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Editorial
por Roberta Puccetti

Este boletim do mês de agosto, “CORPOS DISSIDENTES EM
ARTE/EDUCAÇÃO”, traz uma temática que nos propõe refletir
sobre o que é divergente, o que é contraditório, discordante,
discrepante, oposto, dissonante porque não Diferente.
Um tema relevante, pois nos leva ao lugar e a importância da
Arte e suas linguagens na luta contra o racismo, a exclusão, a
segregação, o preconceito e rumo à garantia dos direitos de
todos, sem distinção.
Sim um boletim desafiador! Diferente... que inicia com a
imagem de uma obra de arte! O trabalho da artista, Juliana
Notari, intitulada “Objeto”. Uma trama de corpos abre o boletim
deste mês e nos convida a um transitar de gestos fortes de arte,
diálogos e compartilhamentos de experiências e vivências.
Com estudos sobre Raça, Gênero, Educação Especial e
atuando nas áreas de Artes, Arte-educação com ênfase em
Teatro, Camila Bonifácio compartilha o seu compromisso e suas
experiências de arte/educadora, mulher, negra e oriunda da
periferia – “um corpo presente no espaço escolar”. Cria um
termo interessante NEGRIFICAR. Gostaria aqui de tomar a
liberdade de citar uma parte de sua escrita para este boletim que
retrata a sua temática. “Não reduzo significado de viver, ao fato
de existir ou sobreviver, pelo contrário, VIVER aqui está posto,
com a mais ampla possibilidade de habitar o mundo de maneira
digna, com saúde física e mental, com garantias de direitos
diante dos deveres cidadãos cumpridos, etc.”.

Já Eliana Silva Santos Pataxó (Liu Pataxó) pesquisadora, atriz,
professora, indígena da etnia Pataxó da Aldeia de Coroa
Vermelha, cidade de Santa Cruz Cabralia, nos mostra a força do
teatro em diversas culturas onde ela diz “Teatro é uma fonte de
inspiração para transmitir conhecimento e respeito a diversas
culturas, vejo o teatro como uma grande ferramenta para
âmbito educacional em questões culturais e artísticas.”
E ainda na importância de contar história e nos
identificarmos, Ana Carolina Fialho de Abreu que expõe história
de mulheres, desembocando em sua história recheada de
poética, experiências e sensibilidade. E termina seu texto com
um convite “Assim termina a festa, assim termina esse texto,
que foi escrito para se dissolver nas águas ou voar pelos ventos”.
Desde o “Espaço de Bitita”, escola pública localizada no bairro
do Canindé - São Paulo, Carlos Eduardo Fernandes Junior
trabalha com corpos de outros países e culturas diversas e relata
suas vivências e aprendizado desde o lugar de onde “levantamse diariamente com vistas a construção de outro mundo, de
outros imaginários e que o campo do direito seja uma garantia a
todas e todos, sem exceção. Mulheres fortes, homens fortes,
jovens fortes, crianças fortes, sabedoras de seus direitos e das
possibilidades de criarmos outros mundos com a força dos
nossos corpos!
Dando continuidade à temática corpos dissidentes, Saulo
Oliveira, mestre em Ensino e Relações Étnicos Raciais pela
Universidade Federa do Sul da Bahia, é Professor da educação
básica e nos desafia com a temática e a importância da dança,
do corpo nas experiências, pesquisa, trazendo em sua fala a
importância de experenciar, escrevendo “Como tornar relatos
de experiências, percepções pessoais do corpo numa pesquisa
escrevivida”.

E finalizando esta edição em “o que estou lendo”, Luciana
Hartmann que há mais de 20 anos como professora de artes
cênicas desenvolve pesquisas sobre performances narrativas em
diferentes contextos culturais, como Brasil, Uruguai, Argentina,
Portugal e França, nos relata uma vivência que inicia com uma
pesquisa de trabalho de conclusão de curso de Tita Maravilha,
estudante trans do Bacharelado em Artes Cênicas da UnB.
Compartilha conosco sobre a obra de Jota Mombaça, nos
presenteia com um texto de muitas reflexões e provocações que
nos faz apresentar um boletim dissidente!
Neste contexto das diferenças temos o prazer de continuar
nossas homenagens realizadas em cada boletim e, neste mês de
agosto, a nossa homenageada é a arte/educadora, pesquisadora
e amiga Maria Heloisa Ferraz, por Eliane Andreoli e Lucia Reily.
Apresentamos a vocês, caras e caros leitoras/es, um boletim
diferente. Um boletim que busca valorizar a diferença, pois a
“diferença propõe o conflito, o dissenso e a imprevisibilidade, a
impossibilidade do cálculo, da definição, a multiplicidade
incontrolável e infinita”. (MANTOAN, 2006, p. 55-64).
Boa leitura!

EGLÉR MANTOAN, Maria Teresa. Igualdade e diferenças na escola como andar no
fio da navalha. Educação, vol. XXIX, núm. 1, janeiro-abril, 2006, pp. 55-64 Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul Porto Alegre, Brasil).

Imagem da capa ou... "da intrusão disponível"

Na obra, corpos de bebês de borracha são
recobertos por desenhos/tatuagens que
formam uma malha que remete a
órgãos/sistemas internos do corpo humano
e a animais transmutados em estágio
embrionário.

Innerensteren, 2004 – 2018
Objeto/object

Alguma intrusão esteve sempre no centro do trabalho de
Juliana Notari. Como em performances onde a artista ateia
fogo a cabelos alheios, arromba paredes para in ltrá-las
espéculos (instrumentos de exame ginecológico), impõe a
brinquedos giratórios que permaneçam rodando
continuamente até que se quebrem ou, ainda,
voluntariosamente abre caminho por entre um corredor de
cacos de vidro. A política de corpos que singularmente
estabelece o caráter intrusivo de tais trabalhos – realizados nos
últimos 14 anos – elabora a imagem de um gesto forte da arte
diante do mundo, uma visão empoderadora, que passa
também pela violência e pelo autoritarismo.
Trecho do texto "Da intrusão disponível", de Clarissa Diniz, sobre as obras
da artista Juliana Notari. Para leitura do texto na íntegra:
https://bit.ly/3D6iZ3z
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O corpo da pró preta pelos corredores da escola:
identificação ou estranhamento?

por Camila Bonifácio

Camila Bonifácio é doutoranda do Programa de Pós
Graduação em Artes Cênicas da UFBA , também artesã,
atriz (DRT 3515-BA), diretora teatral e professora
licenciada em Teatro pela Universidade Federal da Bahia
(2007). Especialista em Educação Especial pela FAAC
(2015), também especialista em Gênero, Raça/Etnia e
Sexualidades na Formação de Educador pela UNEB (2019)
e mestra em Teatro pelo Programa de Pós Graduação em
Artes Cênicas da UFBA (2013). Iniciou uma especialização
em História Social e Cultura Afro-Brasileira e foi aluna
especial do mestrado do Centro de Estudos Afro-Orientais
da UFBA (2008). Atuou como supervisora de teatro no
Programa de Iniciação à Docência – PIBID Teatro/UFBA
(2012/2013/2017). Desenvolve estudos em LIBRAS, tem
experiência nas áreas de Artes, Arte-educação com ênfase
em Teatro, estudos sobre Raça, Gênero, Educação
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Especial.

O corpo da pró preta pelos corredores da escola: identificação ou
estranhamento?
por Camila Bonifácio

Olha só aonde eu vim parar Mainha*!
Iniciar esse compartilhamento de experiência a partir da
frase exclamativa acima foi à forma que encontrei para
começar minhas demonstrações de gratidão e alegria por
partilhar deste espaço. Quando recebi o convite para estar
aqui, pensei imediatamente sobre a responsabilidade deste
compromisso, o pouco tempo que tenho tido para o
cumprimento das minhas demandas, mas principalmente
sobre como poderia ser significativo, refletir alguns pontos a
partir das minhas experiências como mulher negra arteeducadora, ainda que rapidamente.
Depois de maturar o aceite que daria – pensei em como
faria ao mesmo tempo que dava aulas neste contexto remoto
para turmas do EJA – resolvi dizer que sim, mas este sim não
foi apenas para quem gentilmente me fez o convite em nome
da instituição, foi um sim também para mim. Um sim, para a
arte-educadora que eu venho formando há quase 20 anos, um
sim para uma mulher negra que recebe tantos e tantos nãos,
nãos escritos, falados, olhados, ignorados... Um sim para a
professora preta que precisou – e ainda precisa – erguer muito
a cabeça ao transitar pelos corredores das escolas, onde por
vezes parecem com o conhecido “corredor polonês”** .

*Uma forma comum e popular que chamamos nossas mães no Nordeste brasileiro.
**Expressão utilizada para uma péssima pratica de violência física que infelizmente
ainda ocorre em muitos ambientes, inclusive escolares, onde as pessoas que montam
as duas filas paralelas agridem fisicamente as pessoas que passam entre este corredor
humano.
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Pois então Mainha, aqui está sua filha única e artista,
professora preta, candomblecista e oriunda de periferia para
em mais esta oportunidade, provocar reflexões sobre este
corpo que tanto comunica curricularmente começando pelo
simples fato de existir, e resistir, nestes espaços. É paradoxal e
porque não dizer triste e desesperador pensar o quanto nossos
corpos e histórias ainda são rejeitados socialmente neste país,
mas é uma realidade que ainda precisa ser assumida e trazida
à tona sempre. Os marcadores sociais que carrego, marcam o
quanto a minha presença diverge do que se espera para
compor variados espaços, inclusive os educacionais.
Seguirei nestas breves linhas convidando você a se permitir
imaginar como se sente um corpo de professora preta
adentrando o dito “corredor polonês” à brasileira, então se
permita pensar quem compõe estas filas que atacam:
Sociedade racista, machista, homofóbica...? Ficou muito
amplo? Então vamos aproximar: a sua família que pode não ter
te apoiado na escolha profissional? O vizinho inconveniente
que continua insinuando que você não é artista por que não
estrelou numa novela de uma grande emissora nacional?
Ainda é muita coisa? Então vamos ficar no contexto da
comunidade escolar. Quem compõe em seu imaginário os
corredores: serão as/os estudantes apenas ou também suas
famílias aí intrínsecas? Professores, funcionários... Secretaria
de educação, ministério, livros didáticos, portarias, leis...
Parâmetros curriculares.
Conseguiu pensar em alguns dos membros dos corredores
das escolas? Agora, lembre-se que tudo está contido no nosso
contexto social e racial brasileiro. Pronto! Talvez eu tenha
conseguido aproximar você da fala/escrita desta pró preta de
teatro que traz reflexões sobre a existência e permanência na
escola pública formal, sendo geradora de muitos
estranhamentos, mas também de identificações.
10

A princípio o estranhamento tornou-se mais marcante,
ouso dizer que indo além do reconhecimento da negritude
fenotípica, há os traços negroides exaltados pela professora
preta retinta, através também da forma de utilização dos
cabelos naturais e auto-afirmação da ancestralidade histórica
e religiosa. Então partindo do pressuposto que vários autores
já colocam para nós a cerca da complexidade e magnitude do
que vem a ser currículo, é inegável que o nosso corpo presente
no ambiente escolar também já traz consigo sua contribuição
curricular.
Assim, este corpo-currículo está submetido aos processos
de estranhamentos notados por mim, pelo olhares, cochichos,
comentários, piadas que às vezes beiram ataques, embasados
muitas vezes por um preconceito diante do desconhecido,
ainda mais quando este corpo-currículo de pró preta
consciente da necessidade da multiplicação da nossa histórica
ancestral, traz consigo um trabalho de teatro-educação a partir
de uma proposta pedagógica antirracista e anti-sexista. Pois
bem, sigo pelos corredores entre o entrar e sair de uma sala e
outra, buscando uma prática pedagógica que nos alimente de
pertencimento e entendimento sobre de onde viemos, onde
estamos e para onde vamos, ambicionando sempre um
protagonismo autoral de cada indivíduo e sua história.
É importante destacar que estes estranhamentos não ficam
restritos aos discentes, pelo contrário atinge a boa parte da
comunidade escolar, que às vezes tentam boicotar a
permanência da pró preta sob alegações diversas. Justificam
as ações negroreferenciadas apontando que seria um
desejo/escolha pessoal da pró preta e não pelo entendimento
que os estudos pautados nesta perspectiva é uma necessidade
de reparação histórica; ou minimizam as ações, alegando “até
entender” por que tem a lei 10.639/03, julgando que a pró preta
quer mostrar serviço.
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Faça saber que a lei citada é sancionada como uma proposta
de ação afirmativa, mas que na prática ainda enfrenta muita
resistência para sua efetiva aplicabilidade, restando para as e
os docentes que compreendem a sua necessidade continuar
com os trabalhos que já faziam antes da lei, mas que depois
dela, ganhou em certa medida o amparo legal diante da
sociedade racista que insiste em minimizar a importância dos
estudos de África e afro diaspóricos.
Mas então o que fazer diante dos estranhamentos? Da
recusa de apoio a projetos e até mesmo de fazer aulas, sob
alegação de que determinados assuntos a família não deixa ou
a religião não permitiria? A minha escolha foi por resistir.
Pode até parecer clichê o uso da palavra resistência quando se
está permeada por uma escrita que trata de marcadores
sociais, mas não me vem outro termo para reforçar o quanto,
para cada um de nós que se coloca diante da sociedade com
um corpo-história em qualquer espaço de trânsito, este corpo
precisará resistir, “re-existir”, ainda que tratado como um
corpo dissidente.
Julgo interessante pensar que este corpo dissidente, assim o
é ou torna-se a partir da perspectiva que ele passa a ser
colocado socialmente, penso que os corpos dissidentes não se
auto-intitulam, mas são intitulados, rotulados e discriminados.
Então, o que caberia a nós donas destes corpos? Quem sabe
ressignificar esta dissidência a fim de potencializá-la, não
admitindo de modo algum qualquer forma de submissão.
Este ato de resistir pode tornar-se a mola propulsora de
ações educacionais que vise transformar os estranhamentos
em reconhecimentos – ainda que não haja o pertencimento,
num primeiro momento – mas que o ato de reconhecer as
diferenças trazidas por estes corpos considerados diferentes,
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passem a ser visto como parte do todo e não com o olhar da
“anormalidade” que deverá ser convertida ou exilada. Ensinar
a respeitar as diferenças existentes talvez seja um bom
caminho para a equidade.
Dialogo aqui não pensando a equidade como algo utópico
ou distante das nossas possibilidades cotidianas, pelo
contrário, pensar a equidade como algo concreto, que precisa
ser praticado a partir das atitudes consideradas pequenas,
como estar aberta ao diálogo quando a estudante com tom de
indignação questiona: - Por que a gente tem que sempre falar
negro nas aulas da senhora? O que é que isso tem haver com
Artes? Questionamentos como estes nos fazem pensar o
quanto às diferenças incomodam, mas também nos permite ir
um pouco mais fundo para tentar entender o porquê de tanta
indignação sobre o “falar de negros”, principalmente quando o
corpo questionador não se identifica como negro, nem
feminino.
Sigamos por estes corredores, por estes questionamentos,
sigamos com nossas reflexões e conexões... E que bom que
estas conexões existem, pois nela encontramos as
possibilidades de identificação. Identificar-se perpassa por
igualar, comprovar, reconhecer algo de similar entre as partes
apresentadas e o tempo que venho seguindo como professora
tem me permitido ver e sentir estas identificações por partes
de também integrantes destes corredores, que bom que isso
vem acontecendo.
Ao longo desta caminhada docente, o trabalho pedagógico
antirracista e anti-sexista, também carrega consigo o lugar de
identificação por parte da comunidade escolar, afinal
podemos dizer que muitos dos ataques advindos dos
estranhamentos também se dá por uma negação ao
reconhecimento, assim quando os indivíduos permitem-se
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olhar para a pró preta despindo-se dos preconceitos e
julgamentos pré estabelecidos socialmente e reproduzidos nos
ambientes em que vivem, a identificação se torna libertadora.
A pró preta deixa de ser o alvo de ataque, para ser “aquela
que se parece comigo”, que pode ser admirada é aquela que
ouve, conversa, aconselha sem julgar, “troca ideias” com
olhares tão próximos, pois as bases comunitárias, os
marcadores sociais, os locais ocupados no passado e/ou
presente são similares, e por serem assim essa identificação
pode ser geradora de pertencimento, pois esta pró preta
mostra em sua convivência possibilidades positivas de
sucesso. A palavra sucesso carrega para cada pessoa uma
percepção, principalmente nesta sociedade contemporânea
que costuma atrelar o sucesso a dinheiro, fama e status social,
mas aqui emprego o sucesso no sentido mais simples e
etimológico, ligado à vitória positiva sobre algum desafio, para
nós pessoas pretas, VIVER tem sido motivo para vibrar
sucesso.
Não reduzo significado de viver, ao fato de existir ou
sobreviver, pelo contrário, VIVER aqui está posto, com a mais
ampla possibilidade de habitar o mundo de maneira digna,
com saúde física e mental, com garantias de direitos diante
dos deveres cidadãos cumpridos, etc. Identificar-se com a pró
preta é reconhecer que nela habita um ser que atua pelo
protagonismo nas escolhas de vida, sejam elas pessoais,
profissionais, afetivas, religiosas... É identificar-se na
amplitude de que a vida é um presente que precisa ser
desembrulhado e usufruído da melhor maneira, todos os dias
a todo o momento.
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Longe de trazer respostas ou compartilhar uma receita de
como se manter viva como pró preta nos corredores escolares,
esta escrita ousa trazer outras provocações sobre como
podemos encarar os corredores que transitamos, cada vez
menos como “corredores poloneses”, e mais como corredores
de uma passarela, onde os olhares estão ali não como
alimentadores de vaidades, mas alimentadores de
possibilidades de seguir de cabeça erguida e sorrindo, que ali
estamos só de passagem, que outras e outros virão e que
precisamos ser sempre responsáveis pelo que vamos levar
conosco, mas principalmente o que vamos deixar neste
corredor/passarela.
Essa escrita é uma reflexão sobre como é extremamente
possível transformar os estranhamentos em identificações e as
falas de indignação passarem a ser:
- Pró quando será a apresentação do NEGRIFICAR***
- Posso trazer o meu grupo de capoeira para se apresentar
também?
- A senhora gostou do meu turbante?
- Pró deixa eu te contar o que aconteceu sábado lá no meu
terreiro****
- Seu cabelo é “massa” [...] vou deixar meu cabelo assim igual o
da senhora.
*** O Negrificar é uma pedagogia antirracista criada por mim, ampliada e acolhida
pela escola em que atuo a dez anos, que se desenvolve principalmente nas aulas de
teatro com suas ações negroreferenciadas e culmina num evento que envolve
palestras, exposições e espetáculos. O Negrificar tem como objetivo principal,
trazer os aspectos do ser negra e negro no Brasil de hoje a partir de um olhar
protagonizado pela juventude, que se dá principalmente através das aulas de teatro
(teóricas e práticas) que proporciona aos estudantes revelar e debater seus
marcadores sociais, a partir de ações artísticas para libertação das opressões
sofridas.
****Referindo-se ao espaço sagrado religioso.
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Estes e tantos outros questionamentos transformam os
nossos desafios docentes em possibilidades reais de uma
educação mais sensível, real, próxima das nossas inquietudes
que precisam ser acolhidas e que refletem nas cidadãs e
cidadãos que somos e que ajudamos a formar. Nos caminhos
como pró, compartilhei ensinamentos com crianças,
adolescentes, adultos, idosos; estudantes dentro e fora do
ensino formal; que desejavam serem artistas e também quem
praticavam as artes por uma “obrigação curricular”; do ensino
básico e superior, etc. E diante de tantos públicos, ressalto que
são de fato as e os discentes que continuam sendo meus
principais mestres da educação e da vida.
Sou grata a todas, todos e todxs, que me ensinam a ser
professora dia após dia, ensinamentos que vem de maneiras
desafiadoras, mas também acolhedoras. Cada vivência me
permite reafirmar que na caminhada educacional a estrada
nunca é puramente reta, as várias encruzilhadas vêem para
nos ensinar a parar, refletir e assumir que cada escolha traz
consigo a renúncia de outras, mas que será possível seguir
adiante e que se for preciso traçar uma nova rota sempre
haverá uma opção, pois existem diversos caminhos nas
encruzilhadas da vida. Laroiê!
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Experiência/Existência
corpos dissidentes em Arte/Educação

por Liu Pataxó

Eliana Silva Santos Pataxó (Liu
Pataxó) é pesquisadora, atriz,
professora, indígena da etnia
Pataxó da Aldeia de Coroa
Vermelha, cidade de Santa Cruz
Cabralia.
Graduada
em
Licenciatura em Teatro pela
Universidade
Estadual
do
Sudoeste da Bahia/ Jequié
atualmente mora na Cidade de
Benicassim,
Província
de
Castellón/ Espanha.
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Experiência/Existência
corpos dissidentes em Arte/Educação

por Liu Pataxo

Vou iniciar minha escrita falando um pouco sobre minha
Aldeia de Coroa Vermelha que fica situada no extremo sul da
Bahia município da cidade de Santa Cruz Cabrália, antiga terra
de Vera Cruz. A Aldeia de Coroa Vermelha segundo a historia
contada nos livros serviu de cenário do suposto achamento do
Brasil, como a cidade cresceu dentro de uma aldeia ela se
tornou uma Aldeia Urbanizada. os povos indígena do inicio do
Brasil eram os indígenas da etnia Tupis, hoje por resistência e
muitas lutas quem vive nessas terras são os guerreiros Pataxós
da qual faço parte, os Pataxós para resistir a contemporaneidade
se reinventam a cada tempo de mudanças sem perder a sua
essência, mantendo firme a sua cultura e seus costumes sem
deixar de ser indígenas de verdade. Segundo Guimarães e Silva
(2014) eles fazem as seguintes afirmações:
Apos várias décadas de conflitos culturais, perdas significativas, de
sua identidade étnica cultural e da língua nativa pela relação da
Aldeia de Coroa Vermelha com os não indígenas, a Aldeia se
particulariza em ter iniciado junto com os professores , alunos e a
comunidade um processo de pesquisa com os mais velhos para
resgate étnico, cultural das manifestações tradicionais , cerimonias,
rituais, língua materna entre outras ações[…] Nessa perspectiva, os
Pataxos na ultima década tem retomado o modo de vida tradicional
dos seus antepassados, porém dialogando com o modo de vida
contemporâneo ( GUIMARÃES E SANTOS,2014,p.7).
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Portanto ao longo das décadas os Pataxos vem construindo
estratégias de sobrevivência não somente física, mais identitária
se reinventado e revitalizando para o enfrentamento dos
preconceitos vivenciados nos seu cotidiano.

Aldeia urbanizada de Coroa
Vermelha Etnia Pataxó

Agora vou contar um pouco da minha historia, de quando saí
da Aldeia para a cidade de Jequié/Bahia, para o curso de
licenciatura de Teatro na UESB - Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, entrei por cota indígena no ano de 2011,
acreditava que entrar por cota indígena não teria alguma
alteração, simplesmente pela questão de viver entre os não
indígenas em uma aldeia urbanizada, mas quando atravessei os
portões da UESB tudo mudou daquele momento, olhares
estranho, e vários questionamentos sobre se eu era uma
indígena de verdade ou não, as pessoas esperavam uma
indígena de cara pintada e trajes tradicionais, esse olhar de
questionamento e estranhamento , me pôs a refletir, sobre o
que as pessoas pensavam sobre os povos indígenas.
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Foi inquietante, deste momento em diante vários
questionamento surgiram em minha mente sobre ser indígenas,
qual era o tamanho da importância de ser indígena? Qual era o
meu papel como indígena no espaço universitário?
Meu ingresso no curso de licenciatura em Teatro foi uma
mola propulsora para eu me redescobrir como indígena e
aprender a valorizar ainda mais a minha cultura e minhas
raizes, deste modo, passei a pesquisar através do projeto de
pesquisa da disciplina Processo Artístico Pedagógico vivenciado
no Estágio Supervisionado I . A partir desse estágio comecei a
pensar na possibilidade de trabalhar com algo referente à
cultura indígena Pataxó que fosse por meio da linguagem
teatral, que permitisse usar a metodologia de contação de
histórias, para uma transmissão de conhecimento artístico,
cultural e educacional, objetivando a ascensão do pensamento
reflexivo acerca das linguagens, teatral e cultura indígena, nos
alunos participantes e no público. Desse modo fazendo valer a
implementação da Lei 11.645/2008, que foi sancionada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva tornando obrigatório o
estudo da História, cultura indígena em todo o currículo escolar
brasileiro.
Quando decidi trazer para meu primeiro estágio
Supervisionado I com encenação: prática de Montagem, o mito
indígena (AMESCA), escolhido a partir de idas e voltas a Aldeia
de Coroa vermelha, o mito transformado em cena teatral era
composto por 3 alunos/atores. Voney Nascimento como
personagem do jovem índio, eu (Eliana Santos Pataxó) como
Amesca e Nágela Almeida como Pajé, o narrador, transmissor
dos conhecimentos dentro de uma aldeia.
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A cena foi conduzida dentro da teatralidade a partir dos
elementos indígenas que carregam em si uma grande
potencialidade estética/visual. Foram utilizados alguns
instrumentos como o maracá, apitos e pau de chuva para
marcar a sonoridade das cenas. Aderi também elementos
culturais específicos da etnia Pataxó como elementos cênicos.
Além do canto em patxoha e da dança Awê. Esses elementos são
utilizados no cotidiano da aldeia pataxó.

Fotos de Amesca

Espetáculo Amesca de Eliana Santos Pataxó

Espetáculo Amesca de Eliana Santos Pataxó

Foi muito importante para mim trazer elementos da minha
etnia para o âmbito universitário, ter o retorno dos colegas em
forma de respeito e gratidão por estar ali mostrando algo tão
próximo e ao mesmo tempo distante deles, da ideia que eles
traziam na memória do que é ser indígena.
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Depois da minha passagem pela UESB/ Jequié, acredito que
deixei
muitas
marcas
e
desconstruí
pensamentos
preconceituosos sobre o que é ser um indígena de verdade, uma
roupagem diferente, um cabelo liso ou cacheado, a cor da
minha pele, não define quem eu sou nem a cultura a qual
pertenço, o que me define é a identidade étnica a qual sou
pertencente, meus ancestrais minha raizes. Ninguém se faz
indígena, nascemos indígenas.
Ainda dentro do percurso académico fiz parte do do Coletivo
de Teatro (Ciganas, Cigarras e cirandas)
formado pela
professora Dr. Maria de Souza, professora assistente no curso de
Licenciatura em Teatro e Licenciatura em Dança da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Doutora e Mestre
em Artes Cênicas (PPGAC-UFBA/2008/2014). Licenciada em
Teatro (ETUFBA/2004), esse coletivo desenvolve práticas
artísticas criativas envolvendo a cultura popular brasileira
inspirado em manifestações tradicionais , dentro de um brincar
teatral em que as atrizes trazem suas memórias mais marcantes
para a cena. No espectáculo de teatro TROVINHAS
NA(f)TALINAS, do coletivo, as narrações das atrizes são em
versos de cordel, nesse espetáculo eu trago a narração de um
texto criado por mim em momentos de inspiração em conversa
com meus ancestrais. Falo da cultura de um povo, da
ancestralidade da nossa miscigenação, de ritual do canto e da
dança. O Teatro é uma fonte de inspiração para transmitir
conhecimento e respeito a diversas culturas, vejo o teatro como
uma grande ferramenta para âmbito educacional em questões
culturais e artísticas.
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Fotos de Trovinhas

Espetáculo Trovinhas Naftalina

Espetáculo Trovinhas Naftalina

Espetáculo Trovinhas Naftalina

Participação como palestrante nas escolas públicas e
privadas na cidade de Jequié
Depois que finalizei a graduação , passei a fazer parte do
grupo de pesquisa Nepecse (núcleo de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Ciências Sociais e educação) esse grupo foi criado
pelo prof. Dr Danilo César Souza Pinto, também professor da
UESB, foi através desse grupo que tive a possibilidade de
participar como palestrante e com as oficinas de grafismo
indígena pataxó em várias escolas publicas e privadas, fazendo
o abril indígena desde então na região de Jequié.
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Quando começou os convites das escolas, eu me propus ao
objetivo de ajudar na desconstrução estereotipada dos povos
indígenas implantada nas mentes dos alunos, também em
alguns professores. Sempre antes de iniciar qualquer
apresentação, buscava fazer um canto de permissão na língua
patxoha dialeto originário dos pataxós, sendo assim, só depois
começava a palestra ou a oficina de grafismo. A cada escola que
participava, sempre gostava de iniciar com uma pergunta. Qual
o índio que mora na sua cabeça? Dando inicio aos
questionamentos tanto aos professores quanto alunos, como
sempre para mim não era novidade as respostas mas causava
indignação, pelo descaso aos povos indígenas. A maioria das
respostas eram sempre as mesmas: (para mim índio de verdade
é aquele que mora na mata, que caça e anda semi nus), outros
diziam: ( os índios são selvagens, ou lugar de índio è na mata ,
não na cidade). Essas respostas eram muito impactantes, ouvir
essas ideias sobre os indígenas dentro das escolas, me
questionava sobre a forma que os professores passavam os
conhecimentos sobre os povos indígenas, me indignava ao
chegar em uma escola , e ouvir o professor dizer: tu pode
colocar a roupinha? Então eu respondia: qual roupinha? Os
professores diziam: Os alunos querem ver uma índia de
verdade. Isso acontecia porque eu não ia de cara pintada ou
trajes indígenas. Então eu olhava para o professor e dizia: a
minha vestimenta não me faz menos indígena, eu sou índia com
trajes e sem trajes, com cocar na cabeça e sem ele, é pro isso
que estou aqui, para desconstruir o arquétipo criado nas
cabeças em relação os povos indígenas. Eles se calavam e me
pediam desculpa e diziam: faça do seu jeito, porque ninguém
melhor que um indígena para falar sobre sua cultura e modo de
vida. Ao final de cada apresentação eu saia com a sensação de
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ter cumprido mais uma etapa dessa missão cultural.

Fotos dos alunos nas escolas

Oficina de mito indígena escola ensino fundamental

Oficina aprendendo a conhecer para respeitar

Quando trabalhei no Colegio Estadual Maria de Lima Silveira
nos anos de 2018 a 2019, desenvolvi um trabalho cultural
Indígena no FESTIVAL DE TEATRO). São projetos realizados
pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, nas Escolas da
Rede Estadual. Esse trabalho foi desenvolvido com 5 alunos do
ensino fundamental. A apresentação trazia uma reflexão sobre
os povos originários (os indígenas), que muitas vezes são
esquecidos, não recebem o respeito que merecem pela sua
cultura, existência e participação na formação do povo
brasileiro.

Indígena na contemporaneidade
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Esse trabalho foi planejado com intuito de abordar a
Temática indígena no âmbito educacional, refletindo conceitos
desenvolvidos pela Lei 11.645/2008, para conscientizar os alunos
envolvendo o publico presente quanto ao conhecimento e
valorização à respeito da cultura indígena.

Fotos Guerreiros Inmortais

Projeto estruturantes modalidade feste ( FESTIVAL DE TEATRO)
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Projeto estruturantes modalidade feste ( FESTIVAL DE TEATRO)
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Vivemos em pleno século XXI e ainda temos que conviver
com uma sociedade preconceituosa, que ainda carregam em si a
imagem do indígena no passado.
Sempre que ia a alguma escola eu pedia o retorno dos
professores e alunos, os professores comentavam a importância
do momento para eles , e por ser a primeira vez que tiveram um
contato com os indígena transmitindo informações que eles não
tinham conhecimento. Afirmando o valor potencial para todos
os professores, que a partir daquele momento eles passariam ter
mais segurança e suporte para abordar a temática indígena de
forma mais precisa e correta visando a obrigatoriedade da Lei
11.645/2008 que está longe de chegar a sua plenitude, pois para
isso será necessário uma rede de colaboração e compromisso
entre os profissionais da educação, secretarias de educação,
partindo do principio que uma mudança de atitude é necessária
para o reconhecimento dos povos indígenas olhando para o
passado, presente e futuro.
O teatro por sua natureza tem possibilidades de encaminhar e
envolver o ser humano a caminhos inimagináveis pela própria
capacidade de submergir por meio da sensibilidade, deste modo
trabalhar a cultura indígena por meio da linguagem teatral
configura como meio facilitador para tratar também da Lei
11645/08, dentro do âmbito educacional, conscientizando os
sujeitos envolvidos quanto ao reconhecimento, valorização e
respeito pela cultura indígena.
Em vista dos argumentos desenvolvidos no meu percurso
universitário, o vejo como uma pequena semente plantada
dentro e fora da universidade, meu desejo sempre será que
essa semente plantada germine, cresça e se transforme em
uma linda árvore do conhecimento e dê frutos. Para isso é
necessário que continuemos a nos engajar em estudos futuros
referente as temática indígena e a força da temática Teatral em
questões culturais para um desenvolvimento de respeito as 27
nossas diversidades culturais.

Mulher, mito e festa: corpos que cantam e bailam em
ziguezague imitando os caminhos d´água, "Sequia
Tusuy" na cordilheira andina peruana

por Ana Carolina Fialho de Abreu

Ana Carolina Abreu em Puquio, região de Ayacucho, Peru, durante a Aylla na
Sequia Tusuy (Festa da Água) junto à família da senhora Nemesia Ramos Licla e
do senhor Rosalino Ramos Licla do ayllu de Pichqachuri, 2016. Foto: Víctor
Suarez Ilizarbe.

Ana Carolina Abreu é mineira de Cataguases. Artista/arteira,
pesquisadora/educadora, escutadora/contadora de histórias e
errante. Doutora em Artes pela UFBA com cotutela em
Antropologia pela Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Peru. Bacharel em Direção Teatral, Interpretação e
Licenciada em Teatro. Faz parte do Beira Bando e atua como
professora substituta no curso de Licenciatura em Teatro da
UESB.
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Mulher, mito e festa: corpos que cantam e bailam em ziguezague
imitando os caminhos d´água, "Sequia Tusuy" na cordilheira andina
peruana
por Ana Carolina Fialho de Abreu

Começo por contar histórias. Primeira: a história de uma
mulher que serviu chica a Pariacaca. Quando Pariacaca tomou
forma humana e cresceu, se fez grande e começou a buscar o
seu inimigo: Huallallo Carhuincho. Existia um povo que se
chamava Huayquihusa. Os homens desse povo celebravam uma
grande festa e quando estavam bebendo, Pariacaca chegou ao
povoado. Ele não se deixou perceber, se sentou em uma
extremidade do local onde acontecia o evento, como se fosse um
homem muito pobre. Durante todo o dia, nenhuma pessoa o
convidou para nada. Uma mulher se deu conta do isolamento no
qual Pariacaca estava, levou chicha para ele, em um pote
grande, branco. E ele disse que ela era abençoada por ter lhe
servido chica e que em cinco dias ela deveria fugir com seus
filhos, porque aqueles homens lhe causaram ira. Obedecendo
ao aviso, a mulher se retirou do povoado. Enquanto isso, os
homens seguiram bebendo. Pariacaca subiu até uma montanha
que fica na parte alta de "Huarochíri" e fez cair granizo,
vermelho e amarelo. Arrastou os homens do povoado e todas as
suas casas até o mar. Foi assim que as águas, correndo em
avalanches, formaram os barrancos que existem nas
proximidades de "Huarohirí". E quando tudo desapareceu,
alguns dos homens do povoado que sobreviveram, desceram até
a zona quente, silenciosamente. Foram até as chácaras de
Cupara. E ali, os que habitavam esse povoado, padecendo pela
seca da terra, sobreviveram levando água de um manancial. Lá
havia uma lagoa grande. Dela guiavam a água até outras lagoas
pequenas e, as enchendo, se abasteciam de água para regar seu
plantio (ÁVILA, 1966, Capítulo 6).
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Segunda: a história de Chuquisuso, a mulher huaca. Naquele
tempo, vivia uma mulher muito bonita no povoado do qual
acabei de falar, Cupara. Ela se chamava Chuquisuso. Um dia ela
regava, chorando, sua plantação de milho. Chorava porque a
pouquíssima água não era suficiente para molhar a terra seca.
Pariacaca desceu e com seu manto tampou a captação de água
da pequena lagoa. A mulher chorou mais dolorosamente, vendo
que a pouquíssima água estava desaparecendo. Pariacaca disse
para a mulher: “Eu vou fazer com que venha muita água da
lagoa, mas, antes, você tem que aceitar dormir comigo”. “Faça
com que a água venha primeiro. Quando a minha plantação de
milho estiver regada, durmo com você”, respondeu a mulher.
“Está bem”, aceitou Pariacaca e fez com que viesse muita água.
A mulher, feliz, regou todas as plantações, não só a sua. E
quando acabou de regar as sementes, “Agora vamos”, disse
Pariacaca. “Ainda não, só depois de amanhã”, disse ela. E como
Pariacaca a amava muito, lhe prometeu de tudo. “Vou
transformar esses campos em terra irrigada”, ele disse.
“Primeiro faça essa obra, depois dormirei com você”, ela disse.
“Está bem”, respondeu Pariacaca. Nesse tempo, os povoados
tinham, para irrigar as suas terras, um aqueduto muito pequeno
que saía de uma montanha. Pariacaca transformou esse
aqueduto em uma vala larga, com muita água e a fez chegar até
as chácaras. Os pumas, as raposas, as serpentes, todos os tipos
de pássaro varreram o piso do aqueduto. Os animais se
organizaram, a raposa guiava a obra e os outros a seguiam. E
quando o trabalho ia avançando, uma perdiz começou a voar. A
raposa ficou assustada e caiu, rolando para baixo. Os outros
animais ficaram enfurecidos e fizeram a cobra subir. Quando o
aqueduto estava pronto, em ziguezague por causa da cobra,
Pariacaca disse para a mulher: “Vamos”. E ela respondeu:
“Subamos para os altos precipícios, ali dormiremos juntos”. E
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assim aconteceu.

Dormiram em um precipício que se chama Yanaccacca. E
quando já haviam dormido juntos, a mulher disse a Pariacaca:
“Vamos para qualquer lugar, os dois juntos”. “Vamos”,
respondeu ele. E levou a mulher até a captação do aqueduto de
Cocochalla. Quando chegaram ao local, Chuquisuso disse: “Eu
vou ficar na borda desse aqueduto” e se transformou em pedra.
Na captação de água da lagoa, sobre o aqueduto, está uma
mulher gelada de pedra, ela é a que se chamava Chuquisuso
(ÁVILA, 1966, Capítulo 6).
Terceira: as histórias de mulheres, como Nemesia Ramos
Licla, Rufina Huamán e Victoria Ilizarbe que vivem nos ayllus
de Puquio, povoado localizado na região de Ayacucho, Peru.
Mulheres cuidadoras das sementes, do plantio, da colheita e que
participam e ajudam a realizar, todos os anos, com os/as
moradores/as de seus ayllus a Sequia Tusuy (Festa da Água). A
Sequia Tusuy é a festa andina quechua peruana mais antiga,
vivida pelos povos e comunidades do território quechua de
agricultura com irrigação. Este detalhe é importante porque
onde existe agricultura apenas com água de chuva não tem
Sequia Tusuy. A base da festa é a obra humana de engenharia
hidráulica pré-inca, que serve para levar a água que escorre
naturalmente, por gravidade, dos nevados até as lagoas das
partes mais altas e até os vales baixos dos Andes, através das
acequias (canais escavados na terra) tornando possível a
agricultura. Vale ressaltar que a taxa pluviométrica de Puquio é
muito baixa, são apenas três os meses com chuva: janeiro,
fevereiro e março. Por esse motivo, a festa começa a se
organizar na limpeza das acequias, no final das chuvas. Nesse
momento, os ayllus vão limpar seus canais de irrigação, no
mito, como narrei anteriormente, essa atividade era realizada
pelos animais.
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A limpeza pode durar uma semana e é um trabalho de faena
comunal, ayne coletivo. Na limpeza dos caminhos d’água se
escolhe quem será o alcalde sequia organizador da festa que
acontece nos meses de agosto, nos ayllus de Pichqachuri, Qayau
e Chaupi e no mês de setembro, no ayllu de Qollana. A festa
acontece nos meses citados, pois se trata do período de
preparação da terra e do plantio, momento em que se entregam
as sementes à terra para que ela frutifique e ofereça os kawsay
(alimentos).
Quarta: as minhas próprias histórias, desde as viagens que
realizei para o Peru em 2016, para iniciar uma cotutela doutoral
em Antropologia na Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, sob a orientação do antropólogo e professor Rodrigo
Montoya Rojas, que nasceu e viveu toda a sua infância nos ayllus
de Puquio. Viajei para Puquio em 2016 e 2017, ali participei da
Sequia Tusuy. Momento em que todas estas histórias se
misturam, onde sou recebida por Nemesia no ayllu de
Pichqachuri e Rufina no ayllu de Qollana e tive a alegria de viver
com elas e com toda a sua família os dias de festa. Ali o mito se
ritualiza e é revivido, encarnado, apropriado, celebrado, todos
os anos.
Mito
O mito pré-incaico Chuquisuso - A Mulher Huaca se encontra
em um manuscrito escrito em quechua que possui trinta e um
capítulos e dois suplementos. Foi escrito no início do século
XVII por um sacerdote católico chamado Francisco de Ávila
(1573-1647). No seu trabalho de extirpação de idolatrias,
recolheu um extenso testemunho oral na zona de Huarochirí. A
transcrição de Ávila conta com o seguinte título: “Tratado y
relación de errores, falsos dioses y otras superticiones y ritos
diabólicos”.
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Mesmo sendo traduzido para o espanhol e outros idiomas, foi
tardio o valor atribuído a esse manuscrito. Segundo John Murra
(2014), recém no século XX, foi a partir da tradução deste
material, realizada pelo escritor e antropólogo José María
Arguedas em 1966, que se recuperou o então intitulado: "Dioses
y hombres de Huarochirí", passando a ser considerado como o
equivalente ao Popol Vuh* narrativa dos indígenas Maia-Quiché,
descoberta no século XVIII.
Interessante notar que esse documento foi escrito com o fim
de erradicar as crenças e práticas andinas, mas se transformou
em uma valiosa obra para que se possa conhecê-las. O primeiro
“deus” que aparece na narrativa é Pariacaca. Segundo Maria
Rostworowsky (2007), Pariacaca é uma divindade aquática, dos
raios e trovões, das chuvas torrenciais, já que seus poderes se
baseiam no uso da água, e, por isso, ele é o “deus” que sustenta a
vida de todos. A união sexual presente no mito de Chuquisuso,
segundo a autora, simboliza a gravidade do problema da falta de
água na comunidade e ao se unir com Pariacaca, ela entrega ao
seu povo o que está escasso, criando e dando origem à acequia
de Cocochalla. Dessa maneira, soluciona-se o problema que
trazia consigo a escassez dos alimentos, visto que a terra
(pachamama), mesmo fértil, não pode produzir sem água.
As ações de Chuquisuso, uma mulher astuta que trabalha na
sua chácara, como tantas mulheres puquianas, faz referência ao
paralelismo de gênero que explica a maneira com que fluem os
direitos de uso da água por parte dos homens e das mulheres.
Atualmente em Puquio, não somente os homens, mas as
mulheres “passam o cargo”, são cargontas, regantes,
comuneras, responsáveis pelas suas chácaras, por financiar e
organizar a "Sequia Tususy" de seu "ayllu".
*BROTHERSTON, Gordon e Sérgio Medeiros. Popol Vuh. São Paulo: Iluminuras, 2007.
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Vale ressaltar que a posterior petrificação de Chiquisuso cria,
na sua comunidade agrícola - onde a água e a terra têm vital
importância, como em Puquio -, um espaço ritual, ou seja, uma
relação entre a mulher e a sua comunidade, que se reforça
através das oferendas à "huaca" e os benefícios que outorga no
cuidado da acequia.
Aqui, a fertilidade da mulher faz alusão à fertilidade da terra,
do encontro da água com a terra. Na narrativa mítica, como já
disse, a limpeza da acequia é feita pelos animais. No plano
ritual, os/as moradores/as de Cupara, realizavam e realizam
oferendas à Chuquisuso. Assim acontece na "Sequia Tusuy" em
Puquio, desde a limpeza das acequias pela comunidade, até a
festa, onde os "ayllus" ofertam e esperam receber das "huacas",
apus, "wamanis" a água, sangue que desce dos nevados pelas
montanhas, alimento das chácaras que fará possível o plantio, a
colheita, ou seja, a vida de seus "ayllus".
Aylla
Após o segundo "Angoso" se deu início a aylla. Em 2016, no
"ayllu" de Pichqachuri, com a vestimenta típica da "aylla", bailei
junto da família da senhora Nemesia esposa do senhor Rosalino.
No "ayllu" de Qollana, bailei junto da família da senhora Rufina,
esposa do falecido Miguelito Huamán. Cada "cargonte/a" era
responsável por uma grande fila conduzida por um "Danzante
de Tijera", que seguiu deste local até a praça do "ayllu" em ziguezague, imitando as "acequias". Antes de partir, as famílias dos/as
"cargontes/as" se reuniram junto a um harpista e um violinista e
cantaram a "aylla". A "aylla" é cantada somente pelas mulheres,
com muita alegria e entusiasmo, em falsete.
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Antigamente a "aylla" era cantada e bailada apenas por
mulheres solteiras, hoje não mais. Por isso os "llamichu"
brincavam com as senhoras que cantavam a "aylla" dizendo em
quechua: “solas, solas, toda la vida solteras” e os homens
falavam: “jala, jala” (pedindo-as entre risos para que elas
saíssem dali, dando a entender que elas não eram solteiras, ou
seja, não podiam cantar). Uma senhora rindo muito, contestou:
“Chutamuy Virgilio (jala Virgilio), saia Virgílio”!
Afirma o senhor Juan Francisco Tincopa (2016) que a "aylla"
significa:
(...) el inicio de la celebración al florecimiento de la vida del ayllu, en
cuya comparsa animada por la música del arpa y violín y sus clásicos
cantos ancestrales, los jóvenes (maqtas) y las muchachas (pasñas)
pasan a ser el centro de la alegría y el compartir, pero acompañados
por todo el ayllu, puesto que este era el escenario propicio para pasar a
la vida de responsabilidad adulta, en los momentos en que el amor está
brotando a flor de piel con toda su intensidad armonizadora
(TINCOPA, Juan. F. C., 2016, p. 5).

Nas esquinas até chegar à rua principal, próxima à igreja do
"ayllu", se faz uma pausa e as mulheres cantam a "aylla"
novamente. Quando se chega à rua principal uma última "aylla"
é cantada, a comunidade aplaude emocionada e muito feliz.
Neste momento os "llamichu" se despedem da "Sequia Tusuy".
Segundo o imaginário das comunidades de Puquio, eles
desaparecem em meio às montanhas, retornam para os altos
pastos onde habitam e pastoreiam ao lado dos "apus" e
"wamanis" de quem são filhos e fiéis mensageiros. Segui até a
casa do "cargonte", "comunero" e "llamichu" Rosalino. Devolvi
emocionada, com abraço e afeto a vestimenta típica que me foi
emprestada pela senhora Nemésia e que pertencia à sua mãe, já
falecida.
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Mais tarde, Jorge Tincopa nos convidou para seguir até a casa do
senhor "awki" Miguel Rivera Canales, onde aconteceria a saída
da "Pirucha". Ali, no dia 13 de agosto de 2016, ouvindo uma
canção, me vi em lágrimas, mesmo sem saber o que dizia a
letra, escrita e cantada em quechua. Água cristalina … água
cristalina …
Saída da Pirucha
No começo da noite acontece a saída da "Pirucha",
normalmente da casa de cada "cargonte/a" até a rua central de
cada "ayllu" onde se inicia o que a comunidade chama de
"Sequia Tusuy", Baile ou "Sequia Pirucha". Na sequência, as
pessoas seguiram rumo à rua principal de "Pichqachuri",
próxima à igreja do "ayllu" onde se deu início a "Sequia Pirucha".
Em suma, cumpriu-se com a parte espiritual e dava-se início a
parte festiva da festa. Para o senhor Tincopa (2016), o baile é o
ponto de maior intensidade de alegria coletiva da festa, afinal,
após o devido cumprimento das responsabilidades espirituais é
chegada a hora de bailar, sapatear.
Cada "cargonte/a" dispõe de um harpista, um violinista e um
"cajoneador", que golpeia com os dedos a madeira da harpa, ele
é o responsável por marcar a dança com extraordinária destreza
(ARGUEDAS, 1964, p. 261). Frente a cada grupo de músicos,
liderado pelo "cargonte/a", seu filho, filha ou alguém próximo
de sua família, forma-se uma grande roda e se baila em círculo,
homens e mulheres. A pessoa que está ao centro da roda é a
responsável por estimular as outras e liderar a dança com o
corpo: a hora de caminhar, de girar, de parar e de sapatear.
Baila-se a noite inteira revezando e pulando de roda em roda.
Bailando se pode sentir a manhã chegando e com ela os
primeiros raios de sol.
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O dia amanhece diante dos olhos dos "ayllus" de Puquio.
Ilizarbe e Tincopa foram embora cedo e me deixaram na
"Pirucha" com a família da senhora Nemésia e do senhor
Rosalino. O frio da madrugada era congelante, também por isso
não parávamos de bailar. Foi necessária uma noite inteira para
eu aprender o sapateado da "Sequia". A batida do cajon guiava os
meus pés, o violino o meu coração e a harpa a minha alma,
como me ensinou o mestre arpista Cholo Victor falecido em
2020, deixando muita saudade. A manhã chegou esquentando
nossos corpos exaustos.
Pirucha Tusuy
Domingo. Depois de bailar na gélida madrugada, descansei
das 7h da manhã até o meio-dia. Encontrei "Illizarbe" para
almoçar e confesso a minha dificuldade em caminhar depois de
tanto sapatear. Escovar os dentes era um ritual de lágrimas,
porque meus lábios estavam machucados pelo sol e pelo frio.
Caminhamos eu e "Illizarbe", "ayllu" por "ayllu" para ver as
rodas de sapateio, para ver a "Pirucha Tusuy" de céu azul e
ensolarado de domingo. Vale ressaltar que a maioria dos
"cargontes/as" são pessoas idosas e todos/as sem exceção a esta
altura da festa já estavam há tempos bailando e tomando seus
tragos. De onde vinha tanta força e energia? Era o que eu me
perguntava ao sorrir para eles/as em um dos meus tantos
momentos de admiração. “Venga Carolina!” e lá fui eu
novamente para a roda sapatear. Uma curiosidade que por nada
me espantou, a maioria dos/as cargontes/as que resistiu a essa
jornada de dança, gozo e festa e que permaneciam ao centro de
suas rodas de baile neste domingo eram as mulheres (cargontas)
ou as esposas dos homens que passavam o cargo. Ao lado,
sentados, encostados e até dormindo, estavam os homens.
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Viva "las mamachas"! Na segunda-feira, dia de aula nas
escolas, os/as professores/as e diretores/as saem, em sua
maioria, com seus estudantes para bailar. As rodas das crianças
são deslumbrantes. Ver os pequenos pezinhos sapateando ao
som da harpa e do violino faz renascer as minhas forças e
energias.
Despedida
Às 16 horas, seguimos até a casa da "cargonta" Victoria
Ilizarbe. Toda a família estava organizando os preparativos para
o Despacho: “Conservan los nativos de Puquio, la creencia de
que la fiesta tiene un alma que es bueno despedirla, y también a
los maleficios o enfermedades que la fiesta ha podido generar”
(BENDEZU, 1980, p. 121). No quintal da casa, uma roda de
senhores e senhoras bailava a "Sequia", a poeira se misturava
aos raios de sol que pairava alta em função do sapateio. Dentro
da casa, em um dos cômodos, as pessoas da família distribuíam
aos familiares e aos convidados bacias de plástico, maçãs e
laranjas que estavam penduradas por um barbante colorido,
amarradas em uma coberta ou manta, junto a um saco de pão.
Com a ajuda do barbante uma pessoa pendurava na outra todos
esses presentes ao redor do corpo, inclusive a bacia: “(...)
cuelgan al cuello, a las espaldas y al hombro, restos de los
comestibles, bebidas y frutas. Como el moqon-tullo o rótula del
toro; las waqtas o costillares de la vaca; cueros le llama, oveja,
panes, bebidas, frutas, etc” (BENDEZU, 1980, 212).
Subimos um pequeno morro até chegar à rua. Todos se
reuniram ao redor do harpista e do violinista que iniciaram um
cântico acompanhado pela senhora e seu esposo (ver imagem
1). A música era cantada em meio às lágrimas, todos estavam
muito emocionados. Cantando e chorando a família fez um
brinde.
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Num repente, a senhora Victoria estendeu sua mão ao seu
esposo, quando ele retribuiu o movimento, ela tirou a mão
brincando e seguiu bailando, todos riram. Seu esposo deu a mão
ao seu filho que ria também.
Pareceu-me brilhante essa
mistura de risos e lágrimas. Sobre esse momento afirma
Bendezu: “(…) la charlatanería de la comadre, llega a herir la
sensibilidad u orgullo del compadre favorecido. (...) Felizmente
todo va a pasar rápido y sin mayores consecuencias” (1980, p.
114). Seguimos juntos, caminhando até a rua principal do ayllu
de Pichqachuri de mãos dadas, zigue-zagueando novamente
como as acequias, a cada esquina se fazia uma pausa e o cântico
era novamente entoado.
Imagem 1- Senhora Victoria Ilizarbe e seu esposo no Despacho, Puquio, Peru, 2016.

Fotografia: Ana Carolina Abreu.
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Quando olhei ao longe, vinha bailando a família da senhora
Nemesia e do senhor Rosalino, fui ao encontro deles que
estavam também muito emocionados e muito felizes. Ao chegar
à rua principal do "ayllu", do cântico em lágrimas se passou a
bailar a "Sequia Tusuy". Sapateamos como se fosse a última vez.
No início da rua, dois homens davam início à "Mesa do
Despacho". Uma manta negra com faixas azul e linhas coloridas
foi a base para a mesa que estava repleta de "llampu", flores,
folhas de coca e trago. Bailamos toda a tarde e, quando menos
esperávamos, fomos presenteados com o pôr-do-sol, a noite
chegou anunciando o fim da "Sequia Tusuy". Ao redor da "Mesa
Despacho" foram acesas velas e colocadas dobradinhas com
muito cuidado as faixas coloridas usadas ao redor do peito, nos
dias de festa, pelos/as "cargontes/as" e seus maridos e esposas. À
1h da manhã, despedimo-nos com lágrimas, agradecimentos e
um até breve. Todos seguiram para as suas casas com muita
alegria e a certeza de que o dever havia sido cumprido.
Así termina la fiesta. Fiesta del Agua que se enraíza en la tierra y
triunfa en el tiempo, paralela a la histórica existencia de los bravos
comuneros de Puquio, hijos amados de los cóndores y las nieves; de las
piedras y los pastos; de los vientos y el frío. En suma, los vástagos
predilectos del wamani Pedro Sasawi Orqo, de la pródiga pacha-mama,
de la grandiosa yaku-mama, y el generoso padre Sol (BENDEZU, 1980,
p. 125).

Assim termina a festa, assim termina esse texto, que foi
escrito para se dissolver nas águas ou voar pelos ventos.
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Caro povo boliviano!
por Carlos Eduardo Fernandes Junior
Nos últimos 5 anos tive a possibilidade de conhecer os filhos
das terras de seu país, assim como filhos dos filhos de seus
lugares! Nestes encontros dei-me conta do céu que nos une e dos
saberes que andam nos cabelos fortes de sua população, na
rapidez do pensamento matemático de suas crianças e de uma
língua rica demais, que carrega os muitos mundos dos povos
originários da América sob nossos pés!
De 764 estudantes da Escola municipal de ensino
fundamental Espaço de Bitita mais de 150 são bolivianas e
bolivianos, ou filhos de bolivianas. Sobre nosso nome, preciso
fazer uma ressalva que a marca o processo de exploração que
vivemos na América como um todo. Infelizmente a nossa escola
ainda se chama EMEF Assassino e sequestrador Infante Dom
Henrique. Trata-se do filho do Rei de Portugal no século XV que
é conhecido por ter coordenado o início do tráfico negreiro na
costa atlântica da África. Convido-os a conhecerem mais
acessando:https://portal.aprendiz.uol.com.br/2020/12/01/mudar
-o-nome-da-escola-um-processo-participativo-de-reescrita-dahistoria/. Mas voltando nossas relações com a comunidade
boliviana, temos aprendido sobre as tradições alimentares, a
força do trabalho e os relatos de uma liderança maravilhosa
como a senhora Domitila, no livro “Se me deixam falar”. Em
meio a pandemia, nós (professoras e professores) investigamos
saídas para o que estamos vivendo e eis que passamos a
conhecer a Suma Qamaña, entrelaçando-se com o que estamos
chamando de políticas do Bem Viver.
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Ao longo dos últimos anos observamos que a taxa de sucesso
nos estudos entre os estudantes migrantes é muito maior do que
os índices dos estudantes não migrantes. Setenta por cento dos
estudantes aprovados nas escolas técnicas e no Instituto Federal
(escolas de referências na cidade de São Paulo) são migrantes,
em especial da Bolívia. Ainda que sejam aproximadamente 20%
de nossa escola, são 70% dos estudantes aprovados nos
processos seletivos. O que significa dizer que em breve teremos
uma população migrante boliviana muito bem formada, nas
melhores escolas e universidades do Brasil. Há muita força nas
interações com a cidade!!!
Certo dia saí da escola e fui buscar meu filho na educação
infantil, eis que passo em frente a uma grande praça no bairro
do Belém da cidade de São Paulo e uma menina boliviana
maravilhosa estava a dançar solitariamente no meio deste lugar,
enquanto outros jovens andavam de skate! Era uma cena de
parar o trânsito! Daqueles arrebatamentos! Ela girava os cabelos
longos junto ao seu corpo que rodava, ora agachada e ora de pé!
Com os braços abertos e com as flores das árvores da praça a
abrirem na primavera que chegará. Foi uma dessas cenas que
nos apartam de uma cidade tão fechada em si mesmo com suas
lógicas de trabalho. Ali, meu mundo mudará pelos gestos desta
adolescente.
Junto a dança, tenho me deparado com imagens lindas
produzidas pelos estudantes bolivianos de nossa escola. São
desenhos fortes! Com cores precisas que seguem a dar outro
sentido ao mundo que vivemos! Representam cordilheiras e
serras, trazem novas cores e acrescentam outras feições às
figuras humanas.
Não bastasse a dança, as representações visuais, ainda
escrevem poesias e textos sobre o mundo. Sobre aquilo que lhes
é próprio, seja o coletivo ou individual! Suma Qamaña!
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Conhece-los com tantas potências me fez queres conhecê-los
na Bolívia. Para além do que pude conhecer com Galeano e
Domitila em Potosí.
Devo dizer que se temos a chance de vivermos uma
experiência como essa e necessariamente diversa nos espaços
escolares, infelizmente isso não se dá do portão de nossa escola
para fora.
Estamos a uma quadra da Feira da Kantuta e este lugar é um
esplendor para o encontro dos povos andinos, algo que nos
lembra sobre a importância de estarmos sempre na diversidade.
Mas o que observamos é a exploração de sua população com
serviços de baixa remuneração. Relatos de 16 horas de trabalho
são constantes entre as mães e pais que costuram, cortam e
fazem o acabamento das roupas na região do Pari e Canindé! Há
relatos das crianças que estão a trabalhar com seus pais para
ajudarem no sustento da casa, sem que com isso possam
estudar. As casas numerosas precisam ser divididas em muitas
famílias, pois o preço dos imóveis é impossível de ser pago por
uma única pessoa que é explorada em seu trabalho e não
importa o quanto trabalhe, sempre haverá pouco para a fome de
muitos.
Neste começo de mês de agosto dois homens estavam a
perseguir duas mulheres com seus filhos na região do Brás da
cidade de São Paulo. Queriam tomar-lhes as bolsas e os
celulares! Eu procurei afastá-los e chamei a polícia. Eis que
descubro pela palavra da policial que mulheres migrantes são as
vítimas escolhidas pelos assaltantes, pois sabem que elas não
reagem. Temem as figuras do estado brasileiro (seja da
segurança pública, da saúde ou da educação). No campo das
desigualdades do Brasil a violência cresce. E com isso cresce a
violência com as populações todas, em especial as mulheres e
migrantes.
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Por fim, nesta carta sobre o encantamento e sobre as dores,
quero dizer-lhes que professoras e professores, funcionárias e
funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Espaço de Bitita levantam-se diariamente com vistas a
construção de outro mundo, de outros imaginários e que o
campo do direito seja uma garantia a todas e todos, sem
exceção. Mulheres fortes, homens fortes, jovens fortes, crianças
fortes, sabedoras de seus direitos e das possibilidades de
criarmos outros mundos com a força dos nossos corpos! Estejam
bem e estejamos juntos! Forte abraço.
Carlos Eduardo Fernandes Junior
Coordenador Pedagógico e arte/educador
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Maria Heloisa Correa de T. Ferraz
por Eliane Andreoli e Lucia Reily

Maria Heloisa C.T.Ferraz
Fonte: Acervo Maria Heloisa Ferraz

47

Maria Heloisa Corrêa de Toledo Ferraz – uma homenagem

por Lucia Reily

Campinas, agosto de 2021
No decorrer da nossa trajetória profissional, algumas vezes
nossos percursos cruzam com pessoas que apontam novos
caminhos, que nos indicam novos pontos de vista e outras
maneiras de pensar sobre determinado assunto. Pessoas que
nos inspiram, pessoas que podemos admirar pela seriedade do
seu trabalho ou pela coerência de sua posição política.
No curso de minha atuação acadêmica e de formação de
novos pesquisadores, a Heloisa Ferraz tem desempenhado um
papel muito significativo e quero aqui expressar meu
reconhecimento e agradecimento pela sua contribuição nos
meus processos como formadora e orientadora em nível de
pós-graduação e também como pesquisadora.
Conheci a Heloisa Ferraz no começo dos anos 1980, durante
as primeiras iniciativas da Ana Mae Barbosa (na Escola de
Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo) de
organizar encontros de arte-educação para fortalecer a área,
aprimorar os conhecimentos dos profissionais e realizar
intercâmbios entre eles e elas. Esse movimento resultou na
instauração da Associação de Arte-Educadores de São Paulo,
que se tornou um espaço político e propositivo forte de
resistência de classe em São Paulo.
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As discussões e relatos de experiência promovidos pelos
educadores atuantes neste movimento contribuíram para a
formação continuada de toda uma geração de profissionais do
campo do ensino de arte. Ali conheci, entre outros, Christina
Rizzi, Mirian Celeste Ferreira Dias Martins, Gisa Picosque,
Mariazinha Fusari e, claro, Heloisa Ferraz. Além de passar a
fazer parte de novas conceituações coletivas, as reflexões
resultantes desses encontros adentraram nos textos e
entretextos da Nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e nos
"Parâmetros Nacionais em Ação - Ensino Médio - Lingugens,
Códigos e suas Tecnologias" de 2001, provocando
transformações no ensino da escola básica.
Nas reuniões de organização de eventos e nas reuniões da
AESP, pude desfrutar da convivência com várias cabeças
pensantes da nossa área. Lembro-me, por exemplo de um
encontro em que Heloisa apresentou os resultados da sua
pesquisa sobre o uso de livros didáticos nas aulas de arte –
pesquisa posteriormente publicada em co-autoria com Idméa
Semeghini-Siqueira em 1987 pela editora Loyola com o título
de "Arte-educação. Vivência, experienciação ou livro didático?"
Como docente da ECA, Heloisa tinha um papel chave na
organização dos eventos da AESP e as Semanas de Arte e
Ensino da USP, entre outros espaços coletivos de encontros
entre profissionais e sua voz era muito presente.
Ainda em meados da década de 1980, Heloisa começou a
pesquisar o acervo organizado por Osório Cesar de produções
plásticas de internos do Hospital Psiquiátrico de Juqueri em
Franco da Rocha.
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Cabe à própria Heloisa contar a história de como ocorreu
esta guinada no caminho de pesquisa na vida acadêmica de
nossa homenageada. Foi essa nova vertente de pesquisa que
nos aproximou. Desde meados dos anos 1970, eu atuava em
escolas especiais em São Paulo como professora de arte com
alunos com deficiência. Com outros profissionais com
interesses em comum – cito, entre outros, Luís Camargo e
Nadir Haguiara Cervellini –, fomos construindo um espaço nos
encontros de arte-educadores para partilhar nossas
experiências de atuação com grupos especiais. Confesso que
havia pouco interesse naquela época em relação ao ensino de
arte para crianças com deficiência, então nosso grupinho
muitas vezes se juntava à sala da Heloisa, que estava sempre
lotada. Não é para menos – ela abriu uma janela para um
universo novo que era muito fascinante para todos nós. O seu
conhecimento de História da Arte contribuiu sobremaneira
para que ela fosse capaz de situar historicamente no contexto
brasileiro e também europeu os achados que se descortinaram
no acervo do Juqueri.
Assisti com encantamento à defesa de doutorado da Heloisa
e fiquei muito feliz com a publicação do livro resultante da
tese, "Arte e loucura: limites do imprevisível" em 1998 pela
Editora Lemos. Os seus estudos me ajudaram enormemente no
processo da minha própria tese, defendida em 1994. Já na
condição de docente universitária, pudemos construir um
sólido intercâmbio na formação de uma nova geração de
alunos interessados nas questões da arte incomum / arte e
loucura / arte e deficiência.
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Realizamos alguns projetos conjuntos e participamos juntas
do importante estudo sobre o papel do Almir Mavignier no
Ateliê de Pintura do Engenho de Dentro (financiado pelo
Programa Petrobrás Cultural) que teve origem no mestrado de
José Otávio Pompeu e Silva.
Reconheço na Heloisa Ferraz uma mulher forte, segura,
pesquisadora consistente, inteligente e sensível, que é capaz de
se pronunciar em bancas com generosidade e propriedade, de
forma a sugerir caminhos aos mestrandos e doutorandos que
os ajudam a aprofundar sua conceituação e alargar seu olhar.
Heloisa, por tudo que você tem feito com consultorias,
intermediações, curadorias, pesquisas e orientações, você se
tornou uma referência nacional no assunto de arte e ensino e
arte e loucura. Que privilégio para cada um de nós poder
conhecê-la, poder aprender com você!
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Heloisa Ferraz
por Eliane Andreoli
Heloisa Ferraz,
Há certos encontros na vida que nos marcam profundamente.
Assim aconteceu comigo quando conheci a Professora Dra. Maria
Heloisa Correa de Toledo Ferraz, Helô, como é tratada
carinhosamente.
Tive a felicidade de ser orientada no mestrado pela
professora Heloisa Ferraz. Quando me expresso com a palavra
felicidade, para dizer da minha satisfação em ter sido aceita
como sua orientanda, quero dizer que não recorri a este adjetivo
de modo corriqueiro. Nesta palavra está contido tudo o que
envolveu o meu processo de concepção e desenvolvimento
estrutural da dissertação. Foi um período de estudo intenso, não
somente pelo cumprimento dos créditos, da pesquisa em si e
das orientações, mas também, porque nessa época eu passava
por momentos muito singulares. E a professora me acolheu
completamente. Entre as orientações, correções, provocações e
reflexões, ela sempre encontrava um tempinho para algo mais
particular, um cappuccino com biscoito, um momento especial
de atenção.
Este texto tem o propósito de fazer uma homenagem para a
querida Helô. Escolhi escrever este texto, tomando como
referência alguns bate papos que tive com outras quatro
mulheres, todas elas também contemplada com a amizade de
Helô, as professoras: Roberta Pucceti, Mirian Celeste, Rejane
Coutinho e Roberta Maíra Mello.
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Foram encontros virtuais, como a atual ocasião exige, mas
muito proveitosos por nos darem o prazer de celebrar a
convivência com Helô. Assim, transcrevo a seguir alguns
trechos desses encontros.
Mirian Celeste lembra que esteve com Helô em diferentes
ocasiões. No mestrado uma disciplina oferecida pela professora;
atuaram juntas na AAESP e desenvolveram projetos para a
Secretaria de Educação de São Paulo. Miram escreveu o texto
que compõe a orelha da última publicação do livro Metodologia
do Ensino da Arte, obra na qual Helô divide a autoria com
Mariazinha Fusari. E ressaltou o jeito sempre respeitoso que
Helô tem ao trabalhar em equipe. “E mencionou uma dica dada
por Helô e que ela, Mirian, incorporou ao seu dia a dia e repassa
a quem estiver escrevendo algum texto e esbarra numa frase,
não conseguindo ir em frente com o texto: retire a frase,
certamente ela não é necessária”.
Rejane Coutinho foi orientanda no doutorado, e ela relatou
com admiração
características da sua personalidade.
Reconhece nela a sua atitude moderada, mesmo diante do
conflito ela mantém seus princípios de forma serena, não tem
uma postura combativa. E desta forma ela conseguia mais
espaço. Um exemplo, sua contribuição na ordem politica da
arte educação dos anos 90, ocasião que arte educação ocupou
reconhecimento no espaço escolar e também atuou à frente dos
PCN´s de arte.
Como orientadora ela foi parceira, acompanhava o processo
da pesquisa, e muito acolhedora a começar da própria
orientação que ela recebia na casa dela, com um cafezinho, um
biscoitinho. Detalhes que percebemos a presença real do
orientador, em perceber o outro, fazer a leitura desse outro.
Rejane concorda comigo que uma palavra para definir a Helô é
generosidade.
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Roberta Puccetti disse que Helô chama sua atenção pela
postura, pelo poder de escuta que ela tem. Não é de falar muito,
mas sabe escutar bem. Ela é uma pessoa plena de humanidade.
É sensível, sabe respeitar o outro, é coerente. Da mesma forma
que conduz as relações profissionais, ela conduz com
serenidade e princípios as relações pessoais.
Roberta Maíra Mello disse que Helô foi sua orientadora no
mestrado. E relatou que reconhece em Helô, além da atuação
generosa, compreensiva orientadora. E isso, segundo Roberta,
contribuiu muito na sua formação e atuação como professora
universitária. Contou que tinha pouco tempo de atuação no
ensino universitário quando entrou para o mestrado. E disse que
absorveu muito da metodologia utilizada por Helô para aplicar
em sala de aula. Um exemplo foi a sugestão de Helô para que
Roberta passasse a trabalhar com a experiência na sala de aula.
Helô lhe disse: Roberta trabalha com a experiência, leva a
experiência para a sala de aula. Naquele momento não
compreendi muito, disse Robeta. Mas hoje percebo que
assimilei essas orientações e acredito que Helô tenha sido a
precursora em me iniciar (experiência). E depois, no doutorado
por Ana Mae, sobre John Dewey, ai sim conseguiu entender o
que Helô sempre falava.
Cada uma de nós, neste texto, abordou aspectos diferentes do
convívio com Helô. Mas o que tem em comum é o
reconhecimento de sua postura pessoal e profissional. Sua
firmeza de propósitos, sem perder a generosidade, sua classe e
elegância na postura física e na maneira de conduzir os
conflitos.
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Finalizo esse texto transcrevendo uma frase do seu livroArte e
Loucura no limite do imprevisível (1998) como registro de sua
força, dedicação e marcas que estão em mim e acredito que em
muitas outras pessoas. “É o ser humano que está agora tendo
uma razão para existir o que, para nós, é a razão do nosso
trabalho.” Sem ter receio da repetição manifesto meu eterno
agradecimento à querida professora Heloisa Ferraz.

Da esquerda para a direita: Chris Rizzi,
Eliane Andreoli, Heloisa Ferraz e Roberta
Puccetti – USP 2004 .
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Memórias de outrora
corpo e envelhecimento no candomblé:
Escrevivências e criação em dança

por Saulo Oliveira

Saulo Oliveira é licenciado em Dança pela Universidade Federal da Bahia
(2015), Mestre em Ensino e Relações Étnicos Raciais pela Universidade
Federal do Sul da Bahia (2020), Professor da educação básica desde 2005,
atualmente docente de Artes na SEDU/ES, com sólida experiência no
âmbito da educação em diversos seguimentos de ensino formal e não
formal, se interessa por procedimentos, metodologias e didáticas para o
ensino das artes, em especial a dança. Atua como pesquisador no grupo
ALDEIA, o Núcleo de pesquisas afro-brasileiras em Artes, Tradições e
Ensinagens na Diáspora vinculado à UFSB.Como produtor Cultural presta
acessoria ao site Cartogrfia Cultural da Dança do Sisal, projeto financiado
pela Lei Aldair Blanc 2021 via Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
Pesquisou na graduação: Dança e memória: entrelaçando saberes na
prática pedagógica, no mestrado dissertou sobre: O corpo velho: Práticas e
saberes de idosos no ensino da dança no candomblé. Como artista
experimenta a dança na interface poética com outras linguagens
investigando temas que agregam ancestralidade negra, candomblé e
escrevivências à processos criativos em práticas solísticas.
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Memórias de outrora
corpo e envelhecimento no candomblé: Escrevivências e criação em
dança

por Saulo Oliveira

Como tornar relatos de experiências, percepções pessoais do
corpo numa pesquisa escrevivida? Como formalizar questões e
materiais pessoais para que se tornem interessantes também
para os processos de educação? Como expressar sensações
vivenciadas a partir de imagens do cotidiano de pessoas velhas
no candomblé? Como meu corpo jovem corporificaria
artisticamente um corpo negro velho do candomblé? Como
desenvolver uma pesquisa corporal que seja capaz de abarcar
peculiaridades de uma criação artística, considerando alguns
aspectos sensíveis das escrevivências como método no Matamba
Tombenci Neto, terreiro de Candomblé Angola da cidade de
Ilhéus/BA, neste processo?

Em 1995, Conceição Evaristo a partir das palavras “escrever”
e “viver” cunhou o termo "Escrevivências". Este conceito reflete
a “escrita de si”. Nesta ação a autora reafirma a subjetividade da
escrita pelas influências da vida das mulheres negras. A autora
chama atenção ao afirmar que o termo escrevivências
referencia à escrita/experiência de um corpo negro no Brasil, e
mais, reporta a condição do existir negro, afirmado na pele que
arquiva e busca reinventar o modo de viver na reversão dos
estereótipos. A representação do corpo funciona como algo
sintomático de resistência e arquivo de impressões que a vida
confere.
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Diante dos materiais de sensibilização poética nas
escrevivências bem como atento a toda gestualidade no
cotidiano dos idosos no candomblé, esta parte do trabalho segue
a seguinte linha de organização para compreensão de sua
totalidade: i) tempo e movimento, ii) expressão facial e
gestualidade, iii) ritmo e musicalidade. No início das
investigações e entrevistas, detive-me a tarefa de criar
delimitações conceituais acerca do tempo, tendo como farol as
questões que me inquietavam: os efeitos do tempo em nossos
corpos; as padronizações inquietavam: os efeitos do tempo em
nossos corpos; as padronizações estéticas que burlam e alienam
os corpos; as disparidades e correrias no dia-a-dia; o
autoritarismo feito pelo relógio, que nos tornam subordinados
ao tempo. Porém, em vez de limitar, o trabalho se expandia.
1.TEMPO E MOVIMENTO
Na mitologia de Iorubá encontraremos a figura dos Odus,
príncipes do destino, responsáveis pelas histórias que guiam a
vida da humanidade. Aqui nos vemos mais um valor ao passado
e a ancestralidade na cultura africana. Como o povo iorubá
acreditava que tudo na vida se repete, os fatos do presente
ocorreram com pessoas no passado eo ocorrerão igualmente
para as pessoas do futuro. Saber as histórias do passado
significava para eles saber o que acontece e o que vai acontecer
na vida daqueles que vivem o presente. Essa compreensão da
africanidade se faz necessária, pois:
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As noções de tempo, saber, aprendizagem e autoridade, que são as
bases do poder sacerdotal no candomblé, de caráter iniciático, podem
ser lidas em uma mesma chave, capaz de dar conta das contradições
em que uma religião que é parte constitutiva de uma cultura mítica,
isto é a-histórica, se envolve ao se reconstituir como religião numa
sociedade de cultura predominantemente ocidental, na América, onde
tempo e saber têm outros significados (PRANDI, 2001, p. 44).

A significância destas escrevivências não está limitada à
construção de uma performance que expresse artisticamente a
experiência do envelhecimento no Candomblé, mas também é
um horizonte de reflexões acerca dos aspectos formativos do
ensino de dança em uma perspectiva descolonial. O processo
criativo, tendo as matrizes do Candomblé como ponto de
experiência e referência para criar, pode ser observado como
uma maneira de descolonizar ações formativas na dança.
A experiência na dança de matriz africana ressignifica a
nossa relação com a própria história e as relações de poderes
que nela estão incutidas. Como nos elucidará Bondia (2002),
não
é
o
viver
cotidianamente
diversos
fatos e
acontecimentos em sequência que forma a experiência, mas a
relação de conhecimento e afeto que temos com aquele
momento da existência, pois é “a experiência e o saber que dela
deriva [...] que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.
Ter uma vida própria, pessoal”. Logo:
Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem a
ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos
acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um
indivíduo ou de uma comunidade humana particular; ou, de um modo
ainda mais explícito, trata-se de um saber que revela ao homem
concreto e singular, entendido individual ou coletivamente, o sentido
ou o sem-sentido de sua própria existência, de sua própria finitude.
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Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo,
relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece,
mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo
acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é
comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma
maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber
que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna
(BONDIA, 2002, p. 27)..

Pois o maior problema da colonização do pensamento está
na reprodução desta subjugação pelo subjugado, que passou a
ver a si próprio a partir dos olhos do colonizador. O que nos leva
a ressignificações e reflexões acerca do “[...] problema de
estabelecer a identidade do colonizado com base nos critérios
etnocêntricos estabelecidos pelo colonizador” (MARGUTTI,
2018, p. 232).
Organizar o tempo no movimento, se movimentar em um
tempo, administrar o tempo, correr contra o tempo, dançar em
contratempos. Isso! Contratempos: foi a palavra que deu sentido
às movimentações trabalhadas no primeiro momento da
performance. Na dança dos Orixás, sempre existem
movimentações que a chamamos de contratempo. Isso ocorre
quando um movimento de dança é intercalado em outro
movimento e volta ao movimento inicial, como um constante
devir, um vai e volta.
No Candomblé encontramos os Orixás anciões: Oxalá,
responsável pela criação dos homens, possui duas formas,
Oxaguiã o jovem e Oxulafã o velho; Nanã, a mais velha de todos
os orixás, associada à fertilidade, à doença e à morte; e Obaluae,
também conhecido como Omolu, responsável pela terra, pelo
fogo e pela morte.
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Experiemento criativo dança de Omolú e eutonia.
Foto: Gustavo Domingues, 2018.

Tentei identificar primeiramente se na dança dos Orixás
velhos existiam os movimentos de contratempos, e nas
experimentações não encontrei uma forma exata, mas vi que
era possível trabalhar essa movimentação em momentos de
variação do movimento, ou seja, quando sairia de uma
movimentação para outra. Usar o contratempo como
movimento de passagem, no momento em que se respira para
iniciar um novo movimento, foram as aspirações que se
desenrolaram neste primeiro momento. Fui desenhando o
tempo de execução, as pausas, os olhares tudo precisava estar
muito bem encaixado, sem fixidez, mas com harmonia e
segurança.
No meio de alguns experimentos recorri muito a exercícios de
queda e recuperação. Acredito que essa marca de movimento já
faz parte do meu repertório de dança no corpo, o que não
imaginava é que essa expressão de movimento também
dialogava com a proposta de tempo e contratempo. A queda e
recuperação é um fluido espiral de dança, presente nas técnicas
de José Limón*, um precursor da dança moderna no mundo.
*Dançarino e coreógrafo que desenvolveu o que hoje é conhecido como 'técnica
Limón'. A técnica é dividida entre vários extremos físicos: queda e recuperação,
repercussão, peso, suspensão, sucessão e isolamento.
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Esse cair e recuperar-se me veio como metáfora, é como se
meu corpo começasse a acessar minhas memórias coreográficas
que dialogavam com a pesquisa em curso. Dessa forma, percebo
o quando meu corpo foi se apropriando da pesquisa e que o
processo de escrevivência estava se consolidando. No processo
criativo em dança, as experiências de vida aparecem
naturalmente, pois o corpo é o próprio vetor dinâmico que
molda e dá sentido às experiências apreendidas. Isto nos leva a
dialogar positivamente com Passos (2014), quando o mesmo nos
elucida que:
Quando iniciamos um processo criativo em alguma linguagem
artística, toda esta “bagagem” aparece: não é possível separar a nossa
existência de nossa história vivida. Eu sou o que vivi e o que eu vivo.
Esta “bagagem”, em alguns aspectos, está presente no nosso
consciente e em grande parte, guardada no inconsciente, podendo ser
ou não acessada, vir ou não vir à tona dependendo de fatores externos
ou internos (PASSOS, 2014, p.2).

2. EXPRESSÃO FACIAL E GESTUALIDADE
Acredito que de todo o processo criativo, buscar uma
gestualidade alinhada a uma expressividade facial tenha sido o
momento mais complexo. Nas artes cênicas corre-se o risco de
cair nos famosos clichês de imitação de uma ideia. Traduzi-la no
sentido literal. geralmente é o recurso mais confortável para o
corpo no momento de uma criação em dança. Encontra-se aí o
grande desafio dessa investigação: tornar dizível na dança a
gestualidade de um corpo velho sem parecer imitação.
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Experimento criativo: Tensão muscular, peso e
resistência. Foto: Gustavo Domingues.

Essa questão me trouxe bastante tensão, pois sempre vinha
para a mente o quanto pessoas idosas são ridicularizadas em
imitações, como se não bastasse todas as mazelas diretas que
afligem um corpo envelhecido. Há ainda formas estigmatizadas
de se representar um velho. Não deixa de ser curioso o fato de
que todos nós caminhamos para o envelhecimento, e mesmo
assim nós representamos ordinariamente a velhice com pessoas
ásperas, bobas, infantilizadas e até mesmo loucas.
A gestualidade de um corpo velho negro que dança é muito
peculiar. É um lugar de fala gritante, para quem está com os
sentidos bem abertos aos conhecimentos ancestrais. No
cotidiano do Candomblé, não existem momentos específicos de
pausas para aprendizagem. O saber é transferido pela oralidade,
sendo esta um mar de conhecimentos diluídos em todos os
corpos do terreiro, e quem quiser aprender com estes corpos,
que vivencie os seus cotidianos, e foi assim que me lancei.
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Atentei-me muito às peculiaridades dos movimentos quando
os velhos falavam gesticulando, andavam, comiam, cantavam e
principalmente dançavam no ritual e fora dele. E nessa análise
para criação coreográfica percebi que deveria partir das
técnicas de criação em dança em que os movimentos do
cotidiano são utilizados para elaboração de coreografias. Assim,
reproduzia os movimentos observados, em ritmos variados
como Ijexá, Bata, Bravum, Barravento e, às vezes, no silencio.
Eu precisava encontrar o ponto certo do movimento, o
acabamento, de que o gesto investigado não fosse apenas mais
uma imitação ou clichê estereotipado à velhice.
As percepções das gestualidades observadas no Candomblé
perpassam primeiramente por uma aprendizagem do convívio
no ambiente. Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção,
afirma que não se pode compreender o homem senão a partir
de sua facticidade. Ou seja, a experiência do homem no mundo
seria o fator principal dereconhecimento em que “[...] toda
percepção exterior é imediatamente sinônima de certa
percepção de meu corpo, assim como toda percepção de meu
corpo se explicita na linguagem da percepção exterior”. Um
corpo que opera pelo sensível, percebendo o outro pelo sentir,
no cheiro, no paladar, na convivência. Compreender o mundo
tem relação direta com corpo que está imerso no mundo, para
além da visão racional, ou dos conhecimentos da ciência, mas
de maneira factual, na interação corpo-mundo sensível
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 277).
Estas reflexões sobre o corpo sempre me elucidavam nos
momentos que eu estava no terreiro e o Candomblé já apresenta
essa consciência de um corpo factual. No Matamba a
experiência é o posto, a autoridade e todo esse respaldo,
baseado nas experiências de vida dos velhos no candomblé,
estava nítido na maneira com que os mais novos se dirigiam a64
eles.

Nos momentos de criações coreográficas, ligados à
gestualidade, compreendi que o movimento quanto mais lento,
mais singelo e sinuoso, mais próximo estava do objetivo.
Quando se propõe uma dança onde o movimento mínimo é o
ponto chave do discurso, está se construindo uma contra
hegemonia dentro da própria dança. É fato que numa sociedade
que valoriza o vigor físico, as danças que apresentam expansão
de movimentos acabam por ser mais valorizadas,
principalmente numa sociedade que institui um padrão de
corpo. No candomblé, as gestualidades na dança dos corpos
velhos ganham outro tempo, é o tempo lento e sinuoso, que
revela a carga da experiência, a voz da autoridade. E quando se
baila lentamente ensina-se que a pressa é inimiga da perfeição.
É como um tear com o corpo. O movimento é cauteloso, como
uma ginga que devagar pende para um lado e para outro sem
perder o bailado. Se a sociedade fora do Candomblé faz uma
espetacularização do corpo ágil, fitness, que reproduz
movimentos expansivos e técnicos, o Candomblé rema na
contra corrente. Os corpos envelhecidos, carregados de
conhecimento, dançam como bibliotecas vivas no meio do
barracão.
Durante os experimentos fui tomando consciência do
caminho trilhado, do acabamento em processo desejado e
observei que não era necessário um fim. O próprio processo já
poderia trazer questões da pesquisa, e problematizar o tema
proposto. A criação é assim observada num estado de continua
metamorfose: um percurso feito de caráter precário, porque
hipotético. É importante fazer notar que a crítica não muda
impunemente seu foco de atenção: de produto para processo.
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A criação acontecia, o processo dava forma ao produto e o
produto parecia já estar no processo. No entanto, sabia que
ainda não era o momento de finalizar. O que eu realmente
desejava nesse momento era deixar o gesto inacabado, como
propõe Cecília Almeida em processos de criações.
A experiência artística com a gestualidade do candomblé me
sugeriu inúmeras ideias para seguir adiante na vida com a
dança. Talvez pensar no desenvolvimento de uma técnica a
partir do movimento mínimo, ou até mesmo expandir o
trabalho de dança afro numa perspectiva da performance ou da
dança contemporânea, explorando essas possíveis estéticas
observadas e analisadas no caminhar das escrevivências.
3. RITMO E MUSICALIDADE
É comum a associação de um toque a um Deus ou Deusa
africana. Os mais velhos sempre dizem que cada Santo tem um
toque, consequentemente, um ritmo e uma musicalidade
própria. A batida dos atabaques é um elemento fundamental
para a dança no candomblé. Nas danças dos Orixás, a música
juntamente com o canto narram os Itãs, as histórias dos Orixás
contadas pelos mais velhos. Toda musicalidade do candomblé
também nasce do rito que, por sua vez, é o grande fundamento
dos mitos. Ou melhor, a música, a dança e cântico formam uma
única ação:a materialização do Orixá no corpo.
Durante o processo de criação, busquei o máximo de cuidado
ao escolher as músicas e ritmos a serem performados. Minha
reverencia à ancestralidade me norteava a um caminho ético
para que gestos e musicas ligadas a fundamentos não fossem
explicitados no andar da carruagem.
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Experimentando movimento
com base na Dança de Omolu.
Foto: Gustavo Domingues, 2019.

Inicialmente, busquei experimentar os ritmos corporificados
na dança de Omolu – Orixá reverenciado como mais velho,
embora Oxalá apresente também esse posto. O ritmo na dança
de Omolu é lento. Os movimentos fazem alusão à experiência da
cura e da doença no corpo, ao mesmo tempo em que estabelece
uma ligação com o Sol, astro relacionado a esta divindade. Com
base nos movimentos da dança desse Orixá, trabalhei com
variações rítmicas, pausa, velocidade, expansão. Movimentos
que são feitos em pé, fiz deitado. O que queria aqui era
entender, num processo basicamente de dança contemporânea,
como uma célula de movimento pode ser desenvolvida sob
múltiplas formas.

Experimento criativo (caramujo)
em dança do Orixá Oxalá. Foto:
Gustavo Domingues, 2019.
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Em um momento comecei a dançar o Ijexá** de Nanã, Orixá
velha dos pântanos que possui relação com a morte. Ressalto
que, para cosmovisão do Candomblé, a morte não é um fim e
sim um recomeço, ou uma passagem. Ou seja, a velha Nanã
possui papel fundamental na filosofia religiosa do candomblé.
Suas histórias remontam o posicionamento feminino perante
estruturas dominantes entre os Orixás, o encaminhamento ao
mundo dos mortos e até mesmo o entendimento dos mistérios
da vida.

Experimento criativo em dança da
Orixá Nanã. Foto: Gustavo Domingues,
2019.

**Ritmo oriundo da cidade de Ilesa, na Nigéria, que foi levado para a Bahia pelo
enorme contingente de Iorubás escravizados que aportou neste estado do final do
século XVII até a metade do século XIX.
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O que estou lendo...
por Luciana Hartmann

Luciana Hartmann é professora de Artes Cênicas na
Universidade de Brasília e atua no Programa de Pós-Graduação
em Performances Culturais, da Universidade Federal de Goiás. É
formada em Artes Cênicas pela UFRGS, com mestrado e
doutorado em Antropologia pela UFSC. Há mais de 20 anos
desenvolve pesquisas sobre performances narrativas em
diferentes contextos culturais, como Brasil, Uruguai, Argentina,
Portugal e França. Atualmente desenvolve pesquisas com
crianças imigrantes. Recentemente publicou o livro “Crianças
contadoras de histórias”, disponível gratuitamente em:
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/110.
Há alguns anos começou a conversar com seu próprio
esqueleto, em performances nas quais encara as dores e
malformações físicas oriundas de uma displasia coxofemoral
congênita. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e
mãe de duas pessoas adolescentes.
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Não vão nos matar agora,
de Jota Mombaça.
(Rio de Janeiro, Cobogó, 2019)

por Luciana Hartmann

Brasília, agosto de 2021.
A primeira vez que tive contato com a obra de Jota
Mombaça foi em 2018, por meio da pesquisa de Tita
Maravilha, estudante trans que naquele momento estava
escrevendo seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no
Bacharelado em Artes Cênicas da UnB, sob minha orientação.
Acho importante contar isso para fortalecer uma prática que
me é cada vez mais cara: reconhecer o que aprendemos (e
também precisamos desaprender) com nosses alunes. Já
naquele momento percebi a potência da escrita, da vida e da
arte de Mombaça. Passou-se um tempo e no andar do ano
pandêmico de 2021 me deparei com o lançamento deste que é
seu primeiro livro lançado no Brasil, que li vorazmente no
último final de semana.
Jota Mombaça se define como uma bixa preta, performer –
ou uma bicha racializada, gorda, não binária. No livro, ela
debate (e combate) a distribuição desigual da violência, que
ameaça
sempre
as
mesmas
corpas
dissidentes,
subalternizadas, racializadas. Meu desafio neste texto é,
inspirada em seus escritos, “habitar o dilema” de, como
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mulher cis branca, comentar sua obra.

Uma decisão arriscada, que assumi tomar pelo desejo
profundo de partilhar algumas de suas reflexões e
provocações, reconhecendo nossas assimetrias e com a
expectativa de, desaprendendo, desfazer certezas e
privilégios. Nada melhor, para isso, do que trazer suas
próprias palavras:
“(...) não basta às pessoas situadas em posições de privilégio social,
ontológico e epistêmico que desejam reivindicar para si o papel de
“aliadas” aprender a falar a linguagem dos antirracismos, da
descolonialidade e, adicionalmente, dos movimentos trans. O
trabalho político dessas pessoas deve, necessariamente, operar
conforme um certo programa negativo, em que desaprender,
desfazer, calar e boicotar deixam de ser mecanismos acionados
contra pessoas negras e dissidentes em geral para converter-se
numa espécie de ética autodestrutiva da qual o trabalho de aliança
branca depende.” (Mombaça, 2021: 39).

Precisamos desse trabalho político em diversas instâncias,
não tenho dúvida, e penso especialmente na urgência de nós,
professoras/es de artes, participarmos desse debate (hoje
cedo, um pouco antes de escrever estas linhas, alunes da
disciplina de Estágio em artes cênicas 1, que conta com duas
estudantes trans que estão justamente em processo de
formação para atuarem como professoras de teatro,
comentavam sobre a obra e os escritos de Mombaça no chat).
O livro de Mombaça começa e termina com cartas, e entre
elas podemos ler ensaios, manifestos, experimentos
ficcionais. Na “Carta às que vivem e vibram apesar do Brasil”,
que abre o livro, lemos “Toda a beleza e todo respiro que
existem vieram a ser apesar do Brasil. Então é para o apesar,
para o terreno da força que contradiz toda a brutalidade que
estas palavras fogem”.
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Mombaça também nos faz perceber a força da quebra que
possibilita ir além dos ideais normativos de gênero, corpo,
sujeito, escorregando do pretenso “nós universal” para
experimentar, no encontro de estilhaços e feridas, modos de
existência comum – modos de ser vulnerável em grupo. Essa
ideia de quebra que resiste à definição, segundo ela, não pode
ser localizada simplesmente nos estilhaços provocados pelo
choque, mas no “movimento abrupto, errático e desordenado
do estilhaçamento”. Politizando as feridas, Mombaça
percorre traumas e feridas tão históricas quanto atuais,
seguindo rumo a uma redistribuição desobediente das
violências. E o conceito de lugar de fala, debatido
especialmente em um dos capítulos, ocupa um importante
papel nessa luta. As palavras de Jota Mombaça, unidas na
instabilidade, na luta e na arte, criticam, destroem e também
criam mundos que todes nós, se ainda não conhecemos,
deveríamos conhecer.
A epígrafe da carta que abre o livro traz uma frase de
Conceição Evaristo “Eu acho que o sonho fecunda a vida e
vinga a morte”. Penso que as palavras de Jota Mombaça,
como o sonho de Evaristo, clamam a vida e vingam as mortes:
Não vão nos matar agora!
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FAEB INFORMA

CIFARTE - Ciclo I
"Uma escola para todos, com todos"

JÁ FEZ A SUA INSCRIÇÃO????
Período de Inscrição: 12 de agosto a 01 de setembro de
2021.
Formulário de Inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX0ttLtx5ifrLR
eer9FlWykD2VdFJt5JEVWRFiZS0zj2p5cg/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0
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ConFAEB 2021
Poéticas para transcender e enfrentar o amanhã

LANÇAMENTO DE EDITAL
Com o objetivo de promover encontros e diálogos que
fundamentam o trabalho no campo da Arte/Educação,
divulgamos o edital de chamada de trabalhos para o XXX
Congresso Nacional da Federação de Arte/Educadores do
Brasil, juntamente com o VIII Congresso Internacional dos
Arte/Educadores.
Informações sobre inscrições, datas, valores e outras
informações, acesse: o edital, disponível em:
https://bit.ly/3sDQJRm
O ConFAEB 2021 é um evento promovido pela FAEB e pela
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
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