. Primeiro porque 

se alguém como Toinho é capaz de criar 

tanto com tão pouco, ele possivelmente iria 

ainda mais longe se tivesse dinheiro para 

ter uma oficina vasta ou um computador. 

Como em toda 
discussão sobre 
as culturas 
periferizadas no/
pelo capitalismo, 
é preciso afastar 
qualquer 
romantização 
da pobreza
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E também porque a gambiarra não é 

exclusividade do campo da arte nem mesmo 

dos países ou indivíduos pobres, como se 

estes estivessem atingindo um patamar 

mais elevado de tecnologia após enfrentar 

condições adversas. A Força Aérea norte-

americana, por exemplo, conectou 1.760 

consoles de Playstation 3 da Sony para 

montar um supercomputador capaz de 

processar imagens de satélite. É o 33º 

maior computador do mundo e o custo 

total do sistema foi de US$ 2 milhões. Não 

obstante, a gambiarra — e outros modos de 

ação similares pelo  mundo, como o jugaad 

na Índia e o shanzai na China — passa a 

compor uma certa "cosmotécnica decolonial" 

que emerge a partir da precariedade e 

se firma na flexibilização de dispositivos 

tecnológicos (eletrônicos ou não), que dribla 

esquemas de coerção para disseminar 

uma abordagem criativa mais livre.  

"Uma condição comum de precariedade 

– um devir precário – fundamenta essa 

cosmologia pós-colonial do Sul Global, 

indissociável de uma cosmotécnica", 

pontuam José Messias e Ivan Mussa. "Essa 
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cosmotécnica é viabilizada empiricamente 

pela detecção de ações limitadas, ou melhor, 

restritas pela agência dos vários vetores do 

sistema. A necessidade desse direcionamento 

consiste numa forma de restrição, mas 

também numa irrupção improvisada – e por 

isso despudorada, nas palavras de Fernanda 

Bruno –, que exprime o que entendemos 

por gambiarra: um processo emergente, 

uma superposição de fases (mediadast 

em diferentes ordens de magnitude)". O 

crítico musical negro norte-americano 

Amiri Bakara, por sua vez, chamou atenção 

para a importância de um ethos negro 

da tecnologia. "Os chamados artistas 

percebem, aqueles que se libertaram, que 

nossas criações não precisam emular as do 

homem branco, mas é a hora de engenheiros, 

arquitetos, químicos, artesãos eletrônicos, 

isto é, também [seus] filmes, rádios, sons 

etc. entenderem que aprender tecnologia 

ocidental não deve ser o fim de nossa 

compreensão da disciplina particular com a 

qual nos envolvemos", defende. A gambiarra, 

portanto, seria um modo de desenvolver 

dispositivos e procedimentos técnicos 
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libertadores na medida em que propõem 

uma autodeterminação subjetiva através 

de novas máquinas, construindo um novo 

aparato ferramental para a música e, assim, 

entrelaçando indistintamente dimensões 

técnicas, políticas, cognitivas e estéticas. 

Em Sanakoroba, interior do Mali, o DJ 

Diaki, a partir da precariedade material, 

inventa uma outra forma de escrita sonora 

que, em vez de ser derivada de modelos 

mundiais (a propalada modernidade da 

música eletrônica ou a tradição representada 

pelos grupos locais de balafon), leva estes 

modelos ao limite e os recria dando luz a um 

A gambiarra 
seria um modo 
de desenvolver 
dispositivos e 
procedimentos 
técnicos 
libertadores
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corpo estranho mesmo nos campos do qual 

ele supostamente descende. Ao descrever o 

álbum Balani Fou (2020), o jornal britânico 

The Guardian alertou aos leitores que o som 

do malinense "pode parecer um ataque de 

pânico para ouvidos desacostumados". 

O método de Diaki é simples: ele 

pluga uma bateria eletrônica Boss DR550 

conectada ao Virtual DJ (o software mais 

barato possível para discotecagem, que ele 

passa a usar como um programa de produção 

de beats) e aciona samples de balafon e 

mais uma infinidade de outros drum kits 

batucando a bateria eletrônica com os dedos. 

O resultado é a abertura da caixa de pandora 

dos beats. Diaki deixa uma manada de ritmos 

correr solta, aglomerando-se em uma massa 

sonora polirrítmica tórrida e frenética de 

sons sintéticos e implacáveis. O efeito é 

arrebatador — e só podemos imaginar que 

seu impacto deve ser ainda mais notável 

nas grandes caixas do seu paredão de som 

que ocupa as ruas de Sanakoroba.

Historicamente, o ritmo é o pilar de 

sustentação e ponto de fundação da música 

eletrônica de pista (ou dance music). A batida 
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repetitiva e sua importância no processo 

de indução ao transe foram destacados 

ainda nos anos 1980 por Fraser Clark, 

teórico que conectou a psicodelia hippie 

dos anos 1960 com a emergente cultura 

rave. Clarke argumentava que o andamento 

de 120 BPM da house music era o mesmo 

“da batida do coração do bebê no útero… 

Imagine 20 mil jovens ocidentais dançando 

possessos, a 120 BPM, a noite toda, até 

o sol raiar. Você tem a sensação de que 

está todo mundo no mesmo útero”.

O ritmo fixo e repetitivo também foi 

o elemento que serviu para caracterizar 

a música das free parties quando estas 

passaram a ser alvo do governo britânico, 

que em 1994 conferiu à polícia "poderes 

para remover pessoas participando ou se 

preparando para participar de uma festa 

rave" na qual se execute "música total ou 

predominante caracterizada pela emissão de 

uma sucessão de batidas repetitivas".

Munido de softwares baratos/

pirateados reinterpretados à sua maneira, 

Diaki confecciona gambiarras digitais e 

opera uma transfiguração na estrutura 



121

GG ALBUQUERQUE

de batidas fixas e repetitivas do compasso 

4×4 que até pouco tempo definiram a 

música eletrônica, numa jogada que 

subverte o seu DNA rítmico a partir de 

uma sensibilidade polifônica ancorada na 

epistemologia africana do ritmo.

A “mutação genética” da música 

eletrônica apresentada por Diaki transforma 

também o modo de experimentar a 

passagem do tempo. Se as raves eram 

(são?) uma reconexão com a lisergia hippie 

de um longo transe coletivo com feições 

místicas ou esotéricas rumo a destinos 

transcendentais, o seu álbum Balani Fou, 

ao contrário, é a exaustão do corpo e o 

gosto pela materialidade no instante agora. 

Não há “outros mundos” ou dimensões 

espiritualmente mais elevadas. A única 

forma de expansão de consciência é levando 

o corpo aos extremos do movimento e 

do suor, enroscando-se na saturação do 

paredão de som, na violência solipsista 

dos imprevisíveis padrões polirrítmicos até 

tornar-se um, com a imanência do chão 

de terra. Não é sair deste mundo, mas 

transformar sua relação com ele.
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Essa invenção e recriação produzida 

por Diaki, artista-cientista, é atrelada 

intimamente a uma experimentação 

dos dispositivos tecnológicos — o 

software (Virtual DJ), o hardware (a 

bateria eletrônica, o notebook) — onde 

se desenvolve uma técnica original e 

inovadora. Uma forma particular de 

escrita sonora ou fonografia que rompe 

com a rigidez e o tempo fixo das formas 

musicais canônicas de música eletrônica 

de pista, como o techno e o house.

A noção de técnica designa, antes 

de tudo, um conjunto de estratégias 

operacionais mobilizadas para realizar 

objetivos individuais e coletivos. Esse 

conjunto de estratégias inclui tanto o 

pensamento e o imaginário como as ações 

sociais voltadas para as diversas e complexas 

realizações humanas. Como destacou o 

filósofo Gilbert Simondon, a técnica não diz 

respeito ao funcionamento das máquinas 

propriamente. Ao contrário, a tecnicidade é 

aquilo que nasce da margem indeterminada 

do objeto, a partir da invenção humana 

em diálogo contínuo com a máquina, 
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constituindo uma rede de comunicação que 

altera o modo de ser de homens e máquinas, 

antes vistos como seres separados.

Afirmar a potência da gambiarra 

não é glamourizar pobreza ou o 

subdesenvolvimento — fetiche tão premente 

da world music — mas reconhecer que no 

Essa invenção 
e recriação 
produzida por 
Diaki, artista-
cientista, 
é atrelada 
intimamente 
a uma 
experimentação 
dos dispositivos 
tecnológicos
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crackeamento dos softwares e na gambiarra 

dos dispositivos, isto é, na comunicação 

homem-máquina elaborada criativamente 

entre Diaki com os dispositivos técnicos, 

reside uma forma de elaborar os próprios 

instrumentos com a finalidade de inventar 

um som que jamais fora ouvido, dançado ou 

pensado. Um som que, em suas limitações, 

utiliza-se das ferramentas digitais para 

instaurar uma possibilidade nova para 

a arte e seus efeitos na festa da vida 

cotidiana. A gambiarra é um modo de ver 

caminhos que não foram programados, 

recombinando e proliferando percursos que 

antes eram impensados e imprevistos.
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POLIVOX É UMA SEÇÃO DA REVISTA OUTROS CRÍTICOS 

QUE LANÇA UMA PROVOCAÇÃO PARA ARTISTAS E 

PESQUISADORES REFLETIREM SOBRE O TEMA DE CADA 

EDIÇÃO. A PARTIR DO TEMA “POLÍTICAS DO SOM E 

IMAGEM”, MANDAMOS A SEGUINTE QUESTÃO AOS 

PARTICIPANTES: 

TEM SIDO BEM CORRENTE O CRESCIMENTO DE 

TRABALHOS QUE ARTICULAM ARTE E VIDA DE MANEIRA 

MAIS COMPLEXA DO QUE A IDEIA DE “BIOGRAFISMO”, 

MUITO PRESENTE NAS ANÁLISES DE OBRAS E 

ARTISTAS QUE BUSCAVAM INTERPRETAR  OU MESMO 

“ENCONTRAR” RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO ENTRE 

ESSE DOIS LUGARES, PENSADOS MESMOS COMO 

INSTÂNCIAS SEPARADAS, A ARTE, A VIDA. 

NO TEXTO/CONFERÊNCIA “O ATO DE CRIAÇÃO”, 

DELEUZE FAZ UMA OBSERVAÇÃO QUE ACHO QUE PODE 

CABER PARA O QUE QUEREMOS DISCUTIR COM VOCÊS, 

ELE DIZ: “[...] A ARTE É AQUILO QUE RESISTE, MESMO QUE 

NÃO SEJA A ÚNICA COISA QUE RESISTE”. 

COM A PANDEMIA, ME PARECE QUE ESSA RELAÇÃO (QUE 

CHAMO DE COMPLEXA) ENTRE ARTE E VIDA GANHOU 

OUTRAS NUANCES. A PRECARIZAÇÃO E RESTRIÇÃO 



A QUE MUITOS ARTISTAS TIVERAM QUE LIDAR PARA 

CONTINUAR A PRODUZIR, FEZ COM QUE ESSA IDEIA 

DE “RESISTÊNCIA” SAÍSSE DO CAMPO POLÍTICO MAIS 

AMPLO, DAS NOÇÕES MAIS ESTANQUES DE “ARTE 

POLÍTICA”, “ARTE COMO RESISTÊNCIA”, PARA PODER 

EXISTIR NUMA ESPÉCIE DE RESISTÊNCIA EM SI. O NÓS-

POLÍTICO FOI SE ESMAECENDO AOS POUCOS, ME 

PARECE, MAS O QUE PODERIA SOAR NEGATIVO, A MEU 

VER, COM A PASSAGEM DO TEMPO E DA VIOLÊNCIA 

SISTÊMICA DE UM GOVERNO ASSUMIDAMENTE 

FASCISTA, OU VELADAMENTE, PARA QUEM A LUZ FORTE 

DE SUAS AÇÕES LHE EMBAÇA A VISÃO; DEU LUGAR A 

UM EU-POLÍTICO ONDE SEU CORPO É SUA CASA, ONDE 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO, OU ATOS DE CRIAÇÃO, PARA 

MANTER A IDEIA DE DELEUZE, SÃO TAMBÉM LUGARES DE 

INVENÇÃO. 

EM SUMA, GOSTARIA QUE VOCÊS ME FALASSEM A 

PARTIR DE SUAS PRÓPRIAS EXPERIÊNCIAS NESSES 

ÚLTIMOS SEIS MESES, MENOS SOBRE A ARTE QUE 

RESISTE, E MAIS SOBRE AS OUTRAS COISAS QUE 

RESISTEM.    
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O bastidor 

O bastidor é uma ferramenta 
utilizada no bordado. Um elemento 
que estica o tecido deixando-o com 
uma superfície lisa e firme para 
facilitar o ato de bordar. “Bastidor”, 
para quem não está acostumado 
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com o mundo das linhas, tem outro 
significado imediato: “o que está 
por trás das cenas”, “fora da cena”, 
“o que não é visto”. Vamos divagar, 
portanto, no entendimento do 
bastidor do processo de criação 
como cenário que pode não se 
refletir no trabalho artístico em si.

Encaro a arte como trabalho e 
minhas produções têxteis (as de 
linha de escrever e de bordar) como 
objetos deste trabalho. Ou seja, 
eu descolo a “obra de arte” como 
fruto de um sistema desprovido 
de relação com a realidade. 
Concordo com Janet Wolff, “A 
arte é produto social”. A “obra de 
arte” é por fim um resultado das 
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forças de trabalho de uma artista, 
tem contexto histórico-social-
econômico e onde arte e vida não 
estão desassociadas. 

Mesmo antes da pandemia, ou 
melhor, desde quando comecei 
em 2015 a encarar o “Linhas de 
Fuga” como trabalho, divido a 
atenção com uma criança. Desde 
que engravidei (2013) não trabalho 
“formalmente” fora de casa. 

Estar sozinha em casa com 
uma criança foi inclusive o 
que me impulsionou a produzir 
artisticamente, aquilo tudo 
precisou ir para algum lugar e aos 
trancos e barrancos foi. O bordado 
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tem historicamente como função 
primeira a domesticidade, mas 
acredito que se subverte a essa 
lógica quando seu bordado quebra 
as paredes duramente construídas 
pelo sistema patriarcal, quando 
seu bordado sai de casa e ainda 
carrega consigo sua experiência. 
Minha fuga era justamente tentar 
expressar através das linhas do 
bordado minhas experiências, 
colapsos e revoluções, sob a 
condição de mulher-mãe, isto tudo 
está completamente conectada às 
minhas produções artísticas.

Hoje com a pandemia e já com 
alguns anos de relação com 
o bordado mais maternidade, 
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ainda não consigo dedicar um 
tempo exclusivo da minha rotina 
às minhas criações de linha de 
bordar, por conta das criações 
de carne: além de José que hoje 
tem 6 anos, tenho agora Pilar 
com 1 ano e meio. Tenho que me 
desdobrar nos afazeres da casa, 
nos cuidados com eles, nas minhas 
pesquisas e projetos. Mesmo 
meu dia começando quase que 
religiosamente às 5h23 conto nos 
dedos os trabalhos artísticos (3!) 
que consegui produzir na pandemia. 
Financeiramente o caos só não 
foi instaurado pois consegui me 
inscrever no auxílio emergencial, 
uma conquista da esquerda 
brasileira, vale ressaltar. Já fiz rifa, 
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vendi quadros antigos, me inscrevi 
em editais de emergência, enfim... 
é um movimento constante de se 
reconstruir e de exercer o privilégio 
que tenho a ter acesso a essas 
formas de se refazer.

Nesse bastidor, nessa outra 
coisa que resiste, há além da 
precarização/restrição do trabalho 
do artista, um processo de 
invisibilidade histórica dAs artistas 
sendo constantemente combatidas. 
Estar aqui hoje escrevendo sobre 
isso é um exemplo. A nossa própria 
vida nos bastidores são fagulhas de 
resistência que podem vir, ou não, a 
serem vistas de fora, em nossa obra 
artística. São micro-resistências 
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somadas até terminarmos de fazer 
alguma “obra de arte”, então daí a 
arte como resistência resultado de 
várias maneiras de resistir. 

Voltando à imagem do bastidor 
do bordado, esse que prepara a 
superfície do tecido, nosso bastidor 
prepara a nossa arte e faz dela mais 
forte, verdadeira, e na pandemia 
com características de reafirmar 
que estamos vivas.





Jornalista, arteterapeuta 
em formação & artista 
nas horas vagas.

GIANNI 
PAULA 
DE MELO
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vital é amparar a libido sempre acesa. 
o fogo é o único elemento da natureza 
que não está dado – a menos que o 
seu país seja o princípio do inferno. 
projetos, vernissage, obra, livro, legado 
são outra coisa: de grande valor para 
a humanidade: mas são outra coisa. 
é trabalho. às vezes, mais trabalho. & 
a exaustão do subalterno não é uma 
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tara. por outra lente, mira, somos todos 
sedentos de ação. imagina só, que 
aventura, até o fim do ano, não fazer 
mais nada.  
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Eu, e esse é um parágrafo sobre mim, 
sobre o todo que sou eu, já que não 
quero falar sobre corpos coletivos que 
não me cabem, estou resistindo desde 
sempre, em maior ou menor vibração. 
No final do ano passado lancei um 
filme, no qual falo sobre as marcas que 
uma experiência de estupro quando 
criança me moldou e pesa nos meus 
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ombros até hoje. Esse filme é também 
sobre vozes dominantes e dissonantes 
no cinema que se faz hoje no Brasil, 
no mundo. Fiz meu primeiro filme em 
2013, sem aporte e sem recursos, 
da mesma maneira que trabalho até 
hoje. Fazer cinema nesse país sempre 
foi outra coisa, e uma outra coisa que 
resiste. No entanto, eu prefiro fazer, 
antes e primeiro, o cinema no qual 
acredito, um cinema que eu quero, 
nunca um cinema necessário. Lancei 
recentemente um longa-metragem 
que, assim como boa parte das minhas 
ficções, trata de jovens de classe 
média falando sobre arte e amor, algo 
curiosamente não esperado de um 
cineasta preto e periférico. Um amigo 
querido apontou isso, uma questão 
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que me acompanha já algum tempo: 
pode um pobre falar sobre esse mundo 
que "não é seu"? Os brancos de 
classe média estão a todo momento 
botando sua culpa para cirandar 
e fazendo filmes sobre favelados, 
mas parece que o caminho inverso 
é tomado com um grão de sal. Seria 
essa vontade de falar, hoje, sobre um 
mundo que não me pertence, resistir? 
Não é arte, é outra coisa, uma outra 
coisa que resiste, o motor, o tônus, 
o movimento. Esse mesmo longa 
recebeu uma crítica que versava 
longamente sobre sua desconexão 
com os preceitos de Brecht (?), sua 
visão burguesa, claramente produto 
de um diretor rico e ensimesmado. 
Talvez eu receba a última porção 
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do rechaço de braços abertos, mas 
o todo segue muito interessante. 
Me dá ainda mais vontade de fazer 
filmes sobre lugares em que não 
necessariamente estou agora, sobre 
lugares que não necessariamente 
são meus (ou que nunca serão). Não 
é arte, é outra coisa, uma vontade de 
resistir.
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Cantora, atriz, 
publicitária, professora e 
militante do feminismo 
negro e da música.
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Quando a Pandemia começou, o 
carnaval tinha acabado de acabar. 
Fizemos um show no espaço O 
Poste dia 14 de março e no dia 17 
eu recebi uma ligação da escola 
em que eu trabalho, comunicando 
a suspensão das atividades por 
tempo indeterminado por causa 
da pandemia. Ainda me pergunto 
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como a gente viveu pra viver um 
processo dessa magnitude? Ficamos 
um tempo sem dar aulas, até que as 
escolas tiveram que se adaptar ao 
EAD. O desafio foi grande e ainda é. 
Hoje estamos mais adaptades, mas 
continua sendo desafiador porque 
tivemos que dominar as ferramentas 
digitais e adaptá-las à linguagem 
das crianças. Hoje, além das aulas 
gravadas, também damos aulas online 
ao vivo.

A faixa etária vai de 1 ano e 3 meses 
até 5 anos de idade. Como é que 
a gente elabora aulas em que as 
crianças se mantenham interessadas 
por 30 minutos, uma hora? Ainda 
estamos aprendendo, mas já 
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encontramos o fluxo e tem dado 
certo.

Ter boa vontade foi a primeira coisa, 
no sentido de se permitir lidar com 
o novo que estava imposto a todes, 
mas para além disso, foi um momento 
em que o mercado de trabalho ficou 
muito fragilizado, então manter o 
vínculo empregatício também foi uma 
motivação importante.

No início, já era prazeroso o fato de se 
reinventar, filmar, editar.. . Mas, sete 
meses depois estamos cansades desse 
contexto todo. Mas, é fato que hoje 
temos mais habilidades do que quando 
tudo isso começou.

Eu trabalho com música em vários 



166

GABI DA PELE PRETA

segmentos: música e educação, 
música e publicidade, música e 
entretenimento como shows, teatro e 
cinema, então, me reinventar é muito 
natural na minha história de vida.

Tive um processo de perda vocal entre 
2015 e 2016 e fiquei muito tempo 
sem poder trabalhar. Foi apavorante 
pensar como eu ia me manter nesse 
momento se a minha ferramenta 
mais importante estava fora de 
funcionamento.

Foi quando eu, que já tinha feito 
magistério, mas não pensava em ser 
professora, comecei a dar aulas de 
reforço e consegui recuperar minha 
estabilidade financeira dessa forma, 
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até que pudesse voltar às atividades 
musicais. O que quero dizer é 
que esse momento me preparou 
para estar mais “saudável” nesse 
contexto de Pandemia. A reinvenção 
é um exercício constante na minha 
existência, por entender que a  luta 
pela vida e pelo bem viver  deve ser 
prioridade.

É uma coisa pelo qual a gente deve 
lutar.

Vai passar!





Poeta e músico.

ADALBERTO
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Resiste o desejo de fazer o que se 
acredita. Acredito na arte, então, ela 
resiste em mim e eu resisto por ela. 
Sempre encontrei como uma das formas 
mais intensas de alimento energético 
tocar para outras pessoas. Os olhares 
e ouvidos atentos, as sensações, o 
aplauso, a vaia, a crítica, tudo soma e 
é combustível pra existir. Isso tudo faz 
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falta demais. Talvez o que mais resista 
em mim seja a esperança de que em 
breve vamos poder sentir tudo isso 
novamente. Por enquanto, sigo por aqui 
me descobrindo, além de artista, meu 
próprio iluminador, roadie, produtor 
audiovisual, técnico de áudio e crítico. 
Além de mestre em gambiarras. Na 
tora produções. Foi preciso me tirarem 
o mundo lá fora pra descobrir essa 
imensidão aqui dentro. Ah! Antes de 
terminar... FORA BOLSONARO!
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Professor de Cultura 
e Literatura Brasileira 
na UERJ. Desenvolve 
pesquisa sobre poesia 
e vocoperformance. 
É autor do blog Lendo 
canção - lendocancao.
blogspot.com; e do livro 
Canção: a musa híbrida 
de Caetano Veloso.
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Ao trabalho em casa acumular 
trabalho de casa. Jogar com a 
falsa relação de intimidade – 
"biografemas", diria Barthes – 
prometida pelas redes sociais. Ler 
vários parágrafos de livros variados. 
Fazer colar de tampinha de garrafa 
para carnavais futuros. Encaixar 
mais peças no quebra cabeça. 
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Para Adorno, "As obras de arte 
deixam-se experimentar tanto mais 
verdadeiramente quanto mais a sua 
substância histórica for a do autor 
da experiência". Já para Proust, 
"Só pela arte podemos sair de nós 
mesmos, saber o que vê outrem de 
seu universo que não é o nosso, cujas 
paisagens nos seriam tão estranhas 
como as porventura existentes na lua. 
Graças à arte, em vez de contemplar 
um só mundo, o nosso, vemo-lo 
multiplicar-se, e dispomos de tantos 
mundos quantos artistas originais 
existem, mais diversos entre si do que 
os que rolam no infinito, e que, muitos 
séculos após a extinção do núcleo de 
onde emanam, ainda nos enviam seus 
raios". Como Gide n'O imoralista, 
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"sempre considerei grandes artistas 
os que ousam dar foros de beleza a 
coisas tão naturais que quem as vê 
pode dizer 'como não compreendi até 
agora que também isto era belo.. .'". 
Contar os mortos. Pranto. Chás. 
Banho frio. Em busca de life ver lives. 
Contactar irmandades e redes de 
solidariedade. E-mails, orientações, 
encaminhamentos didáticos, aulas 
remotas (síncronas e assíncronas). 
Não poder ir ao teatro. Pesquisar 
tutorial de máscara caseira. Esforçar-
se para não desfazer-me na clareza 
das prosas. Ler em Caio Fernando 
Abreu que "o figo não é uma fruta, 
mas uma flor que abre para dentro". 
Entoar benditos. Dizer "insônia, my 
dear, eu quero dormir", ouvindo Rita 
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Lee. Semelhante a Chico César, 
cantar para que "Deus me proteja de 
mim e da maldade de gente boa, da 
bondade da pessoa ruim". Ler n'Um 
sopro de vida de Lispector, citado por 
Stigger no facebook, que "a realidade 
é mais inatingível que Deus – porque 
não se pode rezar para a realidade". 
Sim, Ana Martins Marques, duas 
pessoas dançando a mesma música 
em dias diferentes formam um par. 
Tenho dançado e formado pares, às 
vezes trios. Leituras, leituras, leituras, 
leituras. Faxinar e defumar a casa. 
Retirar o pó das Sereias da coleção. 
Cantar junto com Beth Carvalho 
"Senhora rezadeira, reze pra que a 
lua mansa / Nunca deixe de brilhar 
/ E na vida a esperança / Nunca 
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venha nos faltar". Visitar museus 
(virtualmente). Confundir não ser 
mais com nunca ter sido. Ouvir Cátia 
de França lembrar que Itabaiana-PB 
só é bela no rasgo de um dia de feira. 
Saudade de mainha. Fazer o bolo 
amarra-marido do livro de receita 
que herdei (roubei?) de voinha. 
"Quem paga pela praga?", pergunta 
um recém soneto de Glauco Mattoso. 
"Quantos decibéis são necessários 
para transportar o homem a um 
novo tipo de percepção?", pergunta o 
Cage de Sérgio Sant'Anna. Durante 
três meses, entrar ao vivo no insta às 
17h e ler poemas, trechos de textos, 
letras de canções, diariamente. 
Diante do que parece ser (de novo) 
o fim da aventura humana na Terra, 
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perguntar junto a Álvaro de Campos 
"quem escreverá a história do que 
poderia ter sido? / Será essa, se 
alguém a escrever, / A verdadeira 
história da Humanidade". Raiva. Nojo. 
Tristeza. Sim, Virginia, sim, "não é só 
de uma língua nova que precisamos, 
primitiva, sutil, sensual, obscena, 
mas também de uma nova hierarquia 
das paixões". Eu também "não quero 
andar na fossa cultivando tradição 
embalsamada", Tom Zé. Pdfizar textos 
para alunos. "Da podridão / As sereias 
/ Anunciarão as searas", escreveu 
Oswald; "a musa não se medusa: / 
contra o caos / faz música", escreveu 
Haroldo de Campos. "Conviver não é 
só uma questão de opção que a gente 
faz. O convívio é a nossa condição", 
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diz Paulo Nazareth na abertura do 
disco Mundo novo de Mahmundi. Sim, 
Thomas Mann, "unicamente por meio 
da literatura, da ciência humanística, 
do ideal do homem livre e belo", pode-
se refrear o horror. É isso Mann, "é 
justamente na esperança de um 
desenfreio de forças produtivas que 
se conquista a liberdade". “O Brasil 
precisa ser dirigido por alguém que 
já passou fome”, disse Carolina 
Maria de Jesus. Mas o dirigente de 
agora autoriza invasão de hospital 
para "verificar" se doente tá doente 
mesmo. (Ah, essa metástase!). "O 
tempo exige olhos afeitos à escuridão 
/ e sapatos habituados à marcha", 
escreveu Pedro Tierra. Postar no 
insta haiku de Bashô que diz "fico em 
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casa / tempo de guardar / frutas e 
sementes". Ler Alejandra Pizarnik 
dizer que "Não é muda a morte. 
Escuto o canto dos enlutados selar 
a rachaduras do silêncio. Escuto 
seu dulcíssimo pranto florescer meu 
silêncio gris". Ganhar versinhos de 
bem-querer cantados por bordadeiras 
do Vale do Jequitinhonha. Leituras, 
leituras, releituras, releituras. 
Sim, Drummond, "o presente é tão 
grande, não nos afastemos / não nos 
afastemos muito, vamos de mãos 
dadas". Ser "um braço estendido além 
/ de seus nervos // eis o que somos", 
como no poema de Edimilson de 
Almeida Pereira. Fugir das patrulhas 
ideológicas. Ler nas redes que "uma 
'batida de coração' em uma nuvem de 
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gás cósmica está a 15 mil anos luz da 
Terra". "Como surpreender o segredo 
do desaparecimento das coisas? 
Virando-se muito rápido? Não. 
Mais rápido? Ainda mais rápido?", 
perguntou Genet. A quantidade 
de gente abandonada morando 
nas ruas entristece qualquer dia 
bonito pra chover. É como disse 
meu conterrâneo dos Anjos: "O 
Rio de Janeiro é uma espécie de 
sereia falaciosa, pródiga unicamente 
em sonoridades traidoras para os 
que vêm pela primeira vez". Ouvir 
Caetano cantar: "A solidão agora é 
sólida, uma pedra ao sol". E "o futuro é 
a residência do sonho, da expectativa, 
das realizações e do ridículo", diz 
a voz narrativa do livro de Eliana 
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Alves Cruz. "Eu fui à Corumbá pra 
no Pantanal olhar a bicharada / E 
fui pra ver, não vi, que decepção 
senti / Vi quase nada", canta Itamar 
Assumpção. Em quem será que votou 
para presidente estes que queimam 
o Pantanal? "Curral / é onde o real 
/ passa por cima", escreveu Maria 
Lúcia Alvim. "O macho pela vida se 
valida a molestar a mulher", canta 
Tom Zé, enquanto leio as notícias 
da política. Seguir desvirilizante, 
contra os liberalóides ressentidos 
que babam no poder. Saudade 
da sala de aula, alunos, colegas, 
rampas, cantina, do meu lugar entre 
Mangueira e Maracanã. Tudo agora 
bebido numa cápsula de nuvem fria, 
sem água. UERJ! Criar estratégias de 
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sobrevivência contra a dupla fascista 
verme-vírus. Repetir o mantra: "Não 
se repete uma aula de literatura, 
por isso não se grava uma aula de 
literatura". Ouvir Gil cantar: "O 
Cérebro eletrônico faz tudo, mas só 
eu posso chorar quando estou triste". 
"A música se foi: – durmo ou estou 
desperto?", perguntou Keats. Seguir à 
escuta.
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