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São Paulo, 20 de novembro de 2020.

Há quem vá só até a metade,

impossibilitado de avançar. E

há também grande interesse em ir

ao mesmo tempo em que se fica:

naturalmente, não no mundo

físico, mas no mundo da arte.

Essas pessoas desejam, de algum modo,

manter as tradições vivas e,

no entanto, fazê-las avançar. É

um bocado sobre-humano, enquanto

projeto. Já os outros não ligam

tanto para a tradição, mas a seguem de todo modo.

John Cage, excerto de Para onde vamos? E o que estamos 

fazendo?, 1961. 



14

OUTRAS HISTÓRIAS

No início da primeira faixa do LP 

Música Popular do Nordeste, Volume 

2, lançado em 1972, um apresentador 

não identificado anuncia: “Por Severino 

Pinto e Lourival Batista: meia quadra”. 

Os violeiros pinicam então uma melodia 

originalíssima. Em seguida, passam a bater 

o baião no tampo dos instrumentos e a 

tanger as cordas preenchendo os espaços 

da batida com acordes que estabelecem o 

tom ao mesmo tempo em que passeiam por 

estranhas dissonâncias. É uma construção 

inusitada até mesmo (ou principalmente) 

para o público habituado à sofisticação 

harmônica da bossa nova ou da MPB 

da virada dos anos 60 para 70. Nesse 

momento, é a vez de Lourival comentar:

“Meia quadra. Cantoria mais moderna 
que temos nos últimos tempos, a meia 
quadra. Uma invenção de uns dois anos 
para cá.” 

O que se segue é uma proeza de 

engenho poético, originalidade melódica e 

expressividade vocal, no calor do improviso. 

Festa de Vaquejada, segundo LP dos 

cantadores Zé Luiz e Zé Ferreira, também 
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lançado em 1972, foi elaborado como uma 

simulação bastante caricatural de uma 

cantoria de pé de parede numa fazenda 

no interior do Nordeste, com diálogos 

cômicos e aplausos da plateia. Um dos 

personagens, o Major Caroba, anuncia 

assim a faixa Mourão de Pé Quebrado:

“Agora, arrepare bem, eles vão fazer um 
negócio diferente, novo. Na cantiga das 
viola isso é novo. É uma criação desses 
dois afamado violeiro. É o pé quebrado. 
Arrepare que parece que a rima vai 
quebrar, mas num quebra porque o 
outro ajuda e sacode a rima pra ele. Ele 
pega e vai com a bola no pé. É direitinho 
que nem futebol.”

Luiz e Ferreira possuíam um estilo 

bem diferente do cultivado por Lourival 

e Pinto e foram a primeira (única?) 

dupla de repentistas contratados por 

uma multinacional (a CBS). Em suas 

gravações cultivavam uma sonoridade 

relativamente polida, não muito comum 

entre os cantadores da época, mantendo 

praticamente inalterado o andamento do 

baião durante toda a faixa, em geral, com 

uma das violas dobrando, oitava acima, a 
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melodia vocal, enquanto a outra mantém a 

harmonia e padrão rítmico. A modalidade 

criada pelos dois e registrada pela primeira 

vez neste LP possui uma estrutura poética 

simples e hipnotizante: cada cantador 

improvisa apenas uma quadra e passa a 

vez pro companheiro, deixando sempre o 

último verso sem rima. O cantador seguinte 

inicia a quadra rimando com o verso solto 

do parceiro, rima os versos intermediários 

entre si e também entrega o verso final 

aberto. É uma estrutura circular, não 

conclusiva, que impulsiona a continuidade 

do canto e do improviso, mantidos 

indefinidamente até que os poetas esgotem 

seus repertórios de rimas e assuntos.

A cantoria assumiu os contornos 

gerais que a caracterizam até hoje por 

volta da década de 1870, na região da 

Serra do Teixeira, no sertão paraibano, 

dali se espalhando por todo o Nordeste. 

Na altura em que estas duas gravações 

– tão diversas em suas novidades e 

estilos – foram produzidas e publicadas, 

a cantoria contava então com cerca de 

um século de história conhecida.
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Em 1938, a Missão de Pesquisas 

Folclóricas – idealizada por Mário de 

Andrade, então chefe do Departamento de 

Cultura de São Paulo – fotografou, filmou e 

gravou uma apresentação do auto da Barca, 

em João Pessoa, Paraíba. A Barca é uma das 

variantes dos autos de origem portuguesa 

ligados a assuntos marítimos, muito 

disseminados no Nordeste, provavelmente 

desde fins do século XVII, conhecida também 

como Fandango, Chegança, Marujada e Nau 

Catarineta. No livro Viagens ao Nordeste 

do Brasil, o inglês Henry Koster relatou 

a realização de um Fandango na Ilha de 

Itamaracá, Pernambuco, no ano de 1814, 

com a presença de 12 cantores/dançarinos 

e 2 violeiros. Quase 125 anos antes do seu 

primeiro registro sonoro, portanto.

Ao ouvir as faixas gravadas pela 

Missão, salta aos ouvidos a polifonia 

de timbres estranhamente anasalados, 

quase percussivos, tecida pelas cordas 

que acompanham os cantos, destoando 

consideravelmente da sonoridade mais doce 

e macia dos conjuntos dito regionais, muito 

presentes em apresentações de rua, rádios 
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e discos. Uma das fotos do acervo da Missão 

retrata cinco instrumentistas sentados num 

comprido banco de madeira, debaixo de 

sol forte. E num dos relatórios da viagem, o 

maestro Martin Braunwieser – responsável 

pelas gravações e registros em partituras 

– deixou anotações tão esclarecedoras 

quanto a foto em questão: 

“Em João Pessoa as toadas dos 
marujos foram acompanhadas por 
uma orquestra (conjunto) com os 
instrumentos seguintes: 1) cavaquinho-
banjo; 2) violão; 3) violão-banjo; 4) 
outro violão; 5) banjo-bandolim. Não 
só o timbre dos banjos lembrava o jazz, 
mas muitas vezes também o ritmo e 
a harmonia das toadas – sendo que 
muitas delas parecem ser de origem ou 
de influência portuguesa.”

Os instrumentistas da Barca 

modificaram a estrutura do banjo 

– instrumento até então associado  

exclusivamente à música norte-americana 

– adaptando-o às dimensões, número de 

cordas, afinações e modos de execução 

de instrumentos já popularizados no 

Brasil – bandolim, cavaco e violão – com 
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a provável intenção de alcançar maior 

projeção sonora nas apresentações ao 

ar livre. Anteciparam assim, em cerca de 

40 anos, um procedimento igualmente 

inovador que tornou-se uma das marcas 

registradas dos sambistas do Cacique 

de Ramos, no Rio de Janeiro.

Entre agosto e dezembro de 1928 a 

Odeon lançou 13 discos de 78 rpm com 

gravações do conjunto pernambucano 

Grupo Voz do Sertão – Minona Carneiro 

(voz), Luperce Miranda (bandolim), Meira 

(violão) e Romualdo Miranda (violão) 

e José Ferreira (cavaco) – executando 

magistralmente gêneros muito diversos: 

embolada, samba (um dos termos usados 

para os cocos, no Nordeste), choro, valsa, 

polca, fox trot e charleston. Entusiasmado 

com a popularidade alcançada por outros 

dois grupos nordestinos já estabelecidos no 

Rio de Janeiro (os Turunas Pernambucanos 

e os Turunas da Mauricéia), o Voz do Sertão 

havia se transferido há poucos meses 

para a capital do país e foi rapidamente 

acolhido por imprensa e público.

Um destes discos contém faixas de 
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enorme importância para a história da 

música criada por artistas nordestinos. O 

lado A – Ai, Maria – é o primeiro registro 

fonográfico de um coco de  embolada 

com estrofes estruturadas em 10 

versos decassílabos e rimas no esquema 

ABBACCDDC, uma forma poética e 

melódica idêntica a uma das modalidades 

mais difíceis de dominar em todo o 

repertório da cantoria: o martelo agalopado. 

Embora utilizado por repentistas desde fins 

do século XIX, o martelo só seria registrado 

em discos em 1938, em gravações da Missão 

de Pesquisas Folclóricas, mas estes registros 

permaneceram inéditos até 2006. Apenas 

em meados dos anos 1960 o gênero seria 

lançado comercialmente, como parte do 

LP Violeiros, de José Vicente da Paraíba 

e Aristides José do Nascimento, primeiro 

disco dedicado à cantoria de viola. Seria 

ocasionalmente aproveitado também 

pelos forrozeiros, mas somente a partir de 

1954, como se percebe nas estrofes de 

17 na Corrente, um rojão brilhantemente 

interpretado por Jackson do Pandeiro.

O lado B trazia Lúcia, executada 
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com impressionante virtuosismo no 

bandolim pelo próprio autor, Luperce, e 

identificada no rótulo do disco como marcha 

pernambucana. Podemos considerá-la como 

a primeira gravação de frevo de rua – termo 

que designa o frevo instrumental escrito 

para orquestra de metais e percussão – 

embora tenha sido interpretada apenas 

com cordas, pois estão presentes nessa 

faixa muitas das características melódicas, 

rítmicas e dinâmicas que identificam o 

gênero até hoje. A partir de 1929 os frevos 

para orquestra viriam a ser gravados 

regularmente no Rio de Janeiro, mas 

ainda arranjados e interpretados por 

músicos do Sudeste, como Pixinguinha e a 

Orquestra Victor. Os músicos nordestinos 

só teriam a oportunidade de registrar 

seus frevos de rua em (quase) toda sua 

potência com as primeiras gravações de 

Severino Araújo e sua Orquestra Tabajara 

em 1945. A potência máxima só seria 

alcançada, entretanto, a partir de 1954 

com os primeiros discos gravados em 

Pernambuco pelo selo Mocambo.

Apesar do inegável pioneirismo, da 
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originalidade das composições, do vigor e 

entusiasmo das interpretações, as gravações 

do Voz do Sertão permanecem à margem 

da historiografia musical brasileira, passados 

mais de 90 anos do seu lançamento.

Em 30 de julho de 1966, dia de estreia 

da turnê dos Beatles pelo Japão, a banda 

concedeu uma  entrevista coletiva para a 

imprensa local e internacional, em Tóquio. 

Em abril deste ano tinham iniciado a 

produção do LP Revolver (lançado 1 mês 

após a coletiva) com a gravação da faixa 

Tomorrow Never Knows. Considerada 

uma das produções mais inovadoras da 

história da música pop anglófona, a faixa 

unia elementos de música eletroacústica 

e da milenar música clássica do norte da 

Índia, linhas de baixo e bateria inspirados 

na música negra norte-americana e 

experimentos com microfonação e mixagem. 

Um jornalista da Reuters questionou o 

grupo: “Alguns japoneses alegam que o show 

de vocês violará o Budokan, normalmente 

usado como palco de artes marciais 

tradicionais japonesas, e que vocês dão 

um mau exemplo à juventude japonesa, 
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afastando-os dos valores tradicionais da 

cultura local. O que acham disso?” Paul 

McCartney finalizou assim sua resposta:

“Não estamos tentando violar nada. E 
nós também somos tradicionais.”

Dito em outras palavras, outras 

histórias por outros ângulos: a quais 

artistas foi reservado o privilégio de 

serem considerados contemporâneos e 

inovadores? E quais precisaram lidar com o 

ônus de serem associados exclusivamente 

ao tradicionalismo e ao passado?

A quais artistas 
foi reservado o 
privilégio de serem 
considerados 
contemporâneos 
e inovadores?



NO RISCO, A 
REINVENÇÃO 
COMO TÁTICA



CLARA NOGUEIRA
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Passira, cidade do Agreste de Pernambuco, detém o 

título de “Terra do Bordado Manual”, e por isso muitas vezes 

o substantivo tradicional é associado ao bordado feito em 

Passira. Sua característica estética remete aos bordados 

portugueses, mas há também influência de bordados 

tradicionais de outros lugares da Europa. Estudos apontam 

que o bordado começou a ser ensinado na região na década 

de 1950, por missionárias alemãs no colégio religioso 

feminino Regina Coeli, da cidade vizinha, Limoeiro, e, nos 

agrupamentos comunitários rurais, o bordado tradicional da 

Europa começou a ser difundido em Passira e região. 

O bordado manual tradicional praticado em Passira, 

mesmo remontando aos pontos, temas e formas de fazer de 

outras épocas e de outros lugares, adquiriu, na região, outras 

características. Não só a forma de fazer foi se adaptando à 
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realidade das mulheres e da cidade, mas os 

produtos artesanais foram também sendo 

modificados. O bordado manual em Passira 

obedece a um processo de criação que se 

divide em várias etapas: o riscar, o costurar, 

bordar, engomar e o vender, e nessas 

etapas há uma divisão de trabalho.

 A forma de repasse do conhecimento 

também contribuiu para essa mudança 

de perfil do bordado em Passira. Antes, 

este era geralmente ensinado em colégios 

religiosos como uma habilidade para que 

fosse utilizada no âmbito privado, para o 

cultivo do ambiente familiar tradicional. 

O saber bordar era uma das prendas 

domésticas que a mulher branca teria que 

dominar. Mas, com o passar do tempo, as 

mulheres que já sabiam ensinaram às outras, 

não dependendo por isso diretamente 

do ensino das instituições. E dessa forma 

o bordado de Passira continuou sendo 

repassado de geração para geração.

 Naturalmente, o bordado, que no 

começo foi ensinado para se tornar uma 

possível ocupação doméstica, quando em 

contato com outra realidade social, se 
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tornou uma fonte de renda alternativa — 

especialmente porque, na mesma época, a 

praga do “Bicudo” devastou as plantações 

de algodão, principal fonte de renda das 

famílias da região. De forma que, para sair 

do status de prenda e se tornar um meio 

de sobrevivência, o bordado tradicional 

em Passira adquiriu e adaptou-se a essas 

mudanças. Assim, a relação econômica de 

dependência quanto ao bordado tradicional 

modificou a vida e a cultura de milhares de 

mulheres. No entanto, é bom que se diga 

que uma parte delas também continua 

se dedicando à agricultura. Pode-se dizer 

que, em Passira, o bordado foi utilizado 

como uma tática de sobrevivência. O 

Pode-se dizer 
que, em Passira, 
o bordado foi 
utilizado como 
uma "tática de 
sobrevivência"
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tipo de tática que o autor francês Michel 

de Certeau conceitua, em A invenção 

do cotidiano, como uma ação natural 

de movimento, de aproveitamento das 

ocasiões, e foi por meio desta fenda que se 

abriu com a extinção das lavouras que as 

mulheres agiram com a saída que tinham 

em mãos. E essa é uma das atividades que 

movimentam economicamente a cidade 

até hoje. Logo, é importante ressaltar 

que são as mulheres que originaram 

e mantêm esse título, que foram elas 

que, sem um planejamento, deram um 

significado cultural específico à vida 

econômica da cidade e, consequentemente, 

também à sua base social.

Só com o desconhecimento da prática 

do bordado é que se perpetua a invisibilidade 

que as mulheres sofrem nesse processo 

árduo de manutenção, movimentação e 

repasse desse significado de suas práticas 

culturais. Somado a isso, é claro, há um 

sistema patriarcal e econômico que as 

exclui e isola geograficamente, já que 

elas não estão na região metropolitana. 

Dessa forma, a invisibilidade autoral 
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associada ao trabalho dessas mulheres 

com o bordado tem um fio conectado à 

própria abrangência do que historicamente 

circunda a prática cultural têxtil. Por isso é 

comum que as peças em bordado, tapeçaria, 

renda renascença, crochê, tecelagem, 

entre outras, sejam comercializadas 

sem que seja dado qualquer destaque 

à pessoa que as produziu, e importa ao 

sistema capitalista manter tal estado de 

coisas. Assim, as mulheres que fazem, 

que modificam, que criam, que inventam 

e reinventam essas práticas têxteis têm, 

além de uma ocultação de suas existências, 

o total desconhecimento quanto ao que 

caracteriza seus processos de trabalho. 

Resulta de tudo isso que o bordado 

manual, ao qual me dedico aqui, tem a 

enganosa aparência de ser estático, de haver 

imobilizado com sucesso uma tradição. 

Nesse conjunto de razões, o próprio 

termo tradicional, quando ligado ao 

bordado, acaba incorporando um sentido 

de congelamento, que esconde o fato de 

que na verdade ocorre justamente o oposto. 

Porque a tradição enquanto signo histórico 
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não é algo que possa estagnar, que possa 

permanecer inalterada. Tanto a cultura 

quanto a identidade de qualquer prática 

cultural inevitavelmente se entrecruzam e 

se modificam com outros acontecimentos e 

estruturas de sentido. Consequentemente, 

afirma Néstor García Canclini, em Culturas 

híbridas, que “Essa fascinação pelos 

produtos, o descaso pelos processos e 

agentes sociais que os geram, pelos usos que 

os modificam, leva a valorizar nos objetos 

mais sua repetição que sua transformação”. 

Na verdade, a tradição muda de figura 

através dos agentes sociais, neste caso, 

das mulheres que reinventam todos os dias 

Mulheres que 
reinventam todos 
os dias maneiras 
de sobreviver [...] 
para perpetuar 
uma prática 
tradicional.
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maneiras de sobreviver, mudando pontos, 

desenhos, formas e produtos artesanais 

para perpetuar uma prática tradicional. 

Maria da Paz, bordadeira e agricultora 

de Passira, explica desta maneira:

Passira tem muito concorrente, aí 
nós têm que ter inovação. Tem que 
ter coisa diferente. Todo mundo em 
Passira borda, mas cada uma tem a 
sua característica diferente. Aí tem 
que inovar no risco, botar uma bainha 
diferente, e hoje em dia tem a internet 
que ensina também.

Em cima do risco a gente faz o diferente, 
entendeu? Porque Passira tem muito 
risco copiado, as pessoas copiam muito. 
Botam o papel manteiga por cima e 
do mesmo jeitinho faz ele, ele vai ficar 
igualzinho. Mas, mesmo que eu faça 
o mesmo desenho, cada um tem uma 
forma de bordar diferente. (Recorte 
da narrativa de vida de Maria da Paz 
para a pesquisa “Mulheres que Tecem 
Pernambuco”, 2020)

O bordado e outras técnicas têxteis 

vêm sendo revisitadas por artistas como 

ferramenta em seus processos de criação. 

Em mãos tanto das bordadeiras de Passira 
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quanto das mulheres que se inserem no 

campo das artes visuais, o uso dessas 

técnicas se torna um instrumento de 

subversão, porque, além de forma de 

expressão, tornam-se meios de vida, de 

geração de renda. A “tradição doméstica”, 

à qual o bordado está originalmente 

ligado, está sendo reinventada pela 

própria conquista social das mulheres. Há 

inclusive quem faça mão do uso do bordado 

justamente como tática para divagar sobre 

a própria condição da mulher: trazendo 

elementos narrativos autobiográficos, 

denunciando violências, questionando 

as mazelas da sociedade etc. Mesmo 

quando só usado sem essas intenções, 

como material por sua plasticidade, por 

estética ou experimentação, essa costura 

pode ser feita.  Sendo, obviamente, o 

campo de legitimação das artes acessado 

por artistas mulheres, mesmo imersas 

na conjuntura sexista de ser um espaço 

historicamente restrito aos homens, esse 

status de artista lhes garante acesso a 

um regime superior de reconhecimento 

e visibilidade enquanto criadoras, algo 
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negado às artesãs. Seja na feitura de 

obras de arte, de artigos decorativos, de 

peças utilitárias, como passatempo, ou 

como forma de ganhar a vida, o uso dessas 

técnicas, em geral, ganha mais força em 

recessões financeiras; por vezes como 

retorno à valorização de trabalhos manuais 

contrapostos à produção dos produtos 

industriais; ou, como vimos, como parte 

de uma manifestação cultural.

É preciso, portanto, levar em 

consideração o quanto esses produtos 

têxteis, comercializados como objetos de 

uma tradição acabada, são, com efeito, 

o resultado de uma longa trama humana 

que precisa ser exposta. O bordado em 

Passira, assim como as artes têxteis 

inseridas em poéticas contemporâneas 

e que circulam nos regimes legitimados 

da arte comercial, são costuras de 

tempos culturais reinventados.





ABINIEL JOÃO NASCIMENTO

“EU SUBI LÁ 
NO ALTO DO 
TEMPO, SÓ 
PRA VER A 
FUNDURA DO 
MAR...”





Inicio esse texto saudando todos os povos indígenas do 

Nordeste, assim como reverenciando a luta continuada de 

Xicão Xukuru e sua companheira Dona Zenilda Xukuru; a 

existência do Cacique Babau Tupinambá e, não obstante, 

trazer à vista as passagens de Caboclo Marcelino, de 

Galdino Jesus dos Santos, de Paulo Paulino Guajajara, de 

Zezico Rodrigues Guajajara e de Ana Beatriz Sateré-Mawé, 

assim como a de todas as mulheres e meninas indígenas 

que continuam anônimas frente às violências seculares 

na qual se constitui esse Estado e seu progresso.

Começo falando de luta porque é a força da 

luta que se perpetua no encanto cantado pelo grupo 

Pandeiro do Mestre – pisada forte liderada pelo artista 

Nilton Junior e influenciada pela tradição do Toré dos 

povos indígenas do Nordeste, especialmente os povos 
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Xukuru do Ororubá e Pankararu.

Com 21 anos de carreira e o disco 

“Coco de Toré” lançado em 2007, o 

grupo possui como núcleo narrativo de 

suas canções as relações entre memória, 

ancestralidade e a Jurema Sagrada, 

explicitadas especialmente na faixa 

“Tapuia de Canindé”, em parceria com o 

Grupo Fehtxa Fulni-ô, que abre o primeiro 

álbum do grupo Pandeiro do Mestre e 

que foi incorporada no repertório de 

muitos barracões de Jurema Sagrada 

aqui no estado de Pernambuco.

Falar de memória e ancestralidade, 

conceitos dessa língua e lógica temporal 

coloniais, é partir do pressuposto de que 

há um passado isolado do presente e um 

presente isolado do futuro, quando sabemos 

que há outras relações possíveis para com 

o tempo: o corpo se encanta; a matéria 

plantada dá árvores, frutos e sementes que 

voarão ao vento e voltarão a ser plantadas. 

Talvez o tempo seja mais próximo de uma 

esfera multi-circular que de uma linha e, 

por isso, é na repetição que descobrimos 

a força que nos opera, que nos atravessa 
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e que está enramada em nós. 

Em conversa com Alessandra Leão 

para a série Acesa1 (2019), Nilton Júnior 

fala como a composição do Coco se baseia 

numa repetição excessiva para que, a 

partir dela, seja possível induzir o corpo ao 

transe – pontuando como essa ciência vem 

sendo utilizada desde a antiguidade e em 

vários contextos. Desse modo, entendo a 

repetição enquanto a genuína possibilidade 

de induzir o corpo à quebra do tempo 

cronológico – esse tempo colonial de 

morte, onde calçam nossos pés para que 

eles não toquem o chão e não sintamos 

as sementes que estão a germinar sob 

nossas plantas. É nesse sentido que trago 

uma das duas estrofes da toada “Alto do 

tempo” para intitular esse texto.

Quando somos agraciados pela 

ciência do tempo podemos superá-lo e 

assim superar também a linguagem e 

a forma de olhar que nos foi imposta. É 

nessa andada que podemos reconhecer 

como o lampejar de nossas línguas dará 

margem ao encantamento trançado 

¹ Disponível em: https://youtu.be/y21GisQwVxU
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naquilo que chamamos de experiência. Ou 

seja, a partir dessa pisada reconhecemos 

as tecnologias que estão dispostas desde 

o início dos tempos e que se revelam na 

destruição da língua não-materna e na 

reconstrução de códigos a ela imbuídos.

Para além da certeza de uma pureza e 

de uma linearidade, assim como a natureza 

e suas coisas, o Coco se desenvolve no 

encontro, nasce da luta dos povos que 

foram postos aos regimes de escravidão 

e que posteriormente (ainda) compramos 

nossas liberdades com sangue e fé.  Afora 

a romantização da mestiçagem e do mito 

açucarado da democracia racial proposto 

por Gilberto Freyre, o encontro de pessoas 

indígenas e pessoas negras geraram grande 

parte do que chamamos de cultura popular, 

muitas vezes reduzida preguiçosamente 

a uma afrocentricidade inexistente, que 

apaga toda a contribuição dos povos 

indígenas, por exemplo, à sobrevivência dos 

quilombos e das diversas manifestações 

que surgiram a partir de então. 

Reclamar o Coco a partir da 

perspectiva indígena e reconhecê-lo sob 
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a ótica de um dos fortes símbolos da luta 

dos indígenas do Nordeste – o Toré – é uma 

das tantas coisas valiosas que o Pandeiro 

do Mestre traz à tona, principalmente pela 

urgência de se repensar a contribuição 

dos povos indígenas do nordeste à cultura 

popular, vide o Maracatu de Baque Solto, 

os Caboclinhos, o Pífano, o Boi... entre 

tantas outras misturas que se deram 

através desses encontros. Uma cultura 

popular que emerge nessa região marcada 

pelas suas relações traumáticas com 

a colonização, com a escravização, o 

genocídio, o etnocídio e o epistemicídio de 

O Coco se 
desenvolve no 
encontro, nasce 
da luta dos povos 
que foram postos 
aos regimes de 
escravidão
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povos indígenas, que resultou numa cultura 

sem nome, mas com rostos queimados e 

mãos calejadas pelos engenhos ou pelas 

grandes fazendas – povos indígenas, 

caboclos e/ou quilombolas que carregam, 

muitas vezes no mesmo sangue, a luta pelo 

direito à memória corporificada. 

Nesse sentido, a força da corporeidade, 

da expressividade e da espiritualidade 

não estão dissociadas, o Coco que serve 

para pisar o barro, serve para festejar, 

tanto quanto para chamar os Caboclos e 

Caboclas, os Mestres e Mestras da Jurema 

Sagrada para trabalhar e nos lembrar 

daquilo que jamais podemos esquecer, 

independente sob quais movimentos 

nossos corpos foram impostos: somos 

ancestrais de nós mesmos. 

Dia 14 de fevereiro de 2020, na 

Praça do Arsenal, estive pela primeira vez 

presente no Show do Pandeiro do Mestre e, 

aquém de uma espiritualidade que a mim se 

revelaria posteriormente, pude experienciar 

o que os inúmeros plays no álbum digital 

não puderam me oferecer: a reunião de 

corpos em um só coro contra-narrando a 
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história de “um Brasil” que nunca esteve 

documentado. O chão tremia junto com as 

arquiteturas coloniais que nos rodeavam, 

sob as pisadas e o suor dos corpos caboclos 

que alumiavam a praça mais que os canhões 

de luzes artificiais: Catucá era ali.

Graças a Deus!
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Foto: José de Holanda
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Foto: José de Holanda
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Foto: José de Holanda
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Foto: José de Holanda
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Foto: José de Holanda
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Foto: José de Holanda
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Foto: José de Holanda
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Há inúmeras questões quando se trata de pega de boi 

como esporte, mas este texto não pretende discutir todas 

elas. Este texto é sobre inventar um novo lugar para si e 

para outras mulheres dentro de uma cultura, tradição e 

profissão quase sempre relegada ao homem. Este texto é 

sobre mulheres que atravessam a caatinga com a força de 

um rojão, e reinventam seus lugares, seus cenários e a força 

que tem a mulher e o sertão.

Costumo pensar que tudo é invenção. Tudo se conta 

como história que foi ou que é. Tudo que pode ser pensado, 

já existe, então, como uma possibilidade. Tudo que se 

forja como pensamento, muito antes advém da matéria, 

que torna possível a existência de um indivíduo e sua 

subjetividade, formada por cada relação estabelecida. A 

invenção está o tempo todo disponível para aqueles que 
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desfrutam do ócio. Para outros, a invenção 

é escapatória, modo de fugir da realidade 

ou modo de lidar e resolver esta ou aquela 

realidade. Inventa, porque a realidade como 

está não basta. A cultura não se sustenta 

sem invenção. O amor não se sustenta sem 

invenção. O mundo, como está, não poderá 

se sustentar, se não re-inventar.

Sinta-se como uma Leide

Sou vaqueira e corro gado

Disso eu não abro mão.

Da cultura nordestina, perneira, chapéu, 

gibão.

Sem maldade e sem besteira

Essa vai para as vaqueiras gigantes do 

meu sertão. 

(Gaby, Grupo Filhos da Terra)

Encarnada é a pele sob o sol da vaqueira 

em carreira pra dentro do mato. Encarnada 

é a pele de reverso rasgado. Encarnado 

dentro e fora dos lábios. Toda a pele queima, 

e toma uma força e agilidade jamais vistas 

dentro de um gibão. A cor vermelha do barro 

ao sol do meio dia é a mesma cor do gibão 

que cobre a pele de Leide e a protege dos 



59

MAYARA BEZERRA

espinhos e do tempo, invenção do homem. 

Sua força, habilidade e jeito com o gado, são 

uma força para além dos homens que antes 

estiveram nas tarefas de vaqueiro, agora - e 

sempre -  também tarefas de vaqueira.

Maria Vandeleide Galdino da Silva tem 

27 anos de idade, é graduada em Psicologia 

e Geografia, e natural de Campina Grande 

(PB), cresceu no Sítio Boi Velho e, para 

ela, viver na cidade urbana é a única 

opção quando se trata de oportunidades 

profissionais. Mas Leide também sabe 

e reafirma que sua identidade está 

profundamente ligada ao campo: "É a minha 

rotina, é o meu dia a dia, é o meu ciclo social, 

meus amigos… sou psicóloga mas não deixo 

de ser vaqueira". Leide se comporta com a 

ferocidade e delicadeza de seu cavalo, de 

nome ‘Severo’. Ela conta que gosta de correr 

com Severo porque se machuca menos, pois 

ele é cauteloso, mas o que gosta mesmo é de 

correr em cavalo ‘fofoqueiro’, que é cavalo 

mais corredor, mais brabo e sem medo 

de vegetação fechada, fofoqueiro é bala 

atravessando a manga1 atrás do gado.

¹ Campo onde se solta o gado para dar início a pega de boi.
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Severo, Tempestade, Jagunço, Mutuca 

e Baratinha, são os nomes dos cavalos 

da família que compõe o Grupo Cultural 

Filhos da Terra, mas uma égua específica 

é a predileta de todos, ela se chama 

Maconheira, “ela não é certa de ninguém 

correr, mas todo mundo gosta de ir pro 

mato nela. A gente corre nela quando tem 

alguma aposta ou pega de boi valendo 

premiação, porque ela é bem disposta”.

O Grupo também promove a Cavalgada 

de Mulheres, evento que tem como máxima 

uma frase muito querida ao movimento 

feminista e, em especial, às mulheres 

deste grupo: lugar de mulher é onde ela 

quiser. “A gente usa muito essa frase pra 

dizer que estamos ocupando um espaço 

que a gente também pode ocupar, que 

ninguém tá cedendo pra gente, a gente 

conquistou, e a gente conquista todos os 

dias.” Para conhecer o grupo, um aboio é 

suficiente, se der para imaginar um som, 

imagine este daqui, cantado por Gabrielly 

Ferreira, Gaby, a primeira aboiadora do 

grupo, mulher de uma voz potente, que 

carrega em cada nota uma tradição 
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que se renova em vozes que cantam a 

profissão e o lazer da vida de gado. 

Eita, grupo diferente

Esse é malassombrado

é o Grupo Filhos da Terra

Sem dar nome e passo errado

Tenho prazer de dizer

no canto onde eles correr 

deixa a marca do rastro

Autoria: Grupo Filhos das Terra

Um dos líderes do Grupo é José Barbosa 

Oliveira é conhecido como Lito, e é pai de 

Leide, Juliana e Tutuca, marido de Suzy, 

todas vaqueiras do Sítio Boi Velho. Foi no 

meio de uma disputa entre Lito e outro 

homem, que por medo de perder, se recusou 

a correr um boi2 na festa de Lito, que ele 

então provocou: “Se você não correr, eu 

boto as mulheres pra correr”, em revida a 

essa fala Leide insurgiu, mostrando que ali 

não haveria mais espaço para subestimar 

a habilidade de qualquer mulher dentro 

de um gibão, ela respondeu: “Apois, se 

você correr o boi, você pode botar um 

na sua festa que eu corro. Ele se sentiu 

2 Correr um boi é uma expressão usada para falar sobre pega de boi. 
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ofendido e aí ele correu. Aí, por isso, eu 

comecei, fui na festa dele e corri o boi. As 

mulheres daqui correm e pegam".

Lito é um dos maiores entusiastas do 

grupo e da categoria feminina de pega 

de boi. Além disso, é um homem de muita 

compreensão política. Ele conta sobre uma 

vez em que assistiu Game of Thrones: “o 

chefe da família daqueles galego, disse 

assim, ‘se você fizer isso, você será lembrado, 

mas na segunda geração você será 

esquecido, mas se você fizer assim, você vai 

criar uma dinastia de mais de mil anos’, por 

isso que a elite é tão perigosa, a elite não 

planeja um ano, a elite planeja cinquenta 

anos, foi isso que aconteceu com os Cunha 

Lima em Campina e foi isso que aconteceu 

com muitas famílias em outros estado e no 

Brasil e no mundo. É isso que acontece e 

nós, muitas vezes não fazemos isso”.

Para ele, a mulher e o campo são 

projetos a longo prazo, se eles plantaram 

essa semente hoje, é para fortalecer 

uma cultura que será vivida por muitas 

outras pessoas num futuro onde a luta 

permanecerá. Nos próximos cinquenta 
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anos, Lito e as mulheres do Grupo Cultural 

Filhos da Terra seguirão fortalecendo a 

dinastia de vaqueiras que nasceu para 

abrir caminhos no meio mato, quebrando e 

envergando algaroba, jurema, catingueira, 

umbuzeiro, chique-chique, macambira e 

caruá, aroeira, cardeiro, facheiro… Nem a 

temida Jucuri é páreo para a força de uma 

mulher no mato, cada espinho que o gibão 

não conter, será sentido na pele como marca 

de uma luta que vale a pena lutar.

Das atividades do Grupo também 

resultou a necessidade de promover 

em Campina Grande (PB) a Cavalgada 

de Mulheres, uma iniciativa para 

amplificar e trabalhar questões políticas 

dentro e fora do Grupo, para Leide “é 

um trabalho muito de formiguinha, a 

gente tem uma dificuldade enorme, 

mas é aquelas sementinhas, né”.

A mulher cada vez mais

ocupando o seu espaço

Na alta sociedade

Fazendo e deixando rastro

Seja aonde ela estiver

Respeita essas mulher
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Na pega de boi no mato

Autoria: Grupo Filhos das Terra

A arte dos Filhos da Terra é ressignificar 

espaços e reivindicar sua pertença cultural, 

e isso se verifica no canto chamado Aboio, 

que é o nome que se dá a um canto com 

poucas palavras ou até sem palavras, 

entoado pelos vaqueiros quando conduzem 

uma boiada, Gaby, a voz dos Filhos da 

Terra, diz que vê o aboio como forma 

de expressão: “Às vezes, eu quero fazer 

um aboio pra eu defender muitas coisas 

femininas. Na cavalgada da mulher a gente 

fez os aboios todos voltados para mulher”. 

A aboiadora tem vergonha, se sente tímida 

em aboiar, pois, para ela, não é comum 

pessoas verem mulheres aboiando. Sobre 

seu processo criativo, ela conta que não 

improvisa: “eu escrevo, vou pensando as 

coisas e vou escrevendo”. Gaby já ouviu 

muitos comentários machistas em relação 

à mulher e sua participação nas pegas 

de boi, mas com a responsabilidade de 

representar o Grupo e a equipe feminina 

de pega de boi com sua voz, ela revida 

com força. Então, o homem que um dia 
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se atreveu a dizer, “Você tem estilo de 

vaqueira”, ouviu uma resposta firme: “Eu não 

tenho estilo não, meu filho, eu sou”. Suzy, 

mãe de Leide, reforça o destino-dever da 

aboiadora “ela é quem mostra aboiando o 

que nós vivemos, o que nós sentimos”.

Aboio para a Cavalgada da Mulheres 

Neste dia 8 de março 

Estamos em cavalgada

Uma festa tão bonita

E também muito esperada

Só não podemos esquecer

Das mulheres que não veio

Porque foram assassinada

Nesta festa linda e bela

Quero te presentear

Com uma formosa rosa

Que veio representar

Nossas mulheres tombada

Que na terra foi calada

Sem ter chance para lutar

Representação de sangue

Sangue este derramado

Pelos monstros tão machista
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E mal intencionado

Que ceifaram a vida delas

Sem lembrar que eram eles

Que estava ao seu lado

Margarida e Mariele

Outras tantas a encontrar

Todos os dias morre uma

Sem ninguém poder parar

Clamo agora por justiça

Direito honra e conquista 

E paz em primeiro lugar

Autoria: Suzy Galdino,Grupo Filhos da 

Terra

TOADA PARA MARIELLE 

Foi em 14 de março

Que a Maré estremeceu

Tombou Marielle Franco

Pra nós, ela não morreu

Tá ao lado do pai

No mundo dos imortais

Compondo os quadros de Deus

Ela nasceu na Favela da Maré

Foi nesta comunidade que ela disse 

quem é
Escute Gaby aboaindo
soundcloud.com/mayara-bezerra/
aboioparamarielle

http://soundcloud.com/mayara-bezerra/aboioparamarielle
http://soundcloud.com/mayara-bezerra/aboioparamarielle
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bem jovem na sua infância

entrava na militância 

Pra defender a mulher

Ela foi assassinada 

por quatro tiros brutais

Junto ao motorista Anderson 

que também foi bom rapaz

Lutando por causa nobre

Sempre defendendo os pobre

Mas hoje não luta mais

Mas nós clamamos justiça, 

nos quatro cantos do mundo

Já se passaram dois anos

Não foi apenas segundos

Não se sabe quem mandou

Calar essa linda flor

é um vazio profundo

Não se sabe quem mandou

Calar essa linda flor

é um vazio profundo

Autoria: Grupo Filhos da Terra

O aboio retrata uma realidade, e a 

realidade que Leide, suas irmãs e todos 

que compõem o Grupo Cultural Filhos 

da Terra, acreditam - e constroem -  é a 

realidade em que “não existe alguma coisa 
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que a mulher não fez parte, não existe”. A 

vaqueira tem um desejo que tem potente 

capacidade de realidade, apesar de todas 

as dificuldades da luta: “Eu ainda queria 

ver uma festa de mulher, muita mulher 

montada num cavalo pra correr, imagina, 

200 mulheres pra correr uma festa. Eu tô 

ali, eu vou correr também, eu sou capaz 

também, eu também posso fazer".

Fotografias

¹ Leide
2 Juliana
³ Gaby
⁴ Suzy
⁵ Tutuca
⁶ Lito
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Dia de passeio na escola sempre era dia esperado. 

Naqueles poucos momentos as turmas da manhã e 

tarde podiam estar juntas. Existia uma certa rivalidade 

e, ao mesmo tempo, um certo desejo velado ali. Cabeças 

adolescentes fervilhantes e algumas horas de possibilidades.

Era um sábado de agosto, sol escaldante. Não posso 

dizer que me lembro exatamente do calor daquele dia, mas 

em todas as legendas das fotos escrevo a palavra “sol” com 

bastante ênfase.

Aula de história, minha matéria preferida e nesse dia 

minha mãe tinha me emprestado a câmera Canon aponte 

dispare. “Cuide bem”, um flash que não funcionava mais e 

uma fita isolante segurando a tampa: Eu tinha um filme iso 

100 de 36 poses e nada mais. 
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Coloquei na câmera com todo cuidado 

do mundo ainda no ônibus de passeio, antes 

de sair daquela rua do bairro do Zumbi. 

Nesse dia perdido do ano de 1998, pela 

primeira fui fotógrafa, mesmo sem saber 

exatamente o que seria ser - na minha 

cabeça de 13 anos era algo relacionado a 

fotografar coisas não óbvias. Eu me sentia 

importante, com aquela câmera nas mãos, 

mesmo não sendo a única fotografando ali.  

Me sentia genuinamente comprometida 

a registrar minha vivência. 

Eu queria contar uma história. Só não 

fazia ideia que seria tantos anos depois.  A 

memória é quase melodia. Quase receita de 

bolo: colocar data, lugar, nomes. Misturar 

o bem. E o rezo pra não desandar. 

A guia tinha uma voz gasguita, que os 

meninos do fundão imitavam perfeitamente.  

Era simpática, dizia a legenda: eu não me 

lembro. Vale nota. Alguém denunciava 

quase como sentença. Histórias, datas, 

nomes, símbolos, tudo pareciam palavras 

soltas que, se colocadas na ordem dita 

certa, num papel pautado, valiam um 10. 

Olhei muito pro céu naquele dia. Tirei 
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8,5. Minha mãe não joga nada fora. 

O ônibus estacionou na Praça do 

Carmo, bairro de Santo Antônio. A aula 

podia ter começado ali, falando da história 

do homem que deu nome ao bairro da 

escola e que teve a cabeça exposta como 

prêmio, naquela praça. Mentalmente 

consigo elaborar todo desenho da aula 

de história que eu queria ter tido naquele 

dia. Mas atravessamos a rua.

O Pátio de São Pedro ainda acordava 

na ressaca da sexta-feira. A ladainha de 

uma voz gasguita, já quase rouca, entoava 

aquele parágrafo do livro de história. A saga 

de sair do Pátio do Terço em busca de uma 

mesa vazia, o gosto da batata frita oleosa 

e do guaraná quente daquela segunda de 

carnaval de Noite dos Tambores Silenciosos 

me ensinou mais sobre Pernambuco do 

que qualquer página daquelas. 

A igreja de São Pedro aberta, 50 

adolescentes e a ordem dada ao fracasso 

de “falem baixo”. Um coroinha tentava 

controlar o incontrolável. E entre uma 

gaitada e outra alguns faziam o sinal da 
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cruz, outros ajoelhados pediam alguma coisa 

ou agradeciam, talvez. Parada na frente 

do cartaz com o desenho desbotado de 

uma câmera riscada, colado com durex em 

uma das colunas, eu demonstrava minha 

indignação para a professora. “É proibido 

proibir, é proibido proibir”, cantarolei 

saindo da igreja com a câmera na mão 

e pose de jovem revolucionária. 

Hoje cantaria um Aleluia. 

Trabalho criado a partir da música “A lente 

do Homem” de Mateus Aleluia
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SALLISA ROSA

Nas lâminas das facas de minha 

família estão registradas que o corte 

garante a sobrevivência.

A maioria desses utensílios foram feitos 

por eles mesmos, uma prática tradicional 

adaptada a contemporaneidade.

Facas de família, Sallisa Rosa

2019-2020
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Evangelho 
do fim

Ventura Profana é travesti, escritora, compositora, 

cantora e artista visual de Catu, interior da Bahia. Criada 

em uma família batista, ela rompeu com a igreja na qual foi 

criada e na qual tomou seus primeiros contatos com arte. 

Ainda assim, ela clama para si o local de pastora missionária 

evangelista em seu fazer artístico e na sua existência. 

Em seus trabalhos — como o EP Traquejos Pentecostais 

Para Matar o Senhor, feito em parceria com o produtor 

podeserdelisgado — ela proclama o "evangelho do fim": o fim 

do tempo colonial e do macho, ao passo em que profetiza 

a vida. No país em que travestis e transexuais vivem em 

média 35 anos de idade, Ventura diz: "Eu não vou morrer". 

Em entrevista por Zoom, ela discutiu sobre a sua trajetória, 

a força da igreja no Brasil contemporâneo, o racismo da 

esquerda brasileira, o processo de criação de seu disco e a 

sua luta enquanto travesti negra em espaços culturais.
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A AFIRMAÇÃO DO LUGAR DE 

PASTORA E EVANGELISTA

Eu acho que essa palavra é uma boa palavra para 

definir: tática. Acho que é muito sobre um posicionamento 

estratégico no meio de uma guerra, que esses dias eu 

estava até pensando que é uma guerra profana — ela não 

é santa. Tem sido uma jornada muito curiosa porque eu 

me criei numa família batista extremamente tradicional 

do interior da Bahia, de Catu, que é a última cidade da 

região metropolitana de Salvador. E a igreja batista 

inicia seu trabalho missionário no Brasil em Salvador. 

As primeiras duas sedes batistas são no interior de São 

Paulo, em São Vicente, se não me engano, mas não eram 

igrejas. Eram mais QGs para receber esses missionários 

norte-americanos. Não tinham a missão de evangelizar, 

era mais uma questão de chegada e recebimento 

desses missionários no Brasil. E a primeira igreja batista 

missionária é inaugurada em Salvador. A minha bisavó, em 

meados da década de 30, deixa o terreiro de candomblé 

e se converte à igreja batista a partir de um trabalho 

feito por um missionário norte-americano. 

Eu fui descobrindo isso para entender por que minha 

família era tão tradicional e por que minha família era tão 

transfóbica e tão resistente a determinados processos 

que eu estava passando intimamente. É bem nesse 
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momento que eu começo a romper com a igreja e a me 

afastar — quando dizem que a gente vai pro mundo. E aí 

eu caio no mundo de fato, dando início a uma jornada de 

autoconhecimento e autovalorização. Isso nos meus 16, 

17 anos de idade. Eu já escrevia, já fotografava, então 

eu já me relacionava com as artes. Mas eu entrei numa 

escola livre de artes e me revoltei com a igreja e abandonei 

todos os meus cargos — eu dava aula na escola bíblica 

infantil, eu fazia parte do treinamento de liderança para 

juventude, eu cantava no ministério de louvor, eu saía para 

evangelizar… Enfim, eu estava envolvida em quase todas 

as áreas de atuação da igreja. Acho que foi uma fase em 

que a minha própria abordagem artística é mais agressiva 

e é mais violenta e profana mesmo. Não que minha ação 

hoje não seja, mas eu acho que esteticamente havia uma 

raiva que gerava uma resposta combativa. A nudez vinha 

muito mais. A profanação num lugar bem genérico daquilo 

que a gente entende como profano, foi naquela fase. 

Só que à medida que a gente foi realizando os trabalhos 

— eu participei de uma residência artística num bordel, tinha 

publicado um livro, tinha feito várias coisas e inclusive já 

tinha iniciado meu trabalho musical com podeserdelisgado. 

A gente encerrou o painel de performance do SP-Arte de 

2018 e não recebeu nenhum dinheiro, nenhum real. Foi 

quando eu entendi um pouco da dinâmica do mercado de 

arte. Foi quando eu entendi o valor do meu corpo dentro 
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desses espaços e como esse sistema e esse mecanismo 

reage às nossas produções, aos nossos trabalhos e à 

nossa vida. Em paralelo a isso houve o assassinato da 

[artista trans não-binária] Matheusa, que a gente tinha 

um relacionamento e foi algo muito drástico no que a 

gente já vinha construindo nesse núcleo artístico carioca 

— porque apesar de ser baiana, eu vim para o Rio com 12 

anos de idade. Então, eu acho que foram essas confluências 

traumáticas que me fizeram romper com um sentimento 
romântico em relação à arte e romper com o sentimento 
da arte como um campo de salvação. E ao mesmo tempo 

foi quando eu olhei para minha história. Voltei atrás e 

pensei: para quê eu fui criada? Qual o sentido da minha 

existência? O que eu fiz até aqui, qual a minha bagagem? E 

aí dentro disso tudo eu me reconheci como pastora. 

Muita gente já me considerava e já me chamava de 

pastora, mas eu não necessariamente estava comprometida 

com o serviço pastoral, com as responsabilidades pastorais 

- que são inúmeras. Ser travesti e preta torna ainda mais 

difícil ser pastora. O peso é maior. Acho que foi bem nesse 

momento que eu comecei a despertar que a minha conduta 

começou a ser transformada. Meu discurso mudou. A 

minha maneira de relacionar-me com as pessoas e com a 

cidade mudou, porque eu comecei a ser mais responsável. 

Eu já tinha feito a música "Profecia de Vida", já tinha 

cantado "Eu Não Vou Morrer", e comecei a perceber a 
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seriedade do discurso que eu tinha colocado no mundo. 

A seriedade de bater no peito e dizer: "Estou viva em 

pleno mar morto". A seriedade de dizer e de profetizar 

a não-morte, sendo que tudo que a gente recebe é o 

extermínio. A responsabilidade de profetizar a vida. 

Eu identifiquei a profecia como parte fundamental 
do trabalho. Acho que o início de tudo é a profecia, que 

é quando os sonhos se dão e quando a palavra é liberada. 

Nesse momento eu tomei noção do que eu já vinha 

profetizando e comecei a me moldar para esse serviço. 

Eu fui estruturando meu trabalho e eu comecei a pensar 

numa possibilidade de edificação, que é um conceito que 

venho trabalhando desde lá e que é de fato a construção 

espiritual e física de uma fortaleza que acolha, abrigue 

e dê conta de nos marcar num campo eterno. Ou seja, 

de projetar vidas pretas travestis, vidas dissidentes num 

campo eterno. Essa talvez seja a maior disputa. 

É um trabalho de missão. Eu entendi que isso tudo era 

sobre o evangelho, porque a palavra evangelho significa 

literalmente boas novas, boas notícias. Então quando 

eu digo que "nós somos o evangelho do fim" [na música 

"Restituição"] é porque a notícia mais gostosa que a gente 

pode espalhar pelo mundo é a notícia do fim desse tempo 

colonial, do fim do estado colonial, do fim do domínio 

do macho, do fim da supremacia branca. Por isso que 

eu entendo como o evangelho do fim, porque a gente 
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profetiza a queda do senhor e a quebra dessas cadeias 

coloniais, que nos prendem e que nos condenam. Eu 

entendo que há um evangelho, reconheço cristo e me 

coloco como cristã porque aquilo que a gente conhece 

como cristianismo não é cristianismo, é paulinismo. É uma 

doutrina baseada nos ensinamentos e nos escritos do 

apóstolo Paulo e não na vida de Cristo e naquilo que essa 

pessoa em vida proporcionou. Quando a gente vai estudar 

biblicamente a conduta de cristo, vemos em Isaías 53, 

quando o profeta Isaías vai profetizar sobre a vinda de quem 

vos fala, ele diz que não havia nela beleza ou formosura que 

nos agradasse, que ela foi rejeitada, que ela foi transpassada 

pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz 

estava sobre ela. E aí eu entendo que isso na verdade é a 

branquitude se denunciando e é uma pergunta que faço 

muito para branquitude: em quem está o castigo que vos 

traz a paz? Está sobre mim, sobre as dissidências. Está sobre 

os povos originários e tudo aquilo que não é branco. Eu 

reconheço Jesus como uma travesti preta e me reconheço 

enquanto Jesus porque eu percebo que há em mim algo que 

havia em Cristo. Acho que há um diálogo entre a vivência 

da travesti preta e a vivência de cristo — que provavelmente 

era uma travesti preta. Não é à toa que foi exterminada e 

condenada à pior das mortes antes de completar 35 anos 

de idade, que é a estimativa média de vida de uma travesti 

preta no brasil ainda hoje. Jesus, por exemplo, foge de sua 
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família aos 12 anos de idade, que é algo que sempre foi 

muito comum, sobretudo na história de travestis nortistas 

e nordestinas aqui no Brasil, essa fuga ou expulsão de casa 

logo no início da puberdade, quando as gatas começam a 

se hormonizar. Eu fui reconhecendo essas similaridades 

nessa vida e nessa vivência e a partir disso eu ganhei 

mais segurança tanto para me colocar enquanto cristã 

e defender esse lugar quanto para dar prosseguimento 

àquilo que é um mandamento de Cristo que é ir por todo 

mundo pregando o evangelho à toda criatura. 

Então, por isso missionária, porque é um trabalho de 

missões. Historicamente a figura missionária e o serviço 

missionário são catequistas. Um serviço de morte. É um 

serviço que prepara o terreno para as chacinas, sejam elas 

culturais ou espirituais. Então, eu creio muito que essa 

palavra e inúmeras outras palavras precisam ser lavadas e 

roubadas. Por isso acho que é tão importante me colocar 

como missionária e, sobretudo, missionária evangelista, 

que é aquela que espalha boas novas pelo mundo.

O ROUBO COMO TÁTICA DE DISPUTA

É inegável que houve um roubo e há um roubo e, como 

a própria Denise Ferreira da Silva coloca, é um roubo que é 

quântico e é um roubo secular de energia, que ela mesmo 

coloca como dívida impagável — e que eu cito também em 
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"Restituição". E não é porque essa dívida é impagável que 

nós não estamos distribuindo boletos para que essa dívida 

seja paga. A gente tá cobrando o tempo todo. Como a 

gente já entendeu que a branquitude não vai nos devolver 

de bandeja, é uma disputa por espaços de poder, é uma 

disputa pela própria paz. Quando eu falo de roubar palavras 

de volta, acho que é sobre roubar palavras e, sobretudo, 

roubar para destruir também, porque existem inúmeras 

outras palavras que não nos interessam. E aí é também 

falar em outros idiomas, sabe? É sobre inaugurar outros 

idiomas, outros dialetos e outras formas de se comunicar. 

Porque eu entendo a língua como uma das maiores 

desgraças e uma das maiores tragédias do sistema colonial. 

O sistema colonial é extremamente bem sucedido, mas 

a própria língua não é em si porque o tempo todo a gente 

tá profanando a própria língua portuguesa padrão. 

A arte é o campo de batalha que eu escolhi. Eu, 

Ventura Profana, escolhi batalhar no terreno da arte, da 

música, da arte contemporânea, da literatura. Então, eu não 

tenho uma noção ingênua e romântica de que esses lugares 

vão me oferecer salvação ou de que esses lugares são 

tão bons porque me recebem. O tempo inteiro quando eu 

estou no Centro Cultural São Paulo (CCSP), no Museu de 

Arte da Pampulha, no Instituto Goethe e todos os espaços 

nos quais eu tenho guerreado, eu tenho que permanecer 

atenta, firme e só eu sei o quanto esses espaços são 
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nocivos e o quanto esses espaços querem a minha morte. 

Todos esses espaços pelos quais eu já passei desejam e 

desejaram minha morte, eu não me iludo com isso. Porque 

eles querem me drenar. É uma disputa de roubo mesmo. 

O que eu posso roubar desses espaços? O que eu posso 

roubar do CCSP, que tanto já roubou de artistas pretas? 

Porque quando existem travestis pretas fazendo trabalhos 

incríveis e sendo remuneradas mediocremente, como 

eu já vi no CCSP, isso é roubo. Inclusive, antes de fazer 

essa exposição eu já performei no CSSP numa exposição 

fodona, uma performance fodona que na minha cabeça vale 

pra caralho e recebi porra nenhuma. Isso é sobre roubo, 
porque eles estão ganhando com a nossa presença. Eles 

estão ganhando em cima do nosso capital intelectual, em 

cima do nosso capital de movimentação porque eu atraio 

pessoas, eu levo pessoas — isso é público, é dinheiro, é 

tempo. O tempo todo, à medida que eu estou circulando 

por esses espaços, eu não me esqueço de que eu estou 

guerreando. E que muitas coisas estão em disputa. 

A Érica Malunguinho está na câmara dos deputados em 

São Paulo, ótimo. Vitória? Vitória! Conquista? Conquista! 

Mas só ela sabe o que é o desgaste espiritual, o desgaste 

emocional e físico de estar naquele lugar extremamente 

hostil, extremamente travestifóbico, lidando todos os dias 

com homens maus, com homens sanguinários e que além 

de tudo são medíocres, porque é evidente a superioridade 
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intelectual da Érica Malunguinho comparado a de 60% 

da câmara dos deputados — homens cisgêneros brancos 

heterossexuais. Isso é evidente, incontestável. Então, eu 

acho que a guerra não acaba. Eu não estou me preparando 

para descansar, mas adoraria descansar. Acho que 

esse seria o meu maior sonho e é para isso que a gente 

vai caminhando, pro descanso. Mas tá difícil.

O PAPEL DA ARTE E O FAZER ARTÍSTICO 
NA SUA DISPUTA POLÍTICA

O sistema colonial e a branquitude são tão desgraçados 

que elas destacaram o artista, teceram esse plano 

equivocado de que o artista é um ser iluminado e de que 

o artista tem o dom. E de que o artista é superior. Ele tem 

uma autoridade divina para falar sobre os outros, para 

falar sobre a vida. Para falar de uma forma extremamente 

desrespeitosa, invasiva. Então, acho que a arte vem nos 

roubando muito. Porque no final de contas a maior arte 
é a vida, a maior arte é a habilidade de viver. E de viver 
em plenitude, de viver sorrindo, operando milagre e se 

transmutando. Mas além de se transmutar, acho que há 

uma habilidade aí de multiplicar vida. Viver multiplicando 

vida. Pra mim essa é a verdadeira arte. A Sallisa Rosa, por 

exemplo, que é uma artista indígena urbana e uma grande 

amiga, vai falar que dentro das noções de linguagem 

https://www.instagram.com/sallisarosa/?igshid=wn06hkz57tz1
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índigena que a gente tem em sua grande multiplicidade no 

Brasil não existe a palavra "arte". Porque o fazer artístico 

está extremamente entrelaçado com o viver, com o ser. 

Então, eu reconheço a habilidade de criação, inclusive 

por nos considerar divinos, por nos considerar fruto de 

uma criação divina e a extensão dessa criação divina E eu 

sempre fui muito apaixonada pelo caráter artístico divino. 

Pelo caráter de molde, de moldar o mundo, de construir 

o mundo. De moldar com tanto afeto. Quando a gente 

observa as características geográficas, geológicas, aquilo 

que é fruto da natureza, aquilo que não é humano, a gente 

se deslumbra e é fantástico e acho que tá aí a maior prova 

dessa habilidade artística divina. Então, mesmo quando eu 

vivia na igreja eu era apaixonada por essa face de Deus. 

Essa era a face de Deus que me interessava: a face criadora, 

a face pintora, a face que molda, a face extremamente 

sensível e inventiva, que é a face que cria um papagaio, 

uma baleia azul, o monte everest, o oceano com toda a sua 

grandeza. Eu me interessava e permaneço me interessando 

por essa grande habilidade. E refletir sobre isso e de alguma 

forma reproduzir é o que me dá coragem para bater no 

peito e falar: eu sou artista, mas minha mãe também é, 

meu pai também é e minha avó foi e fulano é. O tempo 

todo eu estou conversando e eu estou observando no 
fazer de todas as pessoas uma potência artística. 

Quando a gente tem um Estado, um governo, uma 
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conjuntura política social que não nos encoraja o fazer 

artístico, que não nos oferece um ensino e não fomenta 

e não alimenta uma produção cultural, você fode tudo. 

Onde eu vivia, em Catu, não tinha teatro e até hoje não 

tem teatro nem cinema. Na década de 80 e 90 não eram 

todas as famílias que tinham televisão — e acesso à TV 

a cabo muito menos. Não existia smartphone naquela 

época. A gente tem uma sede cultural. Todo mundo tem. 

Todo mundo se deslumbra vendo um filme, todo mundo 

pode se emocionar, chorar de rir com uma peça de teatro 

ou vendo uma pintura. Quando você tem essa negação 

dentro das periferias e essa carência cultural — e aí eu 

não falo de ausência de cultura, eu falo de ausência de 

incentivo à produção cultural e artística — você abre um 

caminho para que as igrejas se multipliquem. Porque a 
igreja não só lhe oferta o acesso às produções culturais e 
artísticas como ela te dá a possibilidade de ser um agente 
realizador. A possibilidade de ser um ator num culto no 

domingo à noite, de ser uma cantora, de ser uma dançarina, 

de ser um pregador, de ocupar esse lugar da oratória. A 

igreja te oferta um palco. E isso não tem preço, porque 

é bem nessa brecha que as igrejas se multiplicam. 

Eu tenho uma atenção especial com meu trabalho 

musical porque em determinado ponto eu entendi que as 

igrejas que se multiplicavam assustadoramente tinham 

um trabalho especial com a arte, um braço artístico muito 
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firme. Não existe um culto sem louvor, sem música. Na 

igreja a gente falava que o louvor é o que nos conecta 

ao coração de Deus. Por isso eu tenho um cuidado e 

um trabalho especial com a produção de música. Meus 

primeiros contatos com a arte e o fazer artístico se deram 

na igreja. E se você ver boa parte das artistas que hoje 

produzem, também. As igrejas evangélicas se multiplicaram 

de uma forma que meu público — e fico espantada com 

o alcance que eu tenho hoje — é um público de pessoas 

ex-cristãs, ex-evangélicas. São pessoas que têm traumas 

gigantescos causados por uma vivência mal resolvida com 

a igreja. A dinâmica social dentro da igreja é muito bem 

desenhada. O que acontece é que corpos dissidentes não 

são bem vindos. Corpos pretos são escorraçados numa 

dinâmica extremamente racista. Não dá para passar o pano: 

a cultura evangélica é racista pra caralho de uma forma 

assustadora. Se você for pesquisar moda evangélica no 

Google hoje, você não vai ver uma modelo preta. Todas são 

embranquecidas e com o cabelo loiro. Então, quando eu 

vou falar do embranquecimento da minha família eu vou 

justificar esse embranquecimento em cima desse trabalho. 

Existe um plano de salvação. Existe a condenação, existe o 

pecado e existe o pecador, e eu entendo que, dentro dessa 

dinâmica, tudo que é do diabo, tudo que é demoníaco é 

tudo aquilo que não é branco. E aí a gente parte de uma 

condenação geral — ou seja, todos estamos condenados. 
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Só que há um plano de salvação para a condenação. Que 

plano é esse? É o plano do embranquecimento. Se você 

embranquece sua família, você salva sua família.

OS PROCEDIMENTOS SONOROS

Grande parte disso vem do trabalho de pesquisa de 

podeserdesligado, mas eu sou bem específica naquilo 

que eu quero. Tem coisas que não são negociáveis para 

mim. Talvez por crescer na igreja com esse trabalho 

[musical] muito preciso e precioso acabei ficando muito 

exigente nesse sentido. Eu sempre consumi muita 

música evangélica e a música evangélica é produzida por 

excelentes músicos. Minha mãe até hoje acorda, já bota 

música e faz tudo que ela tem que fazer ouvindo música e 

louvando a Deus. Como tive essa criação muito musical, 

eu sou muito exigente musicalmente. Em cada música 

eu trago um instrumento que eu não abro mão. 

"Python", por exemplo, abre com um shofar. Muita 

gente acha que é uma trombeta mas é um toque do shofar, 

que é um instrumento que anuncia a presença de Deus 

e é muito importante sobretudo nas narrativas do Velho 

Testamento. Eu sabia disso, sempre soube e pra mim era 

inadmissível que não tivesse um toque de shofar. Quando 

podeserdesligado começou a desenhar a música, ele 

queria uma coisa mais experimentalzona e aí veio com 
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essa coisa das correntes se quebrando, que pra mim é uma 

coisa meio cobra, chocalho, sei lá. E aí eu vou no youtube e 

começo a catar. Foi assim com o shofar de "Python". 

Também foi assim com as guitarras de "Restituição". 

Essa talvez seja a melhor das histórias. Eu dormi e a bicha 

ficou trabalhando. Só que eu acho que como a bicha 

trabalha com a caixa de som, eu fico ouvindo mesmo 

dormindo e meu inconsciente fica assimilando. Então, 

quando acordei, eu acordei já gritando: "Precisa de uma 

guitarra!". E a bicha ficou passada porque realmente 

precisava e entrou a guitarra bem na parte que eu 

tô gritando "nós somos o evangelho do fim". 

Em "Resplandecente" tem a coisa do saxofone com 

sample de "I Will Always Love You" e eu amo muito a 

Whitney Houston e essa música, que é muito cafona, mas 

eu sou muito do mood karaokê. podeserdesligado não 

sabe tocar saxofone e a gente não tinha dinheiro para 

contratar ninguém, então a gente foi no YouTube pegar 

um saxofone da Whitney. A gente começou a catar. Eu 

achei um vídeo, a gente roubou e fez essa mistura. Em "bixa 

travesty poder & glória", que é o remix que a gente fez para 

o disco da Linn da Quebrada, tem um sample de um vídeo 

da Damares falando em línguas estranhas, que há muito 

tempo eu estudava e queria transformar em literatura. 

Acho que é uma das partes que eu mais gosto, que é 

quando entra a voz da Damares falando em línguas.
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A mesma coisa foi quando saí um pouco da linha de 

estudo evangélica e eu comecei a estudar o islamismo. 

Isso começou no ano passado e vem se arrastando, e 

acho que por isso que o disco tem essa estética islâmica, 

das burcas… Porque acho que em algum ponto o Brasil 

tem se encaminhado para uma formatação teocrática 

nos moldes islâmicos. Quando na conferência da ONU a 

Damares se alinha a países islâmicos do Oriente Médio 

como a Arábia Saudita, eu acho que isso é um super 

sintoma. Eu venho reparando isso há um tempo. Acho 

que porque as próprias movimentações neopentecostais 

se firmam muito nas simbologias do Velho Testamento 

e o islamismo trabalha muito nessas simbologias do 

Pentateuco e dos primeiros livros da Bíblia. Abrãao é uma 

figura recorrente tanto no islamismo quanto no judaismo 

e no cristianismo. Então, até para entender um pouco 

da dinâmica patriarcal eu precisei ir para o islamismo. 

E aí eu reconheci a doutrina senhoril no islamismo e me 

interessava pesquisar o islamismo justamente para perceber 

um vácuo e um vão na nossa comunicação macumbeira 

travesti com a África, por exemplo. Porque quando a gente 

vai se relacionar com determinados territórios de África 

sendo travesti, sendo macumbeira, a gente corre sérios 

riscos de morrer. Inclusive, na Nigéria, que era um lugar 

que eu estava com alguns diálogos e a possibilidade de 

ir fazer um culto. Mas na Nigéria ser travesti é um crime 



GG ALBUQUERQUE ENTREVISTA VENTURA PROFANA 

122

perigosíssimo. Então, para mim isso começou a fazer 

sentido. Por que é que determinados territórios de África 

são travestifóbicos se a gente reconhece a travestifobia 

como uma doença causada pela branquitude e não pela 

negridão? Inclusive com a questão monetária, a circulação 

de dinheiro dentro de territórios islâmicos. Eu trago muito 

a relação do cristianismo com a exploração de petróleo 

na Bahia e aí tem também a relação do islamismo com 

a exploração de petróleo no Oriente Médio. 

Acho que esses paralelos todos fazem sentido e me 

levaram um pouco pra essa estética islâmica que está 

explícita em "Homenzinho Torto". Eu fiquei viciada com as 

cerimônias religiosas em Meca e tem live no YouTube. E eu 

fiquei muito obcecada com a sonoridade. Talvez esse canto 

árabe com aquele timbre e que quase não tem pausa, que 

vai te levando para um estado de transe, seja a sonoridade 

que mais me interessa hoje. A gente recortou um pedaço 

de uma oração e colocou em "Homenzinho Torto". Eu 

e podeserdesligado vamos nos complementando. Não 

existe um instrumental que a bicha faça sozinha, porque 

geralmente eu estou atrás dando pitaco e falando: "Não 

quero" ou "não vou cantar isso". E eu tenho cada vez mais 

me interessado pela produção musical e produção sonora, 

justamente para buscar um lugar de autonomia. 
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A DESLEGITIMAÇÃO QUE A ESQUERDA "LAICA" FAZ 

DO MEIO EVANGÉLICO E DOS SEUS SABERES 

Não é uma esquerda laica. Porque essa esquerda tá 

dentro dos terreiros de candomblé e umbanda roubando. 

Isso não é de agora. Itamar Assumpção cantava isso 

em "Vá Cuidar da Sua Vida", uma canção que eu amo 

e tem me guiado muito nesse sentido. Essa música vai 

falar muito de como a branquitude vai se organizar pra 

roubar. Ela vai desmoralizar o fazer preto, desmoralizar a 

crença preta, as tradições pretas. Diz que é feio, errado… 

Enfim, ela sobrecarrega de críticas e ataques, então 

vai desmoralizando, de maneira que ela enfraquece 

a autoestima do povo preto e aí automaticamente 

a branquitude vai girando a roda de forma que vai 

descaracterizando o fazer e a vida preta. Ela não 

consegue totalmente, mas vai tirando de um espaço 

de segurança. Quando você tem uma roda de capoeira 

cheia de pessoas brancas e pouquíssimas pessoas pretas 

é porque ela desmoralizou e criminalizou a capoeira 

para que ela pudesse ter a capoeira como sua. E aí o que 

acontece: hoje nós, pretas, estamos vulneráveis a uma 

dinâmica de defesa pessoal, por exemplo. A mesma coisa 

nos espaços de fé. Quando falam: "Não mexe com esse 

nego porque esse nego é feiticeiro, é macumbeiro". Ela 

vai marginalizando essa conduta macumbeira. Por outro 

lado, existe aí essa promessa senhoril de sarar feridas, 
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de curar e de trazer prosperidade — que é como a igreja 

vai se colocar dentro das periferias — e aí esse trânsito 

acontece: pessoas pretas superlotarem congregações e 

igrejas; pessoas brancas superlotarem os fundamentos 

pretos de fé, que são os terreiros de candomblé, de 

umbanda e jurema. É muito cruel e muito comum.

Eu me criei com a típica esquerda brasileira, que é 

a esquerda carioca, a esquerda psol, a esquerda de 64, 

das grandes movimentações políticas dessa época. A 

esquerda que lutou contra a ditadura, a esquerda artística 

que produziu saber e conhecimento contra a ditadura 

militar, que é a esquerda não-facista mas racista pra 

caralho. A esquerda filha dos próprios coronéis, filha da 

corte portuguesa que tá no rio de janeiro — a esquerda 

imperial. Essa esquerda imperial é racista. E quando essa 

esquerda deslegitima o saber evangélico hoje, ela está 

deslegitimando tanto a vivência espiritual quanto a vivência 

intelectual das pessoas pretas cristãs. E há uma produção 

de saber e conhecimento cristã incrível, fundamental. 

Então, acho que tem muito do racismo e uma cegueira 

que inclusive é o motivo de a gente estar vivendo o 

momento histórico e político que a gente está vivendo com 

Bolsonaro na presidência. Tem um trabalho meu que se 

chama "BATISMO, Um Estudo em Vermelho" (2017) que 

foi uma profecia infeliz, mas é porque eu já sabia. Como 

eu já tinha minha pesquisa, eu já sabia que Bolsonaro ia 

http://2020.travessias.org.br/artista-ventura-profana.html
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ganhar. Porque eu acompanho esse trabalho de base que 

vem sendo feito desde 2002, quando eu era uma criança e 

a Ana Paula Valadão estava em Brasília na Esplanada dos 

Ministérios dizendo que só Jesus é o Senhor e que o Brasil 

é do Senhor. Então, por que o Bolsonaro tá na presidência? 

Porque há muito tempo vem se profetizando que o Brasil é 

do Senhor, então o Brasil é um país senhoril, é um exemplo 

do sucesso colonial. É um país agro-cristão. E a igreja é o 

principal mecanismo tanto de manipulação de lavagem 

cerebral no povo e de indução política, porque aí a gente 

tá falando de pessoas que não tem formação crítico-

intelectual e são muito mais suscetíveis a cumprirem com 

aquilo que é sugerido ou muitas das vezes obrigado a elas 

em culto. A maior parte do público evangélico e das pessoas 

que estão dentro das igrejas é preta, sobretudo mulheres 

pretas. Mas e os líderes espirituais dessas mulheres? São 

brancos! A maior parte dos pastores são brancos. 

Silas Malafaia, por exemplo, é um homem que 

articulou a carreira política de Bolsonaro e não é de hoje. 

Silas Malafaia está na televisão, está na rádio, em todo 

lugar. Acho que a esquerda é surda. Por exemplo: onde 

eu vou fazer minhas propostas de trabalho, os curadores 

não conhecem a bíblia. E eu falo: porra, mas faz super 

sentido isso porque eu tenho um saber intelectual e 

essa gente tem um saber intelectual cristão de leitura 

bíblica que ninguém tem, que a esquerda não tem. 
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Então, acho que há um fogo cruzado aí. Há um vácuo, 

uma falta de diálogo e um desinteresse no diálogo que 

só tende a nos afundar ainda mais, porque a esquerda 

não está interessada. Antes dos próprios movimentos 

cristãos evangélicos se emanciparem e desprezarem 

a esquerda (sobretudo agora que eles estão no poder), 

a esquerda nunca se interessou em promover diálogos 

com a igreja. Mas, ao mesmo tempo, os movimentos, 

como o próprio PT, fizeram uma série de concessões 

para que as igrejas tivessem o poder que têm hoje. 
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NUMA CONVERSA COM O MÚSICO E PESQUISADOR 

RODRIGO CAÇAPA, A PROPÓSITO DO LIVRO-PESQUISA 

O CORPO EM ESCUTA - CONVERSAS SOBRE MÚSICA-

E-POLÍTICA, DE CARLOS GOMES (INDEPENDENTE, 

2020), UM DOS TEMAS TRATADOS FOI SOBRE COMO 

A ARTE ESTÁ RELACIONADA COM O NOSSO TEMPO, 

EM COMO PASSADO, PRESENTE E FUTURO NÃO SÃO 

LUGARES ESTANQUES, MAS FLUXOS DE UM MESMO 

MOVIMENTO. UM DOS TRECHOS DESSA CONVERSA 

FOI ESPECIALMENTE INSTIGANTE E A PARTIR DELE 

RESOLVEMOS CONSTRUIR A NOVA EDIÇÃO DA 

REVISTA OUTROS CRÍTICOS, COM O SEGUINTE TÍTULO: 

“TRADIÇÃO SEM INVENÇÃO NÃO É RIO”.

EIS O TRECHO COMPLETO DE CAÇAPA:

“E SOBRE A RELAÇÃO ENTRE TEMPO, TRANSFORMAÇÃO 

E PERMANÊNCIA NA ARTE, TENHO PROCURADO 

RESUMIR MINHA VISÃO COM UMA ANALOGIA SIMPLES. 

TRADIÇÃO SEM INVENÇÃO NÃO É RIO, É AÇUDE. RIO NÃO 

É ÁGUA, LEITO E MARGEM. É ENERGIA CINÉTICA. ALGUNS 

RIOS CORREM LIGEIROS E VIOLENTOS, OUTROS LENTOS 

E FUNDOS. ALGUNS OUTROS SÃO INTERMITENTES. 

AÇUDES TAMBÉM TEM SUA UTILIDADE.”



A PARTIR DESSA ANALOGIA, PROVOCAMOS OS 

ARTISTAS E PESQUISADORES A PENSAREM EM SUA 

PRÓPRIA TRAJETÓRIA A PARTIR DA RELAÇÃO ENTRE A 

TRADIÇÃO E A INVENÇÃO, EM COMO ELA SE MANIFESTA 

EM SUAS VIDAS.







Tradição 
sem 
invenção 
não é 
rio





Professora universitária, 
doutora em letras, 
escritora e uma das 
articuladoras do projeto 
as poetas do pajeú (@
aspoetasdopajeu).

THAYS 
ALBUQUERQUE
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THAYS ALBUQUERQUE
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Artistas conversam com a tradição, 
uma obra participa de um amplo 
universo de produção que existe 
antes e depois de sua publicação. 
Pode-se seguir os fluxos e os 
ensinamentos da herança cultural 
de forma bem explícita, mas 
se pode rejeitar esse caminho, 
entrar em conflito, propor uma 
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reinvenção. Uma ou outra postura, 
entre tantas outras possibilidades 
de uma posição artística, ainda 
assim, parte ou volta ou circunda 
uma tradição, porque a integra. 
Faz algum tempo que medito sobre 
a imagem de fios multicoloridos, 
que podem estar trançados, 
emaranhados, com muitos nós, 
inúmeras combinatórias, uso 
essa imagem para refletir sobre 
memória interligando passado-
presente-futuro, assim também 
penso a relação da tradição com o 
contemporâneo. Gostei da ideia do 
rio em contraposição à do açude 
para pensar tradição e invenção, 
a água que corre, que segue o 
fluxo, porém, o rio corre em um só 
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sentido, a arte não, ela vai e volta, 
provoca redemoinhos, desestabiliza, 
desorienta, ora se apresenta como 
correnteza turbulenta ora como 
água calma. Como crítica e como 
escritora, me interesso bastante 
pelas produções e experimentações 
contemporâneas, não deixo de 
me espantar como em uma rápida 
pesquisa já consigo encontrar as 
raízes dessas manifestações no 
passado recente ou longínquo, 
transparecendo que o “novo”, a 
invenção, não pode surgir do nada, 
senão de relações, provocações 
e sentidos que se reelaboram em 
um continuum em que inventar 
consiste constantemente em 
reinventar.   





Pesquisador independente 
em psicoacústica, músico/
improvisador/ruidista, 
artista sonora e radioasta.

THELMO 
CRISTOVAM
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THELMO CRISTOVAM
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Nas artes, na música em particular, 
não creio que as tradições devam ser 
respeitadas e/ou seguidas, creio que 
devem ser estudadas profundamente 
para que não se tornem redundantes. 
As tradições não são, ou não foram, 
as pessoas que as moldaram, cujas 
lembranças são afetivas, e que devem 
ser acalentadas. A analogia com o 
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rio, principalmente em termos de 
energia cinética, achei incrivelmente 
bela e talvez até precisa, infelizmente 
imagino que a força da analogia 
esbarra no açude, onde o açude 
real tem certamente sua utilidade, 
enquanto o açude alegórico das 
tradições estanques só traria o ocaso. 
O momentum/energia/movimento 
rompe a inércia do ocaso, que trará a 
vida & pujança ao rio!
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Músico, pesquisador 
das raízes ancestrais 
das nações de tradição 
africana, indígena e afro-
brasileira. Faz parte dos 
Grupos Bongar e ORÍ. 

BETO 
XAMBÁ
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Desde muito cedo aprendi que vivo a 
energia de Oxum, um orixá feminino 
que é o rio, dentro disso, ao sentir 
esse trecho de Caçapa, me vejo 
sendo esse rio, onde o início da minha 
trajetória na música foi construída 
através de vivências principalmente 
no candomblé e também nas 
manifestações culturais locais do 
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Recife. Entendo que de certa forma o 
que vivencio religiosamente também 
é um rio que muda, mas é sempre rio. 
E a criatividade a partir disso é fluida, 
todos os dias mudando, absorvendo 
e também fertilizando por onde 
passa, contribuindo na manutenção 
dessas culturas, ao mesmo tempo que 
absorvo também transmito e carrego 
essas informações em todo o meu 
percurso.

Hoje a minha música é um processo 
crítico de quem sou, representando 
o que aprendo diariamente, o que 
vivo, de onde venho, quem são os 
meus antepassados e suas raízes e 
costumes afro-brasileiros. O meu 
som vem carregado de todo esse 
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aprendizado que se liga à atitude 
musical, que me faz sentir um 
militante dentro de uma sonoridade 
ainda subjugada por uma sociedade 
preconceituosa e opressora.

A partir de todas essas informações 
entendo que através da música posso 
furar bolhas culturais e dialogar com 
essas diferenças. Citando uma frase 
que meu primo e músico Iranildo Silva 
sempre fala  "O som do nosso tambor 
nos leva pra outra dimensão".





Artista brasileira que 
trabalha com som 
através de instalações 
e performances. 
Tem colaborado com 
dança, teatro, cinema 
e artes visuais.

BELLA
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A tradição em si já é uma invenção. 
É uma ideia um tanto moderna, essa 
de que há algo a ser mantido, ou algo 
se mantendo de maneira intacta. Se 
o tempo é impermanência, não há 
nada que não esteja em atualização. 
Nossas células se renovam (apoptose 
e necrose) de pouco em pouco tempo, 
não só humanas, mas de todos os 
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seres vivos e é a partir da morte que 
se cria vida. Nada mais instigante do 
que pensar que a invenção é a vida em 
si, com ritmos variados de renovação. 
O que seria a tradição? (eu mesma me 
faço essa pergunta). A percepção de 
um conjunto de práticas, objetos, ou 
mesmo feituras que vão se repetindo 
de gerações em gerações?! Olho à 
minha volta, e busco os elementos 
que eu carrego que poderiam se 
constituir como tradições: uma 
pequena árvore, uma cabaça, uma 
vitrola; uma tv, um quadro na parede, 
uma pequena árvore de natal. Ao 
colocá-los escritos nesse texto, mudo 
a percepção sobre eles. Inventar não 
seria a base do que intitulamos "vida"? 
Tradição e tempo, ambos nos traem, 
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pois são ideias horizontais e verticais, 
e não de curvaturas. 

Esse ano, gravei uns sons e compus a 
partir de e junto com um áudio de voz 
enviado pelo ibã sales huni kuin, num 
projeto de lançar seu primeiro álbum, 
de colocar os cantos tradicionais nixi 
pae e de autoria do povo huni kuin 
à disposição de outrens. Todos que 
se envolveram no projeto, incluindo 
eu, percebi que foram se agrupando 
por ressonância. Uma tecnologia um 
tanto rebuscada e ativada pelo ibã, de 
uma atuação com o tempo que corre 
como uma serpente. E a música do 
povo huni kuin que tem uma história 
temporal imensa, nada mais é do que 
a serpente em dimensão maior. É a 
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mesma força, e portanto, invenção a 
todo momento. 

Outro causo vivido, foi na construção 
do rito de explosão, performance 
que fiz com a ava rocha em uma 
encruzilhada na rua (no música.
performance do ccbb em 2017), como 
abertura da festa da mamba negra. 
Ava chegou pra mim e falou: quero 
trabalhar com o transe. E eu pensei, 
tá, mas como conduzir um transe? Em 
rituais de candomblé e de umbanda, 
há sempre a conjuntura de tambores. 
Ela disse: vamos inventar o nosso 
ritual, com os nossos elementos. Daí 
comecei a estudar as frequências 
do tambor que pudessem conduzir 
ao transe e estudei fisicamente cada 
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onda sonora em isolado para daí 
somá-las depois, e criar o nosso rito… 
que misturava espadas de são jorge, 
panos de chão, cantos inventados, 
uma guitarra, o tro (instrumento 
milenar da camboja), uma chaleira 
em cima de um fogareiro e aparatos 
eletrônicos. 

O que parte de mim irradia, não 
como raio, mas como a lua cheia, 
que reflete o sol e ilumina a noite. 
Caminho numa estrada escura que 
por oras é vista e por outras não. Não 
está tudo se movendo, inclusive a 
luz? No 333, instalação que montei 
no Coaty em Salvador, dentro do 
projeto "InstruMentes: música para 
(re)invenção", parti da constelação 
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de Órion. Meu processo criativo 
acaba por permear esses saberes 
ancestrais, mas como sou uma pessoa 
desse tempo, o ancestral é o futuro. 
Então, o que Órion pode ser hoje? As 
três marias, os três pontos no céu, 
a tridimensionalidade, as três luzes 
que se convertem em som, e que 
também é multiplicado em três por 
algoritmos. Os três pontos no espaço, 
que também desenham o círculo, 
onde o ritual sempre se deu. O três 
também pode ser a quina, a relação 
com as paredes perpendiculares. O 
sol que corta a geografia da sala e que 
ao atravessar o vidro, reflete o arco-
íris. 333 é tudo isso, e é sobretudo, 
o tempo que nós precisamos – 
invariavelmente variável.
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i. ibã: 

ii. rito de explosão

iii. 333

vi. Site instrumentes (333) 

https://ibasaleshunikuin.bandcamp.com/track/tutsiwaka-kenan
https://scontent.fsdu8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21105763_1458299470892203_6369976001056112035_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=9267fe&_nc_eui2=AeHaryXH4BnHxmFiFRo4NnChJ-egqf3NCm0n56Cp_c0KbTvAMYzyuRLxg3--7tqEcFeIeciHNQ18PD2v9Y1uEt8-&_nc_ohc=xnMWH8CpmPQAX-5eF0B&_nc_ht=scontent.fsdu8-2.fna&oh=17400ccad127cfea7084c441caa3c629&oe=5FDF2F68
https://pt.bel-la.com/works-installations-333
http://instrumentes.com.br/site/




Músico rabequeiro, 
compositor, cantor e 
produtor musical.

CLAUDIO 
RABECA
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Para mim a arte é viver de momentos 
no passado, presente e futuro. Hora vivo 
e me sinto bem no passado, recriando 
referências e me colocando num tempo 
onde me vejo pertencente. Hora me 
coloco no presente, sentindo a brisa 
de tudo que acontece ao meu redor e 
isso certamente me leva a um futuro 
imaginário, desconhecido, porém 
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necessário.

O movimento da criação é o que me 
guia.
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