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RESUMO

A presente monografia em Dança, Peça: Percepções e Desvios, se apresenta como
um ensaio cênico resultado do desdobramento do solo Id.Percursos, de minha autoria.
O dispositivo cênico para pensar o movimento para a apresentação foi lançado a partir
dos fundamentos da dança e da técnica do Afro Butoh através da escolha de algumas
ações performáticas. O problema de pesquisa versa sobre a seguinte questão: “Como
legitimar o fazer artístico da mulher negra ante as lógicas coloniais dentro do sistema
das artes cênicas da dança e da performance? A performance questiona não só o
racismo, o sexismo e o machismo mas também a falta de naturalização e
humanização presente no fazer artístico da mulher negra na dança. Tais aspectos
estão presentes na esfera social e histórica do Brasil a partir das lógicas de regulação
próprias de um sistema ainda colonizador que reduz a figura da mulher negra a um
objeto descartável e uma coisa na experiência social do outro, distanciando a
humanidade de sua possibilidade de ser e de existir. Esta investigação versa sobre o
conceito de Corpo em Diáspora de Luciane Silva (2018), a partir do que a autora traz
sobre “dificuldades do pensamento contemporâneo brasileiro em compreender a
pluralidade de propostas presentes nas linguagens negras [...] e sua capacidade de
estar interseccionada com as questões da atualidade no sentido de revisar o fazer
artístico e plural”. Nesta monografia, discorro, a partir disso, sobre o corpo e o fazer
artístico da mulher negra em cena. Nesse sentido, os motes que atiçaram o processo
criativo para esta pesquisa foram três trabalhos artísticos fundamentais para a
construção de reflexões e críticas estabelecidas nas obras das artistas negras: Mirelle
Martins, Jeannette Ehlers e Grada Kilomba. Essas referências instauram-se como
uma chave para desbravar uma pesquisa decolonial em dança, o que, por fim,
fundamenta e resulta na cena final, diante de algumas possibilidades para se pensar
e questionar a performance artística e as ações cênicas na dança contemporânea.
Palavras-chave: Descolonização. Performance. Dança. Mulheres Negras.

RESUME

La recherche ici présentée dans Danse, Pièce: Perceptions et Détours, s’inaugure
comme performance en résultat du déploiement du solo Id.Parcours de ma
conception, dipositifs qui se produisent à partir de fondements em danse du Afro Butoh
et actions performatiques, qui abordent questions claires qui traitent de manière
soigneuse l’ancestralité réputée em mouvement dans la Danse. Le problème de
recherche traite sur la questions suivante: “Comment décoloniser le faire artistique de
la femme noire face aux logiques hégémoniques et régulatrices dum arché artistiqueculturel brésilien de la danse à partir de la performance PIÈCE? La proposition
artistique de recherche ne s’achève pas dans sa question, l’abordage méthodologique
à partir de la Recherche Performative dans l’art par la pratique imprégnée par le procès
d’expérience de la création dans la Danse. Cette performance soulève la question pas
seulement du racisme, sexisme et machisme, mais ausi de la naturalization et
humanization presentes dans le faire artistique du corps de la femme noire dans la
danse. Tels aspects vont au-delà de ma pratique artistique, apparaissent de la sphère
social et historique que limite le corps noir à partir d’une regulation colonizatrice qui
réduit l’image de la femme noire comme objet d’abandon “déshumanisée” dans
l’expérience solcial de l’autre, qui fins par ne pas relacioner son humanité avec
quelqu’um possible d’être et d’exister. Cette étude traite du concepte du Corpo em
Diáspora, par le biais de l’écrivaine, Luciane Silva (2018), qui directione sont idée pour
les dificultés de la pensée contemporaine brésilienne à comprendre la pluralité de
propositions présentes dans les langages noires et sa capacité d’être rélié avec les
questions de l’actualité dans le sens de réviser lefaire artistique et pluriel qu’ici, derive
sur le corps de la femme noire em scène. Dans ce sens, les formules qui ont motivés
les proccès créatives pour cette recherche a été les suivants de trois artistiques
fundamentaux pour la construction de refléxions et critiques établies dans les oeuvres
des artistes noires, Mirelle Martins, Jeannette Ehlers e Grada a Kilomba. Ces
reférences instituent ici avec ce travail une clef pour debraver dans geste expressif
dans la danse et performance sur actions décolonisées pour la scène contemporaine.
Mots clé: Décolonisation. Performance. Danse. Femmes Noires.
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1

INTERNALIZAR A DESCOLONIZAÇÃO (RESISTIR)

Porque não nasci para ser pessoa. Sou uma raça, sou uma tribo, sou um
sexo, sou tudo o que me impede de ser eu mesma. Sou negra (...)
Imani
Mulheres de Cinza – Mia Couto

Antes de ingressar na UERGS como estudante, participei do Grupo
Experimental de Dança1 de Porto Alegre, na turma de 2013, e do Coletivo Negração
do Movimento Negro Universitário2. Essas duas experiências inauguraram as minhas
ideias em querer ser uma artista consciente de sua atuação política. Com isso, noto
que meu percurso em Dança se deu de maneira dinâmica, pois, concomitantemente
ao período da graduação, desenvolvia e participava de projetos culturais, grupos de
dança e de movimentos sociais fora da universidade. Deste período em diante,
participei de uma diversidade de grupos de danças de Matriz Afro-Brasileira, Africana
e de Dança Contemporânea, realizei alguns investimentos em workshops locais de
danças afro e de danças contemporâneas, e até oficinas ministrei com a experiência
que adquiri durante este período. Tais experiências, tanto nos grupos que fiz parte,
como nas aulas regulares e nas oficinas formativas que participei e ministrei, foram
fundantes para os meus projetos futuros, pois dialogavam com o pensar e fazer a
dança a partir das narrativas e das expressividades negras em oposição ao fazer
hegemônico e excludente do núcleo artístico da dança na cidade de Porto Alegre. Tal
bagagem foi me levando a desenvolver uma discussão transversal àquela da
universidade.
No período da graduação, localizei fatores que potencializaram minha relação
sobre a questão da “permanência e continuidade na graduação e me lancei, enquanto
acadêmica, “diagnosticando ausências” (SILVA, 2018) diante da lógica do racismo
estrutural (ALMEIDA, 2018), ao me deparar com situações recorrentes de implosão
no campus diante do racismo velado. Os componentes curriculares, assim como os
1

O Grupo Experimental de Dança é aberto a pessoas com ou sem experiência em dança, oferecendo
possibilidades e espaços para formações livres e contemporâneas em dança. A sua base pedagógica
contempla diversas abordagens práticas e teóricas de estilos como dança contemporânea, dança
moderna, improvisação, performance, história da dança, entre outras desde o ano de 2008.
2

Negração: coletivo que surgiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no ano de
2012. O coletivo surgiu com o intuito de discutir e usar estratégias de combate e enfrentamento ao
racismo institucional dentro e fora das Universidades.
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professores do curso de Graduação em Dança, não estavam bem preparados
tampouco ofertavam algum referencial teórico que abordasse questões referentes às
poéticas negras em/da dança3, entre outras expressões não hegemônicas da dança
– onde entram as danças afro ou de matriz afro-brasileira ou danças e expressões
indígenas. Lembrando que a universidade propõe a formação de professores através
do curso de Licenciatura e não promovia discussões que abarcassem uma formação
consistente às Leis 10.639/03 e 11.645/08 que estabelecem a obrigatoriedade do
ensino da história e das culturas afro-brasileira e indígenas nas escolas brasileiras.
Desconsiderá-las seria apagar um pedaço importante da história de nosso país no
cerne em questão, que é a formação de professores, ainda mais em se tratando da
formação de professores de “arte”.
O olhar da negritude nas artes cênicas da dança foi imperceptível no campo
acadêmico. Esta ausência não acontece somente nesta universidade/unidade
acadêmica da UERGS, mas em todas as universidades do país – para não dizer na
América Latina e logo, nas Américas. Esse é um problema que abarca a estrutura
traumática do período colonial e pós-colonial do continente, um projeto de exclusão
intelectual. Nessa perspectiva, percebo que as questões referentes à negritude nas
artes cênicas da dança se tornaram imperceptíveis no campo acadêmico por conta
não somente de o currículo não oferecer aprofundamentos conceituais nas práticas
tradicionais e contemporâneas da dança de expressão negra, mas também porque se
referem à falta de formação sobre a cultura negra e à falta de comunicação política na
rotina acadêmica.
Como exemplo disso, trago algo que me ocorreu durante os primeiros dias de
aula no componente de “História da Dança”, em que o professor fez uma colocação a
partir do pensamento Apolíneo4 e Dionisíaco5 da dança clássica. Surgiu-me uma
reflexão a partir das vivências que possuía nos grupos de dança daquele momento e

3

Sabe se que esta falha se dá em todos os currículos das Universidades do Brasil e da América Latina.

4

Apolíneo é a individualização, é a arte que procura cobrir o mundo com uma cortina estética, de forma
perfeita e bela, fazendo-nos ser capaz de resistir ao pessimismo através de uma ilusão da realidade
criada pela arte.
5

Dionisíaco é a afirmação triunfal da realidade e suas contingências, é se unir à existência em toda a
sua verdade, contradição e terror. Através da embriaguez, os limites, as medidas e a luz caem no
esquecimento. Nessa experiência as barreiras estabelecidas pelo principio da individuação são
quebradas e nasce a volúpia, a desintegração do eu e a ligação do ser humano com a realidade nua e
crua.
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expus algum pensamento relacionando o conceito de Profano e Sagrado6 de Mircea
Eliade (1992). Afirmei que uma prática que realizava era direcionada para uma
performance artístico-religiosa de dança africana tradicional da Nigéria e, em outro
grupo, voltava-se para a experimentação e investigação cênico-abstrata sobre o corpo
contemporâneo em dança. Neste mesmo dia, uma colega branca, acompanhada de
outras colegas brancas da turma, se dirigiu até mim, e falou o seguinte: “Oi! Nossa,
além de tudo, tu é linda, fala bem e é inteligente”. Eu: “Oi! Não entendi? Como assim?”.
Colega: “Aaaai, é isso mesmo! Tô impressionada!” Eu: “Ainda não entendi”. (Pedi
licença naquele momento e me retirei do grupinho, me dirigindo para minha
carteira/mesa na sala de aula).
A manifestação da colega me colocou diante de um fator legítimo de racismo
estrutural. Me senti exposta e exotificada7, além de perceber que minha humanidade
estava condicionada a me lançar como algo que não só fala como também se
expressa, ou seja, como algo que raciocina, não como algo humano. Este momento
me remeteu ao que Ari Lima (2001) expõe em seu artigo A legitimação do intelectual
Negro no meio acadêmico brasileiro: Negação ou inferioridade, confronto ou
assimilação intelectual?. Ele aponta:
Os negros, expostos a níveis variados de interação e reciprocidade, são
subjugados mediante observação metódica, posterior classificação,
taxonomização e representação da sua diferença, procedimentos científicos
que conduzem ao conhecimento. Estes procedimentos se ordenam a mente
do “selvagem” [...] ao discriminar, registrar, colocar tudo aquilo que a mente
tem consciência em um lugar seguro e fácil de achar, dando assim aos negros
algum papel a cumprir na economia de objetos e identidades que formam um
ambiente. Porém, se estes procedimentos têm uma lógica, suas regras não
são previsivelmente nem racionais nem universais; são acompanhadas por
valores históricos e em medida puramente arbitrários (LIMA, 2001, p. 286287).

Lima (2001) foi direto ao ponto ao abordar uma questão recorrente nos
corredores das universidades brasileiras. Para além das situações colocadas nos
corredores das universidades, o autor problematiza principalmente questões
referentes ao ambiente interno de sala de aula, como a triangulação professor, aluno
6

Para Eliade (1992, p. 18), o sagrado se manifesta sempre como uma realidade inteiramente diferente
das realidades “naturais” e a experiência profana, pelo contrário, mantém a homogeneidade e, portanto,
a relatividade do espaço.
7

Exotificação: vem do conceito de exótico, raro, diferente. É um conceito de vertente contemporânea
que descaracteriza e reduz a figura da mulher negra, desqualificando-a enquanto ser, deixando-a
relegada às visões de gênero, sexualidade e raça.
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e currículo acadêmico – bem como o faço nesta monografia em que, como mencionei
anteriormente, irei discorrer sobre a questão do corpo da mulher negra na dança.
O trecho “linda e inteligente”, que a colega naquele momento trouxe, evidencia
de alguma maneira que a beleza cria um “critério para aproximação e afirmação de
um “nós” em relação a um “outro” (GOMES, 2011, p. 54). A autora ainda traz a ideia
de que a beleza é construída por um grupo, num contexto de dominação e
diferenciação cultural, sendo “usada como referência para a criação do seu oposto: a
feiura” (GOMES, 2011, p. 54). Gomes (2011, p. 54) descreve a feiura como eleição
para “aquilo que está fora do que atinge positivamente nosso campo sensorial”, a partir
da concepção que cria a beleza sob o ponto de vista hegemônico e hierárquico sobre
pessoas, grupos, povos, raças e etnias. Com efeito, eis o que foi dito anteriormente à
frase “além de tudo”. Essa expressão confere como sendo uma visão que reduz a
humanidade da pessoa negra, no sentido simples de não naturalizar o comportamento
ou a atitude de uma pessoa negra.
Ao lado disso, vale ressaltar o que Barbosa (2002) afirma sobre “o diferente
torna-se necessariamente mais complexo”, no sentido de que perceber o outro como
algo diferente de si é definir o que o outro é ou virá a ser. A expressão “além de” deixa
nítida que a “dominação” implica em “abarcar o diferente” (BARBOSA, 2002). Logo,
eu não poderia ter a possibilidade de simplesmente pensar, questionar e dialogar de
maneira crítica sem ser analisada sob a lente que reduz e aponta um lugar para a
condição do outro.
Essa relação expressa uma espécie de fronteira cultural definitiva que
enclausura os saberes dos subalternizados como inferiores caricatos e
estereotipados. Nela, o Outro definido em oposição ao Nós, acumula tudo
aquilo que o Nós não é e, frequentemente, não quer ser, mas quer
acompanhar e se alimentar à distância. Essa realidade é deveras atual e
presente nas relações socais dos nossos tempos, quando se torna
conveniente se apropriar das experiências subalternas sem assumir
responsabilidades (SILVA, 2018, p. 49).

No semestre daquele período, fui convidada pela professora Aline S. Pinto e
pela professora Sílvia S. Lopes para participar como Bolsista Voluntária do projeto de
extensão Compartilhando Vivências8. Foi neste projeto que tive a oportunidade de
ministrar uma aula de dança com as temáticas e fazeres em que estava fortemente
8

O projeto de extensão compartilhando vivências tem como objetivo a inserção da dança no meio
acadêmico e social. Os alunos do curso de Graduação em Dança: Licenciatura, da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul, ministram suas aulas aos alunos dos cursos de Arte (Dança Teatro,
Música e Artes Visuais) (FERNANDES, 2014).
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inserida naquela época, as Danças Africanas e Afro-Brasileiras. O projeto fez com que
eu percebesse a necessidade de me aprofundar mais “no mundo” dos saberes e
fazeres tradicionais de matriz africana em dança. Instigou-me o movimento em dança
na perspectiva da consciência negra, da ancestralidade, interessava-me naquele
momento uma forma de utilizar a dança como um fator de consciência corporal e
política, ou seja, como uma chave anti-hegemônica para se pensar a dança naquele
momento.
De fato, essa vivência enquanto oficineira do projeto de extensão trouxe-me
uma visão que me acompanhou para o resto dos anos da graduação, no sentido de
me aprofundar mais na temática das danças e expressões negras tradicionais e
contemporâneas, pois, como enfatizei no começo da monografia, o currículo do curso
de dança da UERGS, especificamente, (e de boa parte das universidades brasileira
que oferece o curso de graduação em dança) não traz questões que contribuam de
maneira intelectual e prática sobre os saberes das culturas não hegemônicas.
Durante estes mais de cinco anos, me vi imersa e solitária na rotina acadêmica,
onde de maneira autônoma e voluntária pesquisava e investigava, sobre a cultura
negra no fazer artístico e docente. Passei a buscar referências extramuros da
universidade para legitimar o meu saber com as teorias que iria encontrando com o
passar do tempo. Por fim, encerrei as aulas que ministrava no Projeto Compartilhando
Vivências, e dali em diante, participei de mais dois grupos de pesquisa e extensão –
e o principal deles inaugurou em mim a sede de saber sobre “nós”. Iniciei no PIBIC
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica). Esse programa me
provocou a instigante questão sobre ser uma pesquisadora negra, por ter me trazido
outras experiências dentro do grupo de pesquisa, no sentido de vivenciar situações
de racismo, sexismo e machismo com colegas e professora.
No livro Eu sou Atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento9 de
autoria de Alex Ratts (2006, p. 29), o autor afirma o seguinte:
Uma mulher negra que se torna pesquisadora e elabora um pensamento
próprio nos parâmetros acadêmicos, inspirada da vida extramuros da
universidade (...) rompe com esse processo de invisibilidade no espaço
acadêmico. Uma mulher negra pesquisadora jamais é imperceptível no
campus, mas talvez o seja nesse campo enquanto autora.

9

O livro trata sobre a vida e obra da historiadora, feminista, professora, roteirista, poeta e ativista pelos
direitos humanos, Beatriz Nascimento (1942 - 1995), morta com 5 tiros por racismo e misoginia na
década de 1990 no Rio de Janeiro.
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Neste aspecto, fui sentindo na pele as questões da solidão da mulher negra e
o quão acre seria dali em diante meu percurso enquanto acadêmica e mulher negra
dentro e fora da instituição.
Disponibilizei-me a conhecer outras pessoas negras e artistas, recebi com essa
mobilidade e disposição, convites para participar de grupos, projetos e pesquisas que
envolviam as práticas em culturas de matriz afro-brasileiras e Africanas, atuei como
percussionista, brincante, dançarina, oficineira, coreógrafa, ensaísta, diretora artística
e performer, nos principais espaços, grupos, coletivos e nomes do Estado10 (RS), do
qual tive a oportunidade de vivências profundamente em cada camada e proposta
sobre a diversidade de “cultura afro” existente. Neste período tornei- me organizadora
e produtora executiva do Seminário de Dança Afro do Rio Grande do Sul11 a convite
do Me. Manoel Luthiery12 idealizador e organizador da proposta.
Mesmo com toda essa bagagem específica, tratando-se de temáticas sobre a
cultura negra, ocorreu-me o esgotamento. Notei mais uma vez a falta de
representatividade no curso de dança da universidade, enquanto artista e
pesquisadora pois, para além de a faculdade não abordar as temáticas de maneira
aprofundada, não havia transversalidade, intersecção – como disse anteriormente,
representatividade ou abertura para discorrer diante das poéticas negras na dança
contemporânea. Uma vez que nem os professores da instituição possuíam bagagem
empírica sobre as práticas não hegemônicas da dança e expressividades negras.
Surgiu-me, por fim, a oportunidade inquietante de escolher, de fato, o que gostaria de

10

Africanamente Ponto de Cultura Espaço Escola de Capoeira Angola, Atinukès Pensamentos da
Mulher Negra, Andressa Ferreira, Alabê Oní, AfroSul Odomodê, AfroEntes, Black Tchê, Coletivo
Montigente, Cassiano Miranda, Cia de Dança Daniel Amaro, Dihh Neques, Dona Conceição, Gelson
Oliveira, Heloísa Peres, Guto Obafemi, Grupo Ibejí de Dança e Cultura Yorubà, Grupo Três Marias,
Kako Xavier e a Tamborada, Loma Pereira, Mestre Renato Beaba, Mano Amaro, Mais Educação nas
Escolas, Nina Fola, NEAB Canoas, Pingo do Borel, Projeto Mais Cultura nas Escolas, Pâmela Amaro,
Terreira da Tribo, UNEAFRO UFRGS, Ylè Asè OmiOlodo Yemonjà;
11

O Seminário de Dança Afro do estado do Rio Grande do Sul,é uma forma de combater o racismo e
fomentar espaços de debate, sistematização e divulgação de memórias sobre a Dança Afro no estado,
articular coletivos artísticos, grupos de dança Afro/Afro-brasileira, artistas independentes,
estudiosos/pesquisadores e @s interessad@s na temática das danças Afro/Afro-brasileira no/do Rio
Grande do Sul.
12

Artista, Pesquisador e Professor Assistente da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel). Mestre em
Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2019). Graduado em Educação Física
pela Universidade Paulista (2012). Atua na pesquisa, ensino e criação em Dança têm como interesse
de estudo: Educação para as relações étnico-raciais; Culturas Negras na Contemporaneidade; SaberFazer das Danças Negras; Capoeira. Como subárea de atuação tem desenvolvido ações de ensino,
pesquisa e criação em Dança Negra em contextos de vulnerabilidade social.
http://lattes.cnpq.br/1614781215163097
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pesquisar e fundar enquanto pensadora negra pensando o corpo como um campo
vivo para a pesquisa e a prática.
Neste processo de esgotamento e percepção, desviei dos meus saberes em
danças de matriz africana e lancei-me a investigar outros modos de pensar uma dança
inaugurada sobre minha humanidade e vivência enquanto artista da dança. Surgiu
então a oportunidade de apresentar meu primeiro solo de dança, que levou o título:
Identidade em Construção, por ter a consciência de um corpo dinâmico que se
constitui juntamente com o pensamento e com a sociedade e que, diante de sua
condição política, sexual, religiosa, econômica e subjetiva, se dá o reconhecer que
parte da consciência do corpo se transforma de maneira contínua, literal e linear em
um crescente gradativo de sua velhice e suas escolhas em questão.
O solo foi impulsionado a ocupar a Casa Cultural Tony Petzhold13 após a
oportunidade que tive em apresentar a proposta em um evento neste mesmo espaço.
A ocupação se deu a convite do artista da dança Robson Lima Duarte14, que se propôs
a realizar uma orientação coreográfica do solo. A partir dessa orientação, dou início a
outra etapa, que é a da pesquisa em consonância com a prática.
O que antes se intitulava Identidade em Construção, título anterior do solo,
passei a chamar Nanã, por conta da música que utilizávamos durante o período de
imersão e principalmente por Nanãn Burukê15 – e logo o solo se tornou uma semente
para novas buscas. Este período de ensaio e desdobramentos do solo impulsionaramme enquanto pesquisadora do movimento, procurando relacionar os ensaios com as
práticas acadêmicas. Porém, notava um hiato16, algo que faltava em minha identidade
enquanto artista discente e negra. Reconheci meu papel enquanto estudante de
dança, pesquisadora e artista, percebendo que poderia desenvolver ideias ainda tão
caras sobre questões relacionadas a mulheres negras na dança.

13

Site: https://casaculturaltonypetzhold.wordpress.com/

14

Artista
Cênico
da
cidade
de
https://www.facebook.com/robsonlimaduarteartistacenico?ref_type=bookmark

Porto

15

Orixá feminino que na mitologia africana funda a origem do homem e sua humanidade.

16

Intervalo.

Alegre.
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No ano seguinte, 2015, surgiu o convite para participar do evento contemplado
pelo Prêmio17 Lélia Gonzalez18 por meio da ACMUN19, o convite era para apresentar
um trabalho cênico que contribuísse de maneira reflexiva e pontual para as mulheres
que estavam inscritas no evento. Trabalhei no solo de maneira mais extensa, com o
objetivo de expandir a proposta e dialogar com o que já havia feito até aquele
momento para abordar a construção de identidade da mulher negra na sociedade
brasileira. O primeiro texto que me chamo a atenção no período de escavação
intelectual, fora dos conteúdos acadêmicos, foi o TCC Múltiplas Imagens: A
representação da mulher negra no Brasil de Tayná Valêncio (MATTEO, 2010). A
pesquisa da autora fundamentou boa parte dos meus pensamentos até um certo
período. A abordagem das mulheres negras na monografia de Matteo (2010) fez com
que eu dimensionasse, na época, o meu corpo a partir da maneira com que
apresentava o solo e refletisse sobre a partir de quais lugares o trabalho estava sendo
conduzido. Isso conferiu o que hoje legitima a obra Id.Percursos, no tocante à
hipersexualização, erotização, coisificação e animalização do corpo da mulher negra
na sociedade brasileira.
O solo, antes intitulado Identidade em Construção, passou a se chamar Saco
da Existência devido ao fato de notar visões conflituosas e essencialistas na
associação que se faz da figura da mulher negra “artista” ao carnaval, à macumba, ao
folclore e ao sexo. Após o evento, o solo fez mais algumas apresentações, todas de
extrema relevância para o desenvolvimento corporal e político do trabalho.
No ano de 2018, o trabalho já estava com quatro anos de apresentações,
circulando por espaços e eventos específicos, ou seja, com características
acadêmicas. Não encontrava palavras que transcrevessem a peça/solo de maneira
conceitual e técnica. O solo ainda discursava de maneira e flutuante sobre algo que
17

O prêmio tinha o objetivo promover o protagonismo e o reconhecimento das mulheres negras como
sujeitos de direitos e protagonistas de ações de enfrentamento ao racismo e ao sexismo. A articulação
entre ações destinadas às mulheres negras, em desenvolvimento na sociedade civil e no âmbito
governamental e a disseminação de experiências inovadoras realizadas por organizações de mulheres
negras contemplavam projetos de conteúdo midiático; campanhas; eventos (cursos, seminários,
oficinas, encontros ou similares); produção de publicações, registro e memória.
18

Lélia Gonzalez (1935-1994), antropóloga e ativista afro-brasileira, é referência dos movimentos
feminista e de mulheres. Seu legado é fonte permanente de inspiração para diversas ações de
enfrentamento ao racismo e ao sexismo, bem como para iniciativas que visam ampliar a
participação política das mulheres.
19

A Associação Cultural de Mulheres Negras (ACMUN) tem como principal objetivo a valorização da
população negra, em especial das mulheres negras. A ACMUN desenvolve ações para o combate da
discriminação de gênero, raça e etnia.
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permeava narrativas e recortes da figura da mulher negra brasileira e latinoamericana20 a partir das minhas vivências pessoais e coletivas. Nesse momento
percebi que o trabalho Identidade em Construção estava em uma encruzilhada. Era
necessário direcioná-lo. Passei a observar corporalmente os momentos de ensaio
sobre os estados de performance que algumas ações da obra traziam e provocavam
para a cena.
A noção de encruzilhada que a autora Leda Maria Martins traz em seu livro
Afrografias da Memória (1997) e no seu artigo Performances da Oralitura: Corpo,
Lugar Da Memória (1996) aparece como um operador conceitual e epistêmico que se
entrecruza no sentido de edificar novos sentidos e fazeres transculturais diante de
práticas performadas (MARTINS, 1996, p. 69). Leda desenvolve o conceito de
encruzilhada e de performance a partir da sua pesquisa nas manifestações culturais
dos Reinados e Congados de Minas Gerais. O termo encruzilhada versou de maneira
transversal com a montagem do solo Id.Percursos por ser uma obra em
desdobramento e transformação a partir de sua concepção dramatúrgica e
principalmente por encontrar novos direcionamentos e reflexões sobre a sua
reformulação cênica e política. Com isso, surge a percepção do “conceito encruzilhada
como um lugar de centramento e descentramento, interseções e desvios, influências
e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e
pluralidade, origem e disseminação” (MARTNS, 1996, p.70). Pela obra encontrar outro
caminho a partir de si mesma e desviar outras alternativas para pensar fusões para o
discursos que a origina enquanto uma obra em performance cênica.
Em meio ao período acadêmico e artístico, notei o quanto o sistema das artes
cênicas, especificamente o da cidade de Porto Alegre, silenciava ou desviava o
assunto quando a temática eram as questões étnico-raciais com recorte para o tema
de racismo e classe, preenchida por uma visão excludente e eurocêntrica por parte
da comunidade classe média porto-alegrense da Dança. Foi então chegada a hora de
afirmar e de lançar o que era o solo e qual seria sua a temática de fato. E logo o solo
tornou-se uma peça – ou uma ferramenta de discurso, uma montagem, uma
performance, algo que iria além de um “solo”, que começava no meu corpo e
terminava nele, em mim, no meu gesto e narrativa. Havia um potencial cênico e
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Facebook da Peça Id. Percursos: https://www.facebook.com/Id.percursos/
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discursivo que se ramificava em pequenas falas, pequenas ações e entre trechos de
algumas canções de mestres da cultura afro-brasileira.
Tive a necessidade de realizar o exercício de revisitar o meu recente passado
enquanto artista e deparava-me com pessoas que me rotulavam quando eu afirmava
ser “uma dançarina ou estudante de dança”, ou com outros colegas da dança e do
curso de Dança da UERGS, direcionando os seus olhares de forma a estereotipar,
reduzir e anular o trabalho que eu desenvolvia enquanto artista e pesquisadora da
dança. Rotulavam meu saber-fazer como “rainha de bateria”, “sambista” ou, reitero,
ligavam o meu recente passado artístico como uma dançarina afro ou brincante da
cultura popular somente. Infelizmente notei sérios problemas relacionados à estrutura
de pensamento sobre a cultura e o corpo da pessoa negra. Esse pensamento
reducionista é traduzido sobre a lente do racismo em nosso tecido social e cultural,
pois a cultura não é dada somente através da arte, mas sim do que se constitui como
arte ou forma o pensamento de uma sociedade, de maneira quase uníssona – como
no exemplo que trouxe aqui, a partir de experiências que tive como uma dançarina
negra que é limitada ser uma sambista de escola de samba ou uma dançarina de
matriz afro.
Essa provocação me trouxe reflexões e questionamentos sobre meu fazer
artístico em dança, fazendo-me elaborar a seguinte questão: será que eu era somente
uma dançarina de matriz africana (de dança afro)?; será que minha possibilidade
enquanto artista da dança era única, se limitava somente a estes fazeres corpóreos?
Notei novamente que estavam a reduzir e a limitar o trabalho artístico da figura negra
que dança a uma única possibilidade: a de ser o que a sociedade, a mídia, quer e
vende. Não queria deixar que enquadrassem os meus fazeres em dança como “a
artista negra do samba, carnaval e dança afro”, enfatizando com isso a redução e a
subalternização diante do meu fazer artístico. Evidente que estas vivências e saberes
das danças e culturas de matriz africana e afro-brasileira foram e ainda serão de
extrema relevância para o meu desenvolvimento contínuo enquanto uma artista da
dança. Porém limitar-me somente a um único fazer é fechar a porta de outras
possibilidades e questionamentos enquanto artista. Interessavam e interessam-me
outros fatores em dança contra hegemônicos.
Notei que havia uma potência existente no solo Id.Percursos, pois a obra soava
como uma ferramenta de reivindicação social e política. Através do questionamento
que a obra lançava, procurava não enrijecer as minhas escolhas técnicas e estéticas
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para a concepção da montagem, não no objetivo de manter uma unidade lógica
enquanto artista e pesquisadora, mas de fazer confluir ambas, unindo a pesquisa com
o fazer e saber artístico. Logo sobre o meu corpo, que ainda vive situações “oriundas
da violência escravista, alimentada pelo sexismo, pelo machismo e disseminada pelo
racismo” (GOMES, 2011, p. 48). Pretendia ensaiar, com isso, a reformulação de uma
obra realista, abstrata e contemporânea não somente na estética, mas sim em seu
conceito e discursos enunciativos. “Escolho então protagonizar um solo que aborde o
percurso da mulher negra na sociedade a partir de uma vasta visão sobre questões a
serem repensadas” (ROSA, 2018, p. 456) – questões como o machismo, o racismo, o
sexismo, a misoginia e as relações de classe e afeto na sociedade contemporânea.
No material do Encontro de Mulheres Negras na Dança, os organizadores
Kanzelumuka e Murilo de Paula (2015), colocam em questão problemas sobre a
inserção e o reconhecimento de mulheres negras na cena contemporânea, e não só
no mercado artístico cultural, onde questionam como “estéticas e temáticas são
reconhecidas no universo da dança contemporânea” (PAULA; PAULA, 2015, p. 3). Na
perspectiva de perceber no lócus do fazer artístico a pauta de gênero e raça, lanço
aqui a questão para se pensar em desvios a partir de uma visão engessada cultural e
historicamente sobre o corpo da mulher negra –percebendo-se em estudos práticos
para a cena contemporânea. Chego, então, ao problema que fundamenta a presente
monografia: como legitimar o fazer artístico da mulher negra ante as lógicas
coloniais dentro do sistema das artes cênicas da dança e da performance?
A partir dessa problemática, trago como objetivo geral o desdobramento da
montagem solo Id.Percursos. A pesquisa desta monografia se deu em desvios com a
finalidade de desenvolver exercícios cênicos performativos, entre outras percepções
que surgiram a partir de releituras sobre a montagem, instalando e lançando para a
cena maneiras de contemplar a obra, intitulada Peça.
Com o fim de tornar Peça um catalisador de questionamentos naqueles que
assistirem-na, tornei possível a partir do meu corpo enquanto pesquisadora/artista o
intercâmbio entre interlocução crítica para uma dança reformulada e não
estereotipada a partir da reflexão do que pode o corpo de uma mulher negra, na
intenção de reformular e repensar novas trajetórias estéticas para a cena.
[...] reformular novas texturas e visões que incidem sobre a esfera do corpo
negro, pontuando a recontextualização formalizada de educar o corpo
comprometida com perspectivas que reconheçam as histórias, trajetórias e
culturas corporais ao mesmo tempo em dança (SILVA, 2018, p. 76).
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Como objetivo específico, apresentei como essas relações conflituosas nos
possibilitam quebrar o silêncio do corpo, provocando um debate que mobiliza os
agentes de pensamento contemporâneo, para além de expor o solo em dança e a
performance cênica. Em Peça, como resultado desse processo criativo, elenquei
desdobramentos possíveis da montagem solo Id.Percursos, no sentido de revisitar,
experimentar, performar e improvisar, diante de técnicas não hegemônicas de dança
– tais como algumas expressões de danças afro-brasileiras e do Butoh –, fazeres e
movimentos do cotidiano que conduzem uma resposta possível à questão que norteou
esta monografia.
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2
DESCOLONIZAR-SE É HUMANIZAR-SE, É DAR SENTIDO À
CARNE EM QUE HABITO

O dilema entre escolha do foco e amplitude do sujeito em foco jamais é
facial
Alex Ratts (2006)

Os processos desta pesquisa se deram por meio da metodologia de
pesquisa performativa, por essa ser uma pesquisa ser guiada pela prática, ou seja,
norteada pela dinâmica como campo da pesquisa lado a lado com a pesquisa através
da internet, dos registros audiovisuais e dos meus encontros na sala de ensaio.
Através de algumas páginas da internet, fui encontrando materiais que
dialogavam com as práticas que estava desenvolvendo e com a temática central desta
pesquisa (mulheres negras na dança). A primeira parte da pesquisa se deu através da
internet, onde revisitei minha trajetória enquanto artista e acadêmica, atividades que
se deram de maneira conjunta durante a faculdade, e, principalmente, revisitei
materiais relacionados à montagem Id.Percursos21.
A segunda parte da pesquisa foi direcionada para as obras de três artistas:
Grada Kilomba, Jeannette Ehlers e Mirelle Martins. Nesse momento, procurei
encontrar estéticas que me interessassem e perceber discursos em comum, discursos
pautados nas relações de gênero, classe, sociedade e étnico-raciais.
A terceira etapa da pesquisa foi através da revisão literária de pesquisas
acadêmicas relacionadas à especificidade de mulheres negras na Dança. Encontrei,
a partir das palavras-chave “mulheres negras” e “dança”, oito materiais, entre eles
artigos, TCC’s, dissertações, teses e simpósios. Apenas dois desses trabalhos foram
enfáticos: a tese Corpo em Diáspora de Luciane Silva (2018) e o Encontro de Mulheres
Negras na Dança (2015). Ambos tecem uma discussão a partir de uma visão
contemporânea e específica para pensar a dança contemporânea e outros modos de
fazer e pensar uma dança não hegemônica ou descolonizada. Os materiais trouxeram
questões que me auxiliaram a pensar através da escrita teórica e reformular o
momento da prática para esta monografia.
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Os instrumentos que foram utilizados para a pesquisa foram: o caderno de
artista (pouco usado), materiais digitais e visuais como: câmera digital para gravar
trechos dos ensaios que eu realizava, gravador digital do celular para obtenção de
dados enquanto diário de bordo e diário digital através da plataforma Blogspot22.
Os processos da investigação dialogaram de maneira a contribuir e a dar
qualidade ao conceito de pesquisa em Dança diante da proposta aqui impressa, no
sentido de localizar o desdobramento da montagem solo Id.Percursos a partir dos
discursos expostos nas obras e depoimentos das artistas citadas anteriormente que
evidenciam em seus materiais artísticos principalmente questões relacionadas ao
corpo da mulher negra na sociedade. Foi em campo, ou melhor, na sala de ensaio e
na prática em dança e performance, que percebi o quanto a pesquisa é imprevisível e
se modifica quando em ensaio. Foi quando foi lançada a questão: o que pode o corpo,
um corpo negado da/na sociedade? Foi no contato com os materiais de pesquisa que
notei o quanto o conhecimento que possuía enquanto pesquisadora era parcial e
limitado, por compreender a complexidade das regiões e territórios geográficos das
autoras pesquisadas. Grada Kilomba é nascida da região de Porto Príncipe/África,
residiu em Portugal e atualmente reside na Alemanha. Mirelle Martins é brasileira de
Goiânia e residente em São Paulo. Jeanette Ehelers é alemã e mora na Alemanha. A
relação destes territórios e trânsitos colide entre as artistas nos seus discursos
poéticos e estéticos, no sentido de tratar sobre elas enquanto sujeitas e atuantes
negras a partir do fator colonial e suas estratégias de dominação de nossos corpos
enquanto negras. Me presentifico o tempo todo nesta pesquisa por ela ter tocado no
meu corpo o tempo todo sem pedir licença. O ato de não pedir licença para tocar o
meu corpo e invadi-lo também fundamenta o titulo desta pesquisa – sobre o qual
falarei a seguir, no processo de criação para a cena.
A percepção desta pesquisa foi encontrar, para além de respostas, o possível
sentido de se colocar enquanto questão (REY, 2002). Colocar o meu corpo em
questão e resposta pesou e doeu muito em muitos momentos, uma vez que a
pesquisa queria dialogar com outras mulheres negras da dança. Porém, o critério
estético, performativo e discursivo não estava próximo do que imaginava na época –
em se pensando nas referências que eu já havia escolhido como parâmetro – para
que eu me aproximasse ou pudesse investigar e dialogar com mais possibilidades,
22
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ferramentas e resultados. Decidi, então, iniciar e terminar o processo de pesquisa todo
através do meu corpo, da minha história enquanto acadêmica, no campo perceptivo e
silencioso da observação e através do relato despretensioso, a partir de narrativas e
experiências de outras colegas e amigas negras do curso de graduação – que, na
época, eram ao todo, contando comigo, três somente. Foram seis anos no curso, pelos
cálculos, e somente três mulheres autodeclaradas negras em trânsito, permanência e
conclusão do curso de Licenciatura em Dança da UERGS. Isto é grave, tendo em vista
os dados relacionados à evasão e à permanência de pessoas negras, em específico
mulheres negras, nas universidades brasileiras, principalmente em curso que não
possui mercado tão pouco é valorizado como os cursos de artes, por exemplo.
A partir das observações e dos dados epistemológicos, houve coincidências
nas pesquisas de campo, de onde surgiu uma possível resposta para a questão que
permeou esse processo criativo. Rey (2002) diz que é na linguagem alimentada pela
subjetividade e pela vivência do artista que se reafirma ou se coloca em discussão
questões provenientes e possibilitadas pela própria arte e cultura. São conceitos que
emergem dos procedimentos, a partir de modos de trabalhar e de como se deram ou
darão as conduções dos ensaios. A partir disso, percebo a contribuição para essa
pesquisa que advém do diálogo com as obras das artistas e da metodologia escolhida.
Nos ensaios, foi percebido que o campo da pesquisa se dava com, sobre e
através das práticas corporais, em que percepções e desvios do procedimento eram
idealizados quando me deslocava para a sala de ensaio ou para o campo de
sensações – o qual elejo e nomeio como sendo parte da pesquisa, e sobre o qual
falarei a seguir tanto quanto sobre algumas percepções que nomeei a partir dele.
Percebi que o desdobrar da performance Id.Percursos não se limitava a somente
“repassá-la” inteiramente na sala de ensaio e, sim, revisitar e colocar no corpo o que
a fundamentava de maneira política, social e conceitual, revivendo aquilo que a peça
questionava.
Sobre os materiais das artistas, fui realizando escolhas conforme iam
dialogando como o que Peça lançava. Organizava-os com minúcia para utilizá-los em
sala de ensaio. Me apropriei de dois trabalhos da artista Ehlers: OFF The Pig e Black
Bouletts, utilizando seus materiais visuais como projeção para a cena. Da artista
Grada Kilomba, utilizei um trecho sonoro de seu documentário White Charity
(Caridade Branca) (2011). O instrumento principal utilizado foi o caderno de artista,
recurso que pude utilizar para esboçar insights e referências que surgiam ao longo da
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pesquisa. Utilizar o caderno fez com que eu pudesse discorrer sobre minhas ideias e
agrupar melhor as referências de campo juntamente com os ideais sobre as práticas
criativas que pude desenvolver posteriormente em sala e nos espaços de ensaio. Com
esse material em mãos, pude não só visualizar meus caminhos enquanto
pesquisadora, mas também dimensionar e organizar meu roteiro, elencando e dando
atenção a cada momento da investigação em dança para o percurso da criação
cênica.
A relevância do caderno de artista foi determinante como material de consulta
dentro do processo de significação da obra, que mobilizou a maneira como ela atualiza
seu significado, bem como as diferentes dimensões que ela assume no decorrer do
tempo, influenciando (ou não) a produção subsequente (REY, 2002). Por vezes
revisitei o caderno para registrar as referências que iam surgindo enquanto elaborava
o fragmento prático da minha pesquisa para poder transferi-la para corpo durante os
ensaios técnicos. Para Rocha (2010) os chamados cadernos, escritos ou diários de
artista seriam uma forma de diálogo entre o artista e seu trabalho, bem como com seu
processo criativo. Complemento a citação da autora:
O caderno de artista revela um apontar de caminhos, considerando que o
artista busca as questões de sua pesquisa produzindo e indagando sobre sua
própria produção. Os artistas trilham caminhos próprios, o método adotado
na investigação através do caderno é criado ao mesmo tempo em que cria
seus objetos e suas obras, vinculando a necessidade do pensar e do fazer
(ROCHA, 2010, p. 611-612).

Utilizei o caderno como um banco de notas onde coloquei alguns insights,
pensamentos e ideias que iam fluindo, tais como: a mulher negra criadora em
dança/mulheres negras, solidão da mulher negra na dança, o anonimato de mulheres
negras na dança, a desconstrução do sujeito negro, antimusa, pensamentos sobre a
poética instaurada da cena e sua abstração, o passado hoje só interfere no presente
daquele que não se credita, respeite a sua jornada etc. e algumas ideias lançadas
sobre a concepção cênica.
O processo criativo despontou para outras possibilidades de criação além do
caderno de artista. Me dispus também como ferramenta de pesquisa do diário de
bordo. Segundo Silva e Lampert (2015) o diário pode ser um ato de refúgio, um
momento no qual se torna possível uma aproximação de nossas ações e ideias, por
exemplo: idealizei hoje uma perfomance, que irá se chamar “Ageum”, de arroz com
farinha de mandioca ou arroz com feijão (distribuir para as pessoas conseguir pratos)
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ou “Amalá (trecho do diário de bordo). Utilizei registros visuais, como fotos e filmagens
dos ensaios, gravações de áudio de textos e poemas, e registros poéticos e literais no
meu blog. Trago um complemento ao que as autoras dizem:
O diário, como possibilidade de narração, tem potência em relação à
pesquisa no âmbito da Arte e da Educação, já que perpassa uma
autoavaliação e reflexão crítica sobre as experiências, fazendo-nos
compreender melhor o que vivemos e o que desejamos. [...] O diário de um
artista é feito pela necessidade de registro, do desenvolvimento de ideias e
pensamentos. Pode ser um texto poético e visual, que perpassa por entre as
artes visuais, música, literatura, e principalmente reflete sobre experiências
de vida, do cotidiano, evidenciando, portanto, uma ponte para a memória e o
arquivo (SILVA; LAMPERT, 2015, p. 1098-1099).

Os recursos e registros utilizados tanto no diário de bordo quanto no caderno
do artista foram pontuais para a concepção final da obra. Tais meios foram utilizados
principalmente nos referenciais estéticos que surgiram ao longo do desdobramento
das pesquisas de corpo em campo.
Para Dantas (2008), as filmagens dos ensaios, os vídeos de apresentações, os
documentos escritos podem formar um mosaico de informações que foi
sistematicamente organizado para análise e interpretação. Nesse sentido fiz um
compilado de registros que embasaram e nutriram a metodologia. A pesquisa elege
fatores-chave que não terminam somente nos objetos de estudo, mas que dialogam
com seus fazeres e questões e respondem a este projeto sobre o fazer artístico cênico
em dança consciente de sua complexidade.
O encontro com os meus objetos de estudo foi definitivo para perceber o que
poderia ser trabalhado ou não em ensaio, pois a pesquisa consistia em analisar os
vídeos das artistas e logo após desenvolver material performático que se desdobrasse
no solo Id.Percursos, dando conta do que os materiais me provocavam no corpo. Nos
ensaios técnicos, no entanto, pude perceber como aponta Silva (2018), que o
perceber “desde dentro” não implica numa introspecção ou numa essencialidade
cultural, mas num jogo de atenção, percepção e prontidão que percebe os
atravessamentos externos sem perder os aspectos profundos fundamentais de
ancestralidade e memória, que nada mais fazem do que nos conectar com nossos
modos de existir, pensar e agir. Nesse momento pude perceber que o meu fazer
artístico dialogava com os “objetos” de estudo, as peças que fundamentavam a
trajetória do processo, as três artistas e suas obras já citadas anteriormente.
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Para o curso do corpo em estado de criação e concepção da obra final Peça,
utilizo-me de três conceitos práticos a partir de referenciais do Butoh23 e do
Afrobutoh24. Noto, como abordam Sabino e Lody (2011, p. 178), que “a dança de
matriz africana é uma forma de construir uma educação artística apoiada na cultura
corporal do movimento, promovendo criatividade, comunicação e expressão
orientadas para a descoberta das capacidades pessoais”. Neste processo criativo,
apoiei a percepção corpórea em dança afro mesclada a linguagem do Butoh, por
pensar uma abordagem não hegemônica e principalmente por versar uma poética em
dança não eurocêntrica – na qual reconheço o Butoh como caminho possível, para
buscar e conceber, uma nova camada de identidade em dança. Segundo CALDEIRA
(2009, p. 65), “O Butoh é o caminho, a busca de uma nova identidade. Envolve uma
descida para o centro da terra, é uma dança que vai ao subconsciente, ela tem início
dentro dos corpos”. Com isso, vejo a simbiose existente entre a dança afro e o Butoh,
desenvolvendo um reconhecer que vai para além da dança, e sim estabelecendo um
diálogo para uma dança que se expresse de maneira sensível, poética e política, no
sentido aqui expresso como uma dança a ser revisada, sentida e refletida.
Haseman (2015) denomina como, Pesquisa Performativa, por ser uma
pesquisa conduzida pela prática, o autor complementa ainda que a pesquisa
performativa se dá em âmbito experimental com a prática, evidenciando a relevância
para as pesquisas qualitativas em arte e enfatizando que a pesquisa performativa vai
além de um mero resultado usual. O que Haseman (2015) afirma é que aquilo que
norteia a pesquisa em arte é a prática, mesmo no tocante à condução da experiência
de pesquisa de fato, pois a relação empírica no âmbito experimental evidencia a
relevância das pesquisas embasadas na prática. Ramos ("HASEMAN, 2015 apud
RAMOS 2015, p. 77) ainda complementa que a pesquisa performativa vai além de um
resultado meramente usual:
Haseman enxerga a emergência do novo paradigma, exatamente o da
“Pesquisa Performativa”. Ele abarca vários dos valores da pesquisa
qualitativa, mas ao mesmo tempo distingue-se deles. A principal diferença
seria nos meios eleitos para difundir os achados dessas pesquisas, nem
numéricos ou discursivos, mas no que ele chama de formas simbólicas, que
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Butoh é uma dança que surgiu no Japão pós-guerra e ganhou o mundo na década de 1970. Criada
por Tatsumi Hijikata (9 de março de 1928 – 21 de janeiro de 1986) na década de 1950, o butoh é
também inspirado nos movimentos de vanguarda: expressionismo, surrealismo, construtivismo, entre
outros.
24

O ritual enquanto modo de vida que estrutura as corporeidades (ABRAS, 2019).
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podem ser mais bem definidas como formas performativas de apresentação,
implicando a circunstância presencial e temporalmente simultânea entre
apresentador e fruidor dos resultados. ( Ramos, 2015, p. 77)

Sendo assim, a pesquisa atrelada à prática se faz de maneira interseccionada
a criação. O seu fazer e experimentar dialoga com o tema da presente pesquisa, não
elencando respostas, e sim, continuidades. FERNANDES (2014) aponta sobre a arte
deixar de ser apenas um produto ou mesmo um processo a ser descrito, analisado e
inserido em outros moldes (por mais abertos e dinâmicos que sejam), e passa a ser
em si mesma o modo de (des)organizar discursos e métodos, bem como questionar
a imposição de resultados quantitativos. A prática artística passa a ser a chave-mestra
que acessa, conecta e/ou confronta os demais conteúdos, trazendo uma contribuição
única para o contexto acadêmico, que muitas vezes torna-se estagnado com seu
excesso de regras e normatizações.
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3

FLUX CONTINUE: NARRATIVAS DO MOVIMENTO

Estas imagens criam o que se chama um estado de despersonalização ou
alienação
Grada Kilomba

3.1

ENCRUZA

O tema central desta pesquisa se inaugura de maneira durante os
componentes curriculares Técnicas VI, Técnicas VII e Pesquisa em Dança, entre os
anos de 2017 e 2018. A temática ficou escura (PAIVA, 1998) quando tivemos que
desenvolver a questão principal que fundamentaria a pesquisa naquele momento ou
um ensaio sobre como elaborar uma pesquisa em dança, impulsionando a pesquisa
desde então para o que poderia ser o projeto para o TCC. A partir disso, brotou uma
série de manifestações relacionadas às relações étnico-raciais e de gênero, em nível
prático e teórico, para as quais busquei dar visibilidade enfatizando o diálogo da
pesquisa com a prática e da prática com a teoria, abarcando esses três eixos
(pesquisa, prática e teoria) e assim figurando em um só corpo algo que discorresse
para a visualização cênica em dança e na performance.
As questões eram infinitas, porém sobre um tema central: mulheres negras na
dança. Esse tema, para mim, era muito extenso e eu necessitaria ser mais enfática,
mais especifica em relação ao conteúdo radial. Com isso, me surgiu outra questão:
Qual a área nas artes cênicas da dança em que as mulheres negras estavam inscritas,
ou seja, direcionadas em termo de visibilidade? Não me interessava mais as “danças
afro” (SABINO; LODY, 2011). Interessavam-me as danças contemporâneas, outras
maneiras de performar cenicamente o corpo em direção a outros modos de perceber
a mulher negra em cena. Para além de perceber mulheres negras em cena e
dançando, me instigava principalmente a narrativa, o conceito abarcado e a
proposição crítica que esta performance de movimento transmitiria. Por fim, consegui
compreender quais seriam os meus “alvos” de pesquisa. Restava escolher quais
conceitos seriam trabalhados a partir da varredura bibliográfica ante as escolhas
estéticas.
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A escritora e ativista do movimento interseccional feminista Djamila Ribeiro
(2018) em seu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro?, revela algo fundamental
que dialoga com esta pesquisa. Ela afirma que não seria necessário, então,
simplesmente clamar pelo fim da Globeleza, mas sim falar sobre uma ânsia instaurada
que nasce da urgência e do grito (há muito abafado) por uma abertura e incorporação
de novos papéis e espaços para mulheres negras no meio artístico brasileiro
(RIBEIRO, 2018, p. 144).
Me rumo
Me sumo
Me renasço
Me danço
Me amo
Me sou
Porque sei o que já fui
(trecho caderno do artista)

Após o primeiro encontro com a orientação, para alinhavar e definir o começo
da pesquisa e articulá-la com as práticas de campo, eu já imaginava de maneira
idealizada o título da prática e o possível resultado do que iria apresentar – assim
como algumas estéticas, músicas e conceitos que dialogassem com o que me
interessava a partir da temática central. Não era algo em simplesmente desconstruir
um corpo negro que samba em cima de um salto alto no palco italiano ou pintar um
corpo de branco – queria ir além desta questão estética.
[...] o processo de criação passará a ser exposto, para que a compreensão
seja facilitada, como se houvesse ocorrido linearmente. O processo de
criação foi, por assim dizer, marcado pela ginga, pelo negaceio, por um vaimas-não-vai: jogo de cintura para dar origem à “esperteza” do trabalho
(SANTOS, 2006, p. 85).

A minha primeira imersão com o trabalho cênico foi realizada no espaço
urbano, como um primeiro encontro para realizar a prática. Notei esse momento de
criação sendo visto e sentido mais como performance do que como “ensaio e
pesquisa” propriamente dito. Contudo, o que eu idealizava, em se tratando de técnica
e investigação em campo, destoava com a pretensão da pesquisa – onde a rua surgiu
como algo volátil e instável, em margem no sentido, não conseguindo absorver,
concentrar e relacionar a pesquisa com a prática. Após este dia, notei que nas tarefas
diárias, ou seja, nas tarefas do dia-a-dia – como ir ao mercado, à feira, andar de
bicicleta, ir ao banco, passear em outra cidade etc. – geralmente eu estava com fones
de ouvido escutando as músicas que havia escolhido para os ensaios criativos da
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pesquisa. Percebi, então, que estava imersa na pesquisa em tempo integral, pois em
meio às atividades cotidianas, eu performava o que eu sou no meu dia-a-dia: uma
pesquisadora, dançarina, mulher e negra. Literalmente, eu dançava na fila do pão da
padaria, quando notava que alguém estava com olhar fixado em mim, ou até mesmo
quando estava escolhendo algo na feira, eu “dançava”, e assim por diante. O que
disparava a minha vontade de dançar e atravessar o espaço tempo da rotina como o
meu corpo, no espaço urbano (a rua), era a “maneira” como as pessoas me
observavam ou me tratavam. O que me motivava era o “incômodo” do outro com o
meu corpo no mesmo espaço.
Quando o experimento se deslocava do espaço urbano para a sala de ensaio,
reparava que a motivação que surgia em dançar no espaço urbano não era o mesmo
na sala de ensaio. Aliás, estes momentos na sala de ensaio me proporcionavam
acessar outras camadas, como meditar e trabalhar nas ações cotidianas como correr,
por exemplo, e experienciar a minha linguagem pessoal em Afro-Butoh. Ao todo foram
11 ensaios na sala de ensaio, seis em Montenegro na Fundarte no período de março
a abril de 2019 e, de maio a junho de 2019, mais cinco ensaios em Porto Alegre, na
Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Quando os ensaios se deslocaram para
Porto Alegre, a percepção espacial se transformou, pois o espaço urbano não me
disparava a dançar. Logo, naturalmente transferi a criação somente para o espaço da
sala de ensaio. O tempo de utilização da sala de ensaio em Porto Alegre era de seis
horas (das 13h às 18h), o que me motivava a ensaiar e explorar melhor os gestos do
Butoh, das Danças de Matriz Africana, do Afro-Butoh.
Foi neste período na CCMQ que desenvolvi a trilha para os ensaios e a trilha
oficial para a apresentação final deste processo. Para os processos criativos, utilizava
o espaço urbano e, nele, um celular com algumas músicas da playlist para “ensaiar”
neste espaço de fone de ouvidos. Para o espaço fechado, ou seja, na sala de ensaio,
utilizava a câmera digital ou a do celular para filmar e fotografar. Nos momentos finais
de ensaio em sala convidei alguns amigos para filmar e fotografar25.
Noto então que para pensar a relação entre o ensaio da dança no espaço
urbano, principalmente, e no espaço da sala de ensaio, posso trazer o conceito de
lugar de fala de Djamila Ribeiro (2017). O corpo buscava o seu lugar para falar/dançar,
um lugar para galgar questionamentos e legitimidades do corpo da mulher negra em
25

Conferir figuras a seguir.
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movimento, e dançava a partir dos espaços em que este corpo estava localizado, da
maneira como se lançava social, cultural e politicamente.
Assumimos a multiplicidade de lugares que o corpo da pesquisadora habita
quando presente em campo, já que a prática da dança traz em sí relações
físicas, cognitivas e emotivas que são incorporadas, fazendo da natureza da
nossa etnografia algo diferente da etnográfica clássica. Assim, não há
neutralidade possível, pois a leitura do movimento observado implica na
percepção da pesquisadora e sua relação com o contexto pesquisado
(SILVA, 2018, p. 71).

Surgiu-me, então, a percepção do corpo enquanto ferramenta fundante, um
corpo que problematiza a noção da própria narrativa instaurada em consonância aos
espaços com outras linguagens que surgiam durante a prática da pesquisa. Foi
possível perceber e dar sentido ao movimento do corpo em movimento, sendo isso
consequência do próprio lugar de vivência/experiência enquanto dançarina, performer
e pesquisadora.
Realçamos os desenhos e trajetórias únicas que cada corpo possui, bem
como as relações que escolhe estabelecer a partir de suas histórias de vida
que, confrontadas com os elementos estético- corpóreos afro-orientados26·,
exigirão uma postura crítica e não apenas lúdica ou desprendida de
responsabilidade (SILVA, 2018, p. 101).

Questionava-me constantemente em como descolonizar o movimento, como
torná-lo humano e digno de si mesmo. Como tornar o movimento um agente que funda
um fazer artístico descolonial, um fazer contínuo e instaurado, como naturalizar o
movimento criativo em dança produzido no corpo da mulher negra?
Não há um lugar achado
sem um lugar perdido.
Casam se além as falas de um lugar,
no encontro da memória
com a matriz.
(MARTINS, 1997, p.79)

Permeio pelo caderno da artista para transpor para a pesquisa sobre tudo que
dialogava com ela. O caderno de artista foi uma ferramenta que trouxe não somente
criatividade para as margens práticas, mas também fez com que eu discorresse em
nota sobre as principais referências que encontrava. Percebo o caderno de artista de
maneira linear, no sentido de visualizar de maneira lúcida o transpor de uma narrativa
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sendo instaurada em algo que eu pudesse consultar e espelhar como fator dinâmico
do campo.

3.2

DA PERCEPÇÃO DO OUTRO

O processo de criação pulsou em intensidade quando escutei a seguinte
música:
A tua presença
Entra pelos sete buracos da minha cabeça
A tua presença
Pelos olhos, boca, narinas e orelhas
A tua presença
Paralisa meu momento em que tudo começa
A tua presença
Desintegra e atualiza a minha presença
A tua presença
Envolve meu tronco, meus braços e minhas pernas
A tua presença
É branca verde, vermelha azul e amarela
A tua presença
É negra, negra, negra
Negra, negra, negra
Negra, negra, negra
A tua presença
Transborda pelas portas e pelas janelas
A tua presença
Silencia os automóveis e as motocicletas
A tua presença
Se espalha no campo derrubando as cercas
A tua presença
É tudo…
Maria Bethânia – A tua presença

No componente Técnicas VI e VII, realizei uma atividade que consistia em
apresentar um fragmento do processo criativo de pesquisa em dança para a turma,
como parte de avaliação. Posteriormente à exposição do processo, os colegas traziam
apontamentos e colocações sobre o trabalho apresentado. De maneira quase
unânime, os colegas enfatizavam a questão fatídica e infausta sobre a minha
presença em cena. Essas colocações ficaram evidentes principalmente em Técnicas
VII. Ao fim de cada atividade, os colegas teriam que formular um pensamento crítico
sobre o trabalho do colega de maneira escrita. A maneira como os colegas trouxeram
e expuseram seus apontamentos diante da forma como eu me expressava/dançava,
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evidenciava o quanto eu estava no fluxo correto principalmente a partir de seus
escritos, pois afirmavam visões estereotipadas sobre um corpo negro em movimento.
No campo de conhecimento que a dança contemporânea move, um abraço
bastante complexo, entre arte e política, tentam colocar para flutuar o comum
patrimônio de todos, num golpe criativo, que faz circular e enredar a
linguagem da vida. Jogo de equilíbrios e desequilíbrios que as flutuações
suscitam (MARTINS, 2013, p. 22).

Percebi a pesquisa rumando para a performance política a partir dos jogos de
improviso diante de uma encruzilhada em que me encontrava. Leda Maria Martins
(1996, p. 70) enfatiza no texto Performances da oralitura: corpo, lugar da memória, a
noção de “encruzilhada enquanto centro que se dissemina, na medida em que se
desloca, ou melhor, é deslocada pela improvisação”. Quanto mais eu desenvolvia os
movimentos no corpo e elaborava ideias para a performance, mais me via diante de
um desdobramento gradual da minha pesquisa no TCC, um constante desvio
direcionado para refinar os movimentos diante da instabilidade que o processo de
criação trouxe. Este constante revisitar e desviar da perfomance me trouxe não
somente um distanciamento da obra “original” como me lançou diante de um elaborar
constante, um quase ciclo dentro do próprio corpo. Martins (1996, p.66) aponta para
a “repetição provisória, sempre sujeita à revisão, sempre passível de reinvenção;
repetição que nunca se oferece da mesma maneira, mesmo quando sustentada pela
constância da transmissão”. A revisão se instalava de maneira constante nos
processos de criação, porém, a elaboração da técnica em movimento rasgava o ato
de dançar a proposta.
Dançar a proposta era ir ao encontro da questão da pesquisa e não me
distanciar dela. Leda afirma que “o que no corpo se repete não se repete apenas como
hábito, mas como técnica e procedimento de inscrição, recriação, transmissão e
revisão da memória do conhecimento, seja este estético, filosófico, metafísico,
científico, tecnológico etc.” (MARTINS, 1996, p. 66). Por vezes, nos ensaios em sala,
surgiam momentos que eu chamo de “celebração”. Escolhi este nome por perceber
os momentos de estar no espaço de ensaio como uma oportunidade para criar e
revisar a memória dançando, uma maneira espontânea e divertida de aquecer o corpo
até dar início à proposta em desmontagem do solo Id.Percursos para, após este
momento, dar sequência com a pesquisa em prática.
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3.3

A MORTE COMO UM PROJETO PARA MOVER VIDA

Por vezes criei caminhos em busca de formulações para obter diálogos com a
morte e a ancestralidade ante as técnicas das danças afro-brasileiras e o Butoh de
Ijikata e Abras. A relação híbrida existente sobre a prática da pesquisa, tanto no
sentido teórico como no empírico, dialoga de maneira substancial sobre a arte do
corpo e suas possibilidades. Silva (2018, p. 101) nos traz o seguinte:
Realçamos os desenhos e trajetórias únicas que cada corpo possui, bem
como as relações que escolhe estabelecer a partir de suas histórias de vida
que, confrontadas com os elementos estético-poético afro-orientados,
exigirão uma postura crítica e não apenas lúdica ou desprendida de
responsabilidade.

As técnicas de Butoh durante os ensaios surgiram como um ponto culminante
e pontual para se pensar a ancestralidade, ou melhor, uma dança que dialoga com a
morte através de um simples movimento de vida, no sentido de sentir-pulsar a
respiração dançando com o corpo, uma percepção sentida ante a propriocepção do
movimento. Sabemos que, aqui no Brasil, o sangue derramado pela sociedade cai do
desfigurado e arrastado no chão corpo negro. O corpo alvo de abuso, defloração e
estupro é o corpo da mulher negra. Um corpo que é violado, reduzido, estigmatizado,
marginalizado em descarte, numa cultura que insiste em apagar nossos corpos,
gerando um ciclo quase infinito de aniquilamento da nossa existência.
Dançar aqui com este projeto é dançar com aquilo que vem antes, é dançar
para mover a ancestralidade, é dançar olhando nos olhos da morte, é pedir licença, é
dançar o coro do banzo de uma violência histórica e colonial conferida sobre o corpo
negro rasgando a alma, para galgar êxtase e para ser o que se é em liberdade de
direitos, dançar é ritualizar o gesto:
“gesto, espaços que disponibilizam e sugerem diferentes possibilidades de
organização muscular/tônus, de movimentos/pensamentos, de sensações,
as quais dinamizam o uso dos sentidos, a diversificação de perspectivas e
que, portanto, propõem outras formas de ser, de estar e de experimentar o
espaço, a matéria, a subjetivação, as representações de si e do(s) outro(s) e
de significar as coisas e o mundo”. (SNIZEK, 2012, p. 167)

Percebo então, o gesto no mover narrativas, poéticas e continuidades através
do gesto negro em dança performando possibilidades descolonizadas, sendo o corpo
preto que dança um projeto de continuidade e de permanência de si, logo, uma chave
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para galgar futuros sobre “outras formas de ser negro”, de ser uma mulher negra que
utiliza do corpo para contar histórias estando viva na contramão e contradição das
estatísticas deste país.
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4

O PRESENTE FAZ O PASSADO

Ser peça, ser coisa
Nogueira (1998)

4.1

PROCESSO CRIATIVO

No pensar sobre a concepção da montagem Peça, me surgiu uma diversidade
de vontades para a cena, para a apresentação final do TCC ou, melhor, para o seu
desfecho enquanto ensaio cênico. Desenvolvi linguagens de maneira objetiva que
remetessem a uma obra contemporânea de dança em diálogo com eixos em estado
de performance. A título de exemplo, levei para o palco uma escolha a partir de uma
ação cênica que foi o ato de correr, se expor de perfil, frente, costas, levantar os
braços, momentos que não eram dança e sim algo que buscasse embasar a cena e
respondesse à pesquisa, no sentido de lançar para a cena algo que correspondesse
à cientificização do corpo negro, do corpo da mulher negra em cena. Como esta
pesquisa trouxe de maneira específica questões para refletir e problematizar o corpo
da mulher negra em cena, não pude me abster do que Inaicyra Falcão dos Santos
(2006) traz em seu livro Corpo e Ancestralidade – Uma proposta pluricultural de
dança-arte-educação (2006), quando a autora faz uma citação ao bailarino e ao
coreógrafo negro norte-americano Rod Rogers em uma entrevista concedida em 1968
para um periódico da época:
A minha negritude é parte da minha identidade como ser humano, e minha
expressão e desenvolvimento na dança é o resultado da minha experiência
total enquanto homem. É simplesmente uma questão do que precede no ato
criativo: se é a minha total experiência como ser vivente, ou se aquelas
experiências as quais eu considero relevante para a minha negritude
(SANTOS, 2006, p. 32).

Isto me impulsionou a pensar sobre o corpo negro que, em cena – mesmo com
técnicas “de balé clássico” ou técnicas que não sejam tradicionais como as da cultura
negra tradicional (a dita “dança afro”) e sim as dos fazeres hegemônicos e saberes
transversais ao seu fazer artístico em dança –, não anula ou tampouco esconde a cor
da pele que carrega. Pois a cor vem antes, é ela o traço, a forma do corpo do negro
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que é lançada como fator. A cor fala por si só. A cor denuncia e limita a continuidade
sobre outras formulações e possibilidades de sua humanidade em estado de arte. A
cor reduz e objetifica o artista negro em cena a partir da lente daquilo ou daquele que
lhe a confere. Fernando Ferraz (2012) pesquisador das propostas negras da dança e
fundador da Rede Terreiro de Dança Contemporânea, questiona sobre a falta de
reconhecer os fazeres reinventados a partir de contra-narrativas em dança através do
discurso produzido sobre os corpos de bailarinos, dançarinos e coreógrafos negros.
O solo em dança Peça é o nome do processo criativo que se construiu na
origem desta pesquisa, fundamenta o título do ensaio cênico e desenvolve boa parte
da narrativa e abordagens conceituais e práticas. O título Peça surge a partir do que
representa o próprio termo. Segundo o Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa
(2009), a palavra “peça” significa: “sf. 1. Parte de um todo indiviso, dum conjunto. 2.
Qualquer objeto que forma uma unidade completa; exemplar. [...] 6. Documento que
faz parte de um processo. 7. Trabalho literário ou artístico. 8. Fig. Engano; logro”.
Ocorreu–me, então, o “brincar” com o que a palavra peça representa no sentido
metafórico. A palavra “peça” me surgiu como sendo algo a partir do que o sentido do
próprio termo carrega. A palavra “peça” lançada para este ensaio cênico dialoga sobre
a objetificação fetichista e coisificadora sobre o corpo da mulher negra que pratica e
produz intelectualidade em/para a dança. “Peça”, ainda, me remeteu aos verbos pedir,
solicitar, reivindicar. Pois a percepção do sentido da palavra “pedir”. Trago aqui “pedir”
no sentido do verbo “solicitar” de maneira direta ao outro, que não sou eu, não sou o
nós – não do sentido do “nós” enquanto sujeitos negros, mas sim do outro branco.
Pois o corpo negro está fadado à má sorte de ser violentado, tocado. A maneira como
tocam nosso cabelo sem pedir, a maneira como utilizam nossa imagem, tudo isso sem
consentimento é presente assim como o ato de não consentimento está na ação do
abuso, do estupro, da redução de pautas quiçá tão importantes nas temáticas das
relações étnico-raciais e de gênero. A palavra “peça” intitulada para esta monografia,
traz em voga a questão de um artigo em exposição. Remeto-me ao período
escravocrata em que se utilizava corpos negros nus como mercadoria período em que
os corpos eram expostos a situações vexatórias como pular, correr, mostrar a língua,
os dentes, às mulheres expor a vagina, entre outras submissões, para serem
comprados no mercado negreiro imperialista e colonial. Peça reivindica um lugar que
discorra sobre a legitimidade de um corpo negro que dança, que se expõe, de um
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corpo feminino, do corpo de uma mulher negra que submete suas referências
expressivas em dança.
Ao se pensar em dança, no corpo do sujeito negro, especificamente no corpo
da mulher negra nesta pesquisa, obrigatoriamente transversalizo a reflexão
acadêmica para questões como o racismo, o machismo, o genocídio, o sexismo e a
misoginia na sociedade. Noto que o conceito de peça se enquadra nessa perspectiva
em ensaio cênico. Ari Lima (2001, p. 284), sobre essa questão, pergunta: “o que é ser
negro nos corredores e departamentos mais prestigiados da universidade brasileira?”.
Ser mulher, negra, artista da dança, e acadêmica/pesquisadora das poéticas do
“gesto” – no conceito de Snizek (2012) para gesto e de Ferraz (2012) para
expressividade negra – me faz responder a partir do corpo que habito enquanto
proprietária de memórias, saberes e fazeres em ação para a dança contemporânea.
Ari Lima aborda a ideia de assepsia do corpo negro no espaço acadêmico:
Ou seja, os negros, expostos a níveis variados de interação e reciprocidade,
são subjugados mediante observação metódica, posterior classificação,
taxonomização e representação da sua diferença, procedimentos científicos
que conduzem ao conhecimento. [...] Porém, se estes procedimentos têm
uma lógica, suas regras não são previsivelmente nem racionais nem
universais; são acompanhadas por valores históricos e em certa medida
puramente arbitrários. (LIMA, 2001, p. 286-287)

Essa exposição que Lima traz se enquadra ao titulo e ao desdobramento deste
ensaio cênico, em referência ao termo “peça”, diante da sujeição do corpo negro
enquanto objeto científico nas artes cênicas da dança e no meio acadêmico das artes
entre outras áreas.
Nogueira (1998) elucida, em sua tese sobre as Significações do Corpo Negro,
questões fundamentais sobre o corpo negro na sociedade brasileira, seus
impedimentos e sobre como este corpo é aferido na sociedade. Percebo que o corpo
negro quando quer “contar e narrar de maneira criativa a sua história” ou até mesmo
desenvolver um processo dramático em arte, se embasa e esbarra em um passado
escravocrata para só a partir daí poder discursar e desdobrar se diante das
circunstâncias redundantes no seu trânsito artístico e simbólico quando arte em
formato político e questionador. Assim, de alguma maneira acaba por reduzir a sua
arte em dor e sofrimento. Com isso trago o seguinte trecho:
Tais dificuldades são o subproduto, de um lado, do “não lugar” social do
escravo, cuja identidade não correspondia a um lugar de sujeito, no corpo
social, mas um lugar de “peça”, objeto; de outro, ao fato de que, tendo
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adquirido pós-escravidão, o estatuto jurídico de cidadão, portanto, o
reconhecimento de seu lugar de indivíduo social, não pôde, por outro lado,
identificar-se com esse lugar [...] (NOGUEIRA, 1998, p. 37).

Saliento o “não lugar” que Nogueira (1998) aborda, que remete, além de para
o ser flutuante na sociedade atual, no sentido de não pertencimento e reconhecimento
social enquanto indivíduo, também esbarra sobre esse “não lugar” na arte,
especificamente, nas artes cênicas da Dança.
Nas pesquisas de campo atentei-me a uma artista negra brasileira, Mirelle
Martins27, inscrita na dança e na performance contemporânea com o seu trabalho
intitulado Black Velvet28. A artista possui uma referência conceitual e estética díspar
em dança, a qual me interessou para esta investigação. A artista Mirelle Martins
contracena com seu parceiro de projeto, Shamel Pitts em seu trabalho nomeado,
“Black Velvet – Arquiteturas e Arquétipos” (2018).
O qual conduz para a cena o diálogo entre dois corpos negros, diante do
“pesquisa e do compartilhar a sensibilidade dos ideais, modelos e texturas
como uma projeção de si mesmo. O lidar dentro dessas estruturas de
sistemas é descobrir o que está dentro de nós, entre nós e ao nosso redor.
Para esperançosamente, unir as distâncias para que possamos nos ver e nos
encontrar. Alguns sistemas devem ser quebrados, re-imaginados, para
reconstruir” 29 (PITTS, 2018, s/p).

A proposta de Black Velvet se lança diante de uma narrativa fluída e abstrata
jogada à margem do corpo preto em cena. Tal proposta surge em mim, como uma
referência ímpar em arte, dança e performance, onde me atentei à ideia que remete à
abstração complexa e política do corpo preto, que atua com o movimento para a
dança.
Em contraponto, na performance Peça permeio a reflexão a partir do imaginário
simbólico e concebido sobre o corpo negro em exposição no estado de arte. A palavra
“exposição” que trago para esta pesquisa, remete ao sentido histórico do corpo negro
enquanto mercadoria, como um produto à venda, sendo avaliado por algo ou alguém.
Assim, busco o sentido de dar legitimidade ao corpo negro e seus movimentos diante
dos discursos e lentes que o contrastam e o submetem a um lugar periférico, através
do lócus hegemônico da sociedade brasileira. A intenção aqui não é, ainda,
desenvolver um conceito do que é uma mulher negra e, sim, buscar e investigar em
27

Conferir https://mirellemartins.wixsite.com/mirelle/bio.

28

Disponível em: https://www.shamelpitts.com/blackvelvet/. Acessado em: 12/05/2019.

29

Sinopse retirada da página do trabalho dos artistas.
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cena possíveis estados e sentidos sobre o corpo da mulher negra a partir de minha
atuação em performance. Penso a subjetivação do movimento em dança e
performance que passa pelo meu corpo com essa exposição, como aponta Martins
(1996), frente ao seu conceito de “encruzilhada”, essa tentativa de apreender a
variedade dinâmica desses processos sígnicos. Noto este ensaio cênico como
transmissor de discurso perceptivo de desvio a partir dos saberes e ações aqui
localizados.
Divago que, em cena, o deslocamento gradual para pensar a soltura do corpo
no espaço ante à instabilidade surge diante da tensão e da leveza dos movimentos e
“transformam-se e reutilizam-se, continuamente, em novos e diferenciados rituais de
linguagem e de expressão, coreografando a singularidade e alteridades negras”
(MARTINS, 1996, p. 26). Quando falamos em alteridades, elencamos também o devir
através do movimento dançado. Luciane Silva em sua Tese de Doutorado, nomeada
Corpo em Diáspora traz o seguinte, sobre o conceito título de sua pesquisa:
[...] sobre uma “dança para negros”, mas uma linguagem múltipla, alicerçada,
por epistemologias e cosmologias negras. Nela não há fronteiras rígidas de
pertencimentos, pois primamos por uma mobilidade do lugar de enunciação.
Assim, existe a perspectiva crítica a cerca da história que negou à pessoa
negra primeiramente a sua humanidade, quando convertida e máquina
produtiva, e no limite sua capacidade de produzir conhecimento (SILVA,
2018, p. 102).

Com anuência ao que a autora diz sobre a prática em dança, no sentido de
discorrer sobre o fazer artístico do corpo negro, o perceber e localizar outros modos e
maneiras de pensar e fazer dança, aqui lanço mão do saber, fazer e pensar dança
sob a concepção criativa de uma mulher negra. Para dar sentido a esta pesquisa e
desconstruir uma visão que não só reduz a humanidade da figura negra na sociedade
como também invisibiliza a criatividade e a produção em dança, faço uma reflexão a
partir do conceito de “corpo em diáspora” (SILVA, 2018). Ele tem a potência de ser
ferramenta simbólica de desconstrução e de promoção do conhecimento a partir da
margem criativa, lado a lado com o presente solo (ensaio) Peça, por não haver em
nenhum dos dois uma “fronteira rígida de pertencimento” (SILVA, 2018, p.102) e sim
um saber/fazer que transforma gestos em possibilidade de interrogação a partir de
outras formas de escrever e inscrever o saber e criar para as cenas negras futuras.
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A partir dessa ideia, trago para a cena duas referências a mais com elementos
visuais e sonoros: a artista visual e performer alemã, Jeannette Ehlers30 através de
suas obras visuais Off the Pig e Black Boullets e a artista interdiciplinar Grada Kilomba
através de trecho do documentário White Charity (Caridade Branca) (2011)31.
Jeannette Ehlers utiliza um compilado substancial sobre importantes falas referentes
à sujeição do negro na sociedade, tratando de evidenciar a segregação e a resistência
do corpo negro. Ela faz um levantamento através de momentos importantes na história
da luta antirracista em alguns países do mundo, segundo sua concepção criativa e
produção diante do trabalho e conceito desenvolvido pela autora em específico. Na
tradução da obra de Ehlers (2012), me atentei sobre os momentos que seriam
potenciais e relevantes para dar complexidade a esta pesquisa, a partir do viver ou
ser um animal na sociedade atual, sobre o existir e o resistir, diante das circunstâncias
que nos massacram e restringem nossas liberdades e articulações com a sociedade.
O corpo não pode ser reduzido à mera fisicalidade orgânica, mas sim
compreendido a partir de suas articulações com perspectivas de mundo e,
portanto, construtos socioculturais determinados. Parece-nos pouco crível
pensar corpo sem gênero, raça ou classe, fatores que atravessam e
modificam a dança (SILVA, 2018, p. 104).

Grada Kilomba expõe em trecho do documentário White Charity sobre o
processo de representação e o processo de alienação da pessoa negra, em que as
imagens criadas sobre o sujeito negro desenvolvem o que se chama um estado de
despersonalização ou alienação, forçando o sujeito negro a uma relação consigo
próprio através do sujeito branco e a olhar para si próprio através da perspectiva do
outro.
A identificação deste projeto com o trecho do documentário de Kilomba, assim
como com as obras de Ehlers, foram pontuais e certeiras com a pesquisa de campo,
pois o que as autoras trazem se assenta à questão do pensamento e da ação de
descolonizar o corpo negro na arte, principalmente nessa pesquisa e nesse processo
criativo, em se tratando do desdobramento da montagem solo Id.Percursos que em
campo se transformou na performance Peça.
Peça é um breve ensaio cênico largado que se lança enquanto uma ação
descolonizada por ser efêmera, porém questionadora. Em cena, é peça que,

30

Conferir http://www.jeannetteehlers.dk/. Acessado em 13/05/2019.

31

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tzYljBG5H-c. Acessado em 19/05/2019.
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performada, que carrega de maneira física, tátil e sutil o “vissungo” (ABRAS, 2019, p.
12)32, do berro esgoelado por vida, referenciamento, continuidade em ancestralidade.
Peça é movimento lento que, urgente, se apressa e se antecipa. Peça questiona com
o corpo marginalizado. Peça é fenda, chaga que rasga o espaço-tempo. Peça é Ojubó
emancipado, é assento legitimado. Peça é um corpo atlântico de restauro permanente.
Peça é desdobramento sem perder seu centro. Peça é rito, é Okutá de Obà, é Alujá
pra Sangò dançar, é o sopro intenso na palma grande do ventre de Yemonjà. Peça
expõe, anseia, eclode e clama ante o sangue negro33 no que diz respeito à falha da
humanidade do corpo subalternizado do preto. Peça pulveriza para aquele que lhe
assiste um pedido que se abaixe clamando Agô, em respeito à ancestralidade e à
história que carrega. Peça anseia por uma naturalização de sua humanidade em uma
sociedade injusta, racista e imparcial. Peça licença para seguir ante o peso da balança
que lhe surgirá no amanhã34. Sangò possui dois machados e uma balança e das
margens de Yemonjà provêm mensagens das profundezas do pós-Atlântico negro,
banhe-se no mar assim como, em uma tempestade com trovoadas. O hoje já é
passado, peça.

32

[...] cânticos que evocam na voz a força para trabalhar” (ABRA, 2019, p.12).

33

Trans, indígena ...
Oriki – poesia africana.
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5

PEÇA

5.1

DAR SENTIDO À PELE NA CARNE

Ocorreu-me, então, o “brincar” com o que a palavra Peça representa com este
ensaio. A palavra “peça”, neste este ensaio cênico, dialoga sobre a objetificação, o
fetichismo e a coisificação lançadas pelo olhar da sociedade para o corpo da mulher
negra em movimento. A pesquisa cênica Peça, lança-se então, diante de uma
perspectiva específica e estética a ações para a perfomance cênica, a partir do meu
olhar enquanto criadora cênica em dança. Com fragmentos de ideias a partir do que
se convencionou ser uma mulher negra em dança.
Ninguém fará eu perder a ternura
Como se os quatro besouros
Geração da geração
Vôo de garças seguro
Ninguém fará
Ninguém fará eu perder a doçura
Seiva de palma, plasma de coco
Pêndulo em extensão
Em extensivo mar – aberto
Cavala escamada, em leito de rio
Ninguém me fará racista
haste seca petrificada
Sem veias, sem sangue quente
Sem ritmo de corpo, dura
Jamais fará que em mim exista
Câncer tão dilacerado
Anti-Racismo – Beatriz

5.2

I.

CENAS

A CONTRADIÇÃO DIANTE DOS PORCOS

A escolha desta cena foi pensada a partir do vídeo da performer Jeannette
Ehlers sob a provocação que as imagens dos porcos no lixo, dos ratos e das crianças
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negras me remetiam. As imagens do vídeo trouxeram-me o modo como sinto o meu
corpo na sociedade, a partir das relações afetivas, sociais, artísticas e no meio
acadêmico, onde me transponho como algo descartável, com limite de validade. A
reflexão que eu trouxe para este momento é o corpo do outro na visão do outro, no
sentir do outro ao que isso possa remeter, no sentido de o corpo negro ser visto como
uma única possibilidade, e esta possibilidade, se dá quando localizada no impeditivo
histórico de dar a resposta de si mesmo para si mesmo, e principalmente para os
outros.
Pois sem direitos, o corpo regulado pelo estado racista, pelo sistema perverso,
é jogado à margem, ou seja, marginalizado, silenciado e sem direitos, e sua única
possibilidade de mover-se na sociedade é submeter-se, dada urgência pela
sobrevivência básica, ao silenciamento, com uma aceitação passiva e miserável,
salvo raras exceções. Esta reflexão quefiz, é sobre o corpo periférico, que é de onde
o meu corpo saiu, filha de uma mãe (negra de pele retinta) solteira, segunda filha
numa família de nove irmãos na Vila Esperança, bairro mais pobre, vulnerável, preto
e miserável da cidade de Montenegro – Rio Grande do Sul/Brasil/América Latina. De
lá saí adotada por uma família de parte branca por parte de pai, que, aliás, é
descendente de portugueses e de uma mãe negra-indígena, sem autodeclaração,
filha de pai negro e mãe “morena”. Esta família me adotou e é de classe média
emergente dos anos 1990.

Tradução da trilha visual:
Fora Porcos / Panteras Negras

O que você espera fazer? Espera viver como um animal e ser como um animal? Eu
sou o trovão, relâmpago. Todos os lugares sacodem e a terra parece sacudir também.
Nos 1900, havia um sistema de Plantation, e com a exploração de um grande número
de escravos africanos. Eu vou me dar bem com qualquer pessoa independente da cor
que seja desde que você esteja disposta(o) a mudar esta situação miserável do
planeta. E que os escravos negros tivessem condições de se rebelar e de derrubar os
seus feitores ou os seus mestres brancos, isso parecia impensável. Os princípios da
revolução americana e francesa nortearam os organizadores a serem mais fortes na
comunidade. Liberdade, Igualdade e Fraternidade eram coisas novas no mundo. E a
revolução Haitiana é a revolução mais profunda do mundo. Jamais realizada pelo ser
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humano. O único lugar onde pessoas escravizadas criaram uma nação. O que
começou como uma revolta acabou marcando a maior revolta de escravos no Mundo
Novo. O Haiti é como um microcosmos da África. A perspectiva de uma república
negra era igualmente perturbadora para os espanhóis, para os ingleses e para os
americanos. Era dito na época que eles mataram o rei e beberam o sangue. Thomas
Jefferson se referia aos canibais da terrível república. Em 1802 Napoleão Bonaparte
reverteu a abolição da escravatura. Foi preso e esfaqueado e morreu em uma prisão
francesa. Durante essa época, umas garotas próximas da minha família foram mortas
num atentado a bomba numa igreja, e aí o que eu vi ficou claro, eu vi pessoas negras
resistindo. E havia esse mito de que pessoas negras não resistiam, até a chegada de
Malcom X, ou a chegada do Partido dos Panteras Negras. Mas isso não é verdade. É
interessante pensar também que no Haiti não havia somente negros e brancos, existia
também uma grande gradação e variação de cores. Um historiador foi longe o
suficiente afirmando que existiam cento e dez categorias que iam do negro absoluto
ao branco absoluto. O que era levado em conta eram as gotas do sangue negro. O
partido de autodefesa, os Panteras Negras, tem como objetivo que a comunidade em
geral, e principalmente a comunidade negra, tome nota e dê conta da política racista
da Califórnia. Enquanto por um lado as leis racistas tentam manter as pessoas negras
sem armas e sem defesa, agentes da lei racista, vão para cima dessas pessoas, com
assassinato e com violência contra pessoas negras. A revolução começou, pra fora
com os porcos. É hora de pegar as armas.35

II.

ALIENAÇÃO

Nesta cena trago o desequilíbrio, e instabilidade em uma ação que determina
fuga e alívio. Fuga de si para mover se um pouco. Momento de sentir a liberdade e a
regulação imersa em um corpo que flutua e pesa no espaço. O que faz o corpo
esquecer-se e apagar-se por instantes, como um salto para o hiato desviado de si
mesmo, frente a um corpo sem resposta e sem ação nenhuma. Penso na loucura
provocada no mundo através da história colonial eurocêntrica, sofrida no corpo da

35

Tradução de João Kowacs de Castro (PUCRS) - https://www.facebook.com/jkowacs
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mulher negra, que deveres vezes estuprada pariu uma nação bastarda, miscigenada
de um retardo patriarcal de traço lascivo e latino. Mapa esse que marca a morte
segurada diante de um sadismo estrutural, que verifica se a cada 2 horas, ou 120
minutos, uma mulher negra é morta no Brasil. Levei para a cena um pouco de dança,
onde pude sentir no corpo a partir do meu saber e fazer do Afro-Butoh, momentos de
dança. Por alguns momentos parava e sentia o corpo em desequilíbrio para correr. A
corrida era como uma flutuação sagital no espaço-tempo regulada pela música.
Momento na cena que se encaixa com o conceito de “encruzilhada” de Leda Maria
Martins (1996), por trazer percepções, escolhas, desvios e entrecruzamentos nos
jogos espaciais para cena.

III.

TRAUMA

Nesta cena, trouxe a reflexão do pós-Atlântico negro, versada com a
contemporaneidade dos corpos negros imigrantes e para se pensar também a partir
das imagens que eram projetadas no meu corpo que estava nu em cena. As imagens
foram por mim pensadas para passarem exatamente sobre o meu ventre, trazendo a
reflexão de como é concebida a história do Brasil e das Américas, no sentido de que
mulheres negras, em sua maioria aqui no Brasil, são as provedoras de uma nação e
ainda são o maior número de mães solteiras – e não são reconhecidas de suas
existências e resistências.

IV.

DECEPÇÃO

Cena final, exposição com trilha do documentário de Grada Kilomba. É plantada
em cena a oportunidade em desvelar, avaliar, conferir o meu corpo em exposição, de
frente, de lado e de costas com os braços erguidos. Reflexões para pensar na mulher
negra da casa grande, a mulher negra marginalizada, a mulher negra sexualizada,
coisificada a nada. Nesta cena tive a oportunidade de lançar esta exposição do meu
corpo e também colocar no corpo a questão da pesquisa: como legitimar o fazer
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artístico da mulher negra ante as lógicas coloniais dentro do sistema das artes cênicas
da dança e da performance? Coloquei esta questão no corpo, no sentido de pontuar
a cena diante deste questionamento do que pode o corpo em cena. A escolha para
este momento foi a queda no chão, em que pude de maneira catártica pular com o
corpo deitado no chão, remetendo a uma espécie de ataque epilético, onde o corpo
se debatia de encontro ao chão com ele mesmo.
.

Alienação:
Enquanto caminho na rua e olho para essas imagens, eu sou não só confrontada com
um ato de alienação, pois eu vejo aquilo que eu não sou, eu me vejo a mim ou à minha
identidade ser representada de uma forma que eu não sou. Mas sou também forçada
a olhar para mim através da perspectiva dominante do sujeito branco. E isto é muito
problemático, isto é a base da alienação, trauma e decepção.
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Figura 1

Foto: Martha Buzin
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Figura 2

Foto: Martha Buzin
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Figura 3 – Cena 1

Foto: Martha Buzin
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Figura 4 – Cena 2

Foto: Martha Buzin
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Figura 5 – Cena 3

Foto: Martha Buzin
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Figura 6 – Cena 4

Foto: Martha Buzin
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Figura 7 – Cena 4

Foto: Martha Buzin
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Figura 8 – Cartaz do ensaio cênico

Foto: Martha Buzin
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6

SEMA: SEMENTE ATLÂNTICA

Carrego o corpo de pele preta sendo preta
e estando viva, carrego na minha sombra a morte,
e na sombra a ancestralidade
Sigo daqui sendo o que o mundo a mim provoca
E seguirei sendo a provocadora que rasga espaços com o corpo
infindável através com dois machados.
Encruzilhada - Rita Rosa Lende

A pesquisa e o seu possível desfecho, simbolizada na figura da encruzilhada
que permeou seu processo criativo, culminou na presente monografia e se vê diante
ainda da própria questão que a funda e diante de outra questão que seguirá por outros
porvires. As respostas seguiram em curso a partir da performance Peça, em suas
possibilidades diversas ao pensar-se em ações a partir do que foi apresentado, não
se encerrando em si mesma. Pois o fim já pontua corporalmente, se dá o emblema
diante dos entrecruzamentos em curso que é a prática em dança a partir do
pensamento de não só o que pode o corpo de uma mulher negra em cena, e o que
produz esse poder cenicamente, mas sim como se lançar em cena para narrar e
conceber estéticas em dança a partir de um fazer que se paute e se coloque contra
hegemônico. Assim, sigo pensando em propostas em dança que não reproduzam um
padrão colonial, logo eurocêntrico, diante de um pensamento e estética em/para a
dança contemporânea e suas performatividades.
Noto que o desfecho desse ensaio cênico diante da questão desta monografia
se fez relevante no fato de se lançar em cena uma possibilidade de se instaurar e
inaugurar novas tecnologias corpóreas e descoloniais, expondo questões que se
pautam de maneira questionadora a partir de uma linguagem poética e refinada para
a dança contemporânea feita por pessoas negras. Penso nesse sentido uma dança
que não somente se paute na inclusão de corpos negros no “dito sistema das artes
cênicas da dança” especificamente, mas que considere nossas humanidades,
fazeres, saberes e atuações dramáticas em suas narrativas e performatividades para
a cena. Considero que alcancei os objetivos desta pesquisa, que, afinal, era o
desdobrar a montagem solo Id.Percursos e o desenvolvimento de alternativas para se
falar e rever o corpo da mulher negra na dança. Na performance Peça, propus desvios
e percepções sobre a figura da mulher negra no sentido de gerar ações que
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descolonizassem o fazer artístico da mulher negra ante as lógicas hegemônicas e
reguladoras do mercado artístico-cultural brasileiro da dança. As respostas se deram
na exposição do meu corpo preto e de mulher, corpo preto que expõe e divulga dança
e questiona por novas narrativas lançadas sobre o fazer artístico ante a visão imposta
pela sociedade, impulsionada por fatores históricos, que se legitimam por meio das
mídias, do folclore, do machismo, dos padrões hegemônicos de corpo, pautados numa
visão eurocêntrica da Dança e do corpo.
Percebo que ser e experienciar a performance Peça, é performar na realidade
social que se habita enquanto mulher negra, dentro e fora do palco. É performar a
possibilidade de ser algo além do feminino corpo, além da cor que ele carrega.
Percebo nossas nuances existenciais e de resistência como fatores que se
transformam em possibilidades de questionar o outro, burlando a lógica de ser nós “o
outro do outro”. Podemos ser algo possível a nós mesmas e aos “nossos”, sendo isso
humanizar nossas existências e ações através das escolhas que concebemos,
dialogando com o mundo, dançando. A pesquisa lançou-se para desmistificação do
corpo na dança, a partir de imersões do Afro-Butoh, possibilitando a investigação de
sensações relacionadas à ancestralidade, para alcançar a limpeza e a harmonia na
dança, por um fazer artístico que desse conta de uma ação anti-hegemônica. Que
interessasse e que fizesse sentir o movimento além de somente vesti-lo. Mover o
corpo que dança numa perspectiva híbrida. Dançar a morte revestida de vida e
ancestralidade é dançar o Afro-Butoh com esta pesquisa.
Porém, a pesquisa não se deu somente na prática, em sala de ensaio, foi
pesada, foi difícil, pois tudo que senti e pensei sobre durante o processo criativo era o
meu corpo. Pensava no que e como escrever, em como ensaiar, onde, em qual
espaço, diante de tudo o que se vive sendo uma mulher e negra atuante nas danças
não eurocêntricas. Desenvolvi todo o processo criativo de concepção final de maneira
individual, sem que alguém dirigisse o processo e sua concepção. A criação foi o
momento mais feliz do trabalho, pois foi crucial trabalhar a Peça, e senti-la se
desenvolvendo nas ações que a sala de ensaio e o espaço urbano me provocavam a
criar, surtindo efeito ao que se pode ser dito como resposta a uma pesquisa em
prática.
Percebo esta pesquisa como uma possibilidade para seguir contribuindo na
encruzilhada das pesquisas em danças e expressões negras contemporâneas e
contra hegemônicas, pois ela trouxe – me de temas caros que tratam e fundam as
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perspectivas da pós-colonialidade e os fazeres e saberes em artes do corpo na pósmodernidade, tudo através das possibilidades de pensarmos o corpo negro não mais
como Peça.
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