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“A cidade do colonizado é uma cidade com fome...” 
Franz Fanon 

 

“O protesto em forma de performance auxilia os sobreviventes a lidar com o 

trauma individual e coletivo, usando-o para incentivar denuncia política.” 

Diana Taylor 
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RESUMO 

 

Objetivamos apresentar um estudo sobre a arte da performance, tendo como ponto de partida 

uma investigação da de(s)colonização da arte na contemporaneidade. Deste modo, analisamos 

trabalhos artísticos cujas poéticas pensam as questões políticas e sociais brasileiras e refletem 

as reverberações constituintes das estruturas históricas da América Latina e, consequentemente, 

do Brasil. Para tanto, nos detivemos no exame das performances: Sagração de Urubustisin de 

SaraElton Panamby, Mil litros de Preto de Lucimélia Romão e Quarto de cura e o Trauma é 

brasileiro de Castiel Vitorino Brasileiro, assumindo um giro epistemológico de(s)colonial ao 

exercer uma leitura a partir de teóricas da performance latino-americanas, tais como: Ileana 

Diéguez Caballero, Diana Taylor e Josefina Alcázar. Tendo como suporte conceitos como 

liminaridade e repertório, o presente trabalho pensa a cena contemporânea permeada por 

poéticas artísticas de pessoas racializadas, cujas produções são entendidas, então, como formas 

de resistência contra as estruturas hegemônicas de poder.   

 

Palavras-chaves: Performance (Arte); Descolonização; Resistência na Arte; Corpo como 

suporte da arte. 
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ABSTRACT 

 

We aim to present a study on the art of performance, starting with an investigation of the 

(de)colonization of art in contemporary times. This way, we analyze artistic works whose 

poetics reflect Brazilian political and social issues and also the constituent reverberations of the 

historical structures in Latin America and, consequently, in Brazil. To this end, we examine the 

following performances: Sagração de Urubustisin by Sara Elton Panamby, One Thousand Mil 

Litros de Preto by Lucimélia Romão and Quarto de cura e o Trauma é brasileiro by Castiel 

Vitorino Brasileiro, assuming an epistemological turn of (de)colonization when exercising a 

reading to from Latin American performance theorists, such as: Ileana Diéguez Caballero, 

Diana Taylor and Josefina Alcázar. Based on concepts such as liminality and repertoire, the 

present work considers the contemporary scene permeated by artistic poetics of racialized 

people, whose productions are understood, then, as forms of resistance against the hegemonic 

structures of power. 

 

Keywords: Performance (Art); Decolonization, Resistance in Art; Body as support for art. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar ações performáticas pretas que 

funcionam como práticas de resistência frente aos modelos de dominação e subjetivação dos 

corpos racializados e subalternizados no Brasil. Para isso, se fez necessário ampliar a discussão 

do campo da performance às problemáticas políticas que os Estudos Decoloniais apresentam e, 

junto a eles, o feminismo decolonial e a análise interseccional. Isto nos conduziu, então, à busca 

por compreender alguns problemas específicos da performance no contexto da América Latina, 

que são permeados pelos processos de apagamentos históricos e culturais, principalmente no 

que tange à existência de pessoas negras. Por este motivo, o estudo sobre performance que 

desenvolvo aqui se limita a trabalhos que dizem respeito à sua condição, dos seus corpos, suas 

vidas e situações sociais. E realizo este estudo porque vejo performances pretas como práticas 

de resistência a partir das quais podemos efetuar uma análise sobre a guerra em que estamos 

imersas, uma guerra na qual nascemos, à qual, portanto, nossos corpos – também o meu, de 

mulher negra – estão submetidos. Uma guerra na qual a performance pode ser vista como uma 

forma de motim, para nos mantermos vivas em meio aos conflitos que enfrentamos.   

O que estou aqui chamando de guerra está transcrita na indiferença social às opressões 

direcionadas ao ser negro e o motim é o próprio conflito prático e teórico imprescindível e 

emergente que objetiva visibilizar as desigualdades e a nomeação da realidade circundante. 

A compreensão de resistência entendida neste trabalho trata, em parte, da conceituação 

dada a este tema por Michel Foucault, ao mesmo tempo em que é abordado segundo a 

concepção apresentada pelo Grupo de Estudos Modernidade/Colonialidade. Para este, a 

resistência está atrelada a um campo prático metodológico-pedagógico de descolonização que 

produz rachaduras no sistema ou acomoda-se a estas, provocando tensões. Para Catherine 

Walsh, por exemplo, as pedagogias devem ser entendidas como práticas, estratégias e 

metodologias que se entrelaçam ou se constroem na resistência e na oposição a determinados 

sistemas de opressão.  

Segundo nos diz Judith Revel, no livro Foucault: conceitos essenciais, resistência, 

para o filósofo francês, é uma contraofensiva ao poder, ou seja, uma reação de dentro de um 

campo de relações de forças que a produz. Ela não se efetua depois das estruturas de poder, mas 

se constitui no seu interior, estrategicamente como ponto de inversão possível dos abusos de 

estados de dominação.  

Outro ponto necessário à compreensão desta noção é que a resistência, enquanto 

contraofensiva das estruturas de poder e formas de estados de dominação, é, ela mesma, uma 
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microestrutura política que contrabalanceia, através das lutas, a disputa em torno da economia 

do poder e seus efeitos.  

Não é, portanto, fundamentalmente contra o poder que nascem as lutas, mas contra 

certos efeitos de poder, contra certos estados de dominação, num espaço que foi, 

paradoxalmente, aberto pelas relações de poder. E inversamente: se não houvesse 

resistência, não haveria efeitos de poder, mas simplesmente problemas de obediência 

(REVEL, 2005, p.76). 

No contexto da América Latina, resistir torna-se sinônimo de descolonizar, posto que 

o mundo contemporâneo é hegemonicamente orientado por uma organização de sistema-mundo 

moderno-colonial, cujas diretrizes de poder são as colonialidades do poder, do ser, do saber e 

do gênero. Catherine Walsh, como uma intelectual do movimento de descolonização da 

América Latina, vê as resistências, assim como o resistir, como posturas e práxis que constroem 

lutas através da ética e crítica contra o autoritarismo dos regimes externos e internos de controle 

e poder. Por isso, ela ousa dizer que a resistência se posiciona nas rachaduras já existentes, e 

nas que estão por vir, e que estas desafiam, infringem, perturbam e deslocam o sistema 

dominante. O potencial da resistência encontra-se, portanto, na possibilidade estratégica que 

ela apresenta, nas suas formas práticas e metodológico-pedagógicas de possibilitar a incidência 

de rachaduras descoloniais ou um fazer rachar (hacer agrietar) que, segundo a teórica, se refere:   

[...] tanto às estratégias, práticas e metodologias-pedagogias que se entrelaçam e se 

constituem nas lutas de resistência, insurgência, [...], afirmação, re-existência, re-

humanização e libertação quanto às ações sociais, políticas, epistêmicas, artísticas, 

poéticas, performáticas, espirituais - todas pedagógicas - que usamos para quebrar e 

rachar, emergir e construir, bem como ampliar e aprofundar as rachaduras. É isso que 

eu quero dizer quando falo sobre espaço, local, incidência e feitura de rachaduras 

descoloniais (WALSH, 2017, p. 32, tradução nossa1). 
 

Catherine Walsh (2017, p. 24) entende que é necessário sempre lembrar que os 

sentidos de resistência estão atrelados à noção de existência, tal como apresentado por Paulo 

Freire. Em seu livro Pedagogia da indignação (2013), ele entende que a sobrevivência física e 

cultural dos oprimidos e oprimidas não está enraizada na resignação ou adaptação ao dano 

destrutivo do ser ou da negação da vida. Longe disso, a sobrevivência física e cultural está 

fundamentada na rebelião contra a injustiça. A rebelião é a autoafirmação não só da vida, mas 

dos modos de existência. É na (re)existência física e cultural que oprimidos e oprimidas se 

mantêm vivos diante do sistema que os quer mortos. 

 
1 “Me refiero tanto a las estrategias, prácticas y metodologías-pedagogías que se entretejen con y se construyen en 

las luchas de resistencia, insurgencia, cimarronaje, afirmación, re-existencia, re-humanización y liberación (Walsh, 

2013), como a las acciones sociales, políticas, epistémicas, artísticas, poéticas, performáticas, espirituales —todas 

pedagógicas— que empleamos para resquebrar y fisurar, para in-surgir y construir, así como para ensanchar y 

profundizar las grietas. Es a todo eso a que me refiero cuando hablo del espacio, lugar, incidencia y el hacer de las 

grietas decoloniales.” 
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Tal sistema, o sistema-mundo moderno-colonial, se constitui pelo paradigma de 

guerra, como assim o compreendeu Maldonado-Torres. Um paradigma ligado à produção de 

raça, ao colonialismo e a perpetuação do patriarcado, demarcando as maneiras de conceber a 

humanidade, seus conhecimentos e as relações sociais, desde a vida moderna à 

contemporaneidade. Nele, a violência e a guerra não são meros resultados de projetos históricos 

particulares, mas são resultados das concepções dominantes dos processos civilizatórios ligados 

à modernidade europeia. As dimensões e aspectos que resultam desses processos defendem, 

entre outras coisas, a eliminação dos seres racializados que perturbam, ameaçam e resistem ao 

sistema de dominação.  

Compreender, então, o paradigma de guerra que nos é apresentado por Maldonado-

Torres é fundamental para lidar com o que aqui chamamos de guerra, segundo a concepção de 

que somos seres regidos pela lógica civilizatória-ocidental-patriarcal-moderna/colonial. Lógica 

que “é constitutiva do sistema guerra-morte (no presente e na sua longa duração), portanto, visa 

moldar e permear todas as formas e possibilidades de viver, estar, ser, saber, sentir, pensar e 

agir” (WALSH, 2017, p.21, tradução nossa2). Por este motivo, podemos dizer que, da extrema 

necessidade de resistir pela desobediência civil, resulta a resistência pela desobediência 

epistêmica que este trabalho apresenta, pois se faz “[...] necessário ressignificar o conhecimento 

através das epistemes de fronteira, [...], [que] constituem uma crítica implícita à modernidade, 

baseada em experiências geopolíticas e nas memórias da colonialidade (CASTRO-GÓMEZ; 

GROSFOGUEL, 2007, p. 20, tradução nossa3)”. 

Além da dimensão de resistência, outro ponto fundamental que precisa ser 

compreendido neste trabalho é que nele se faz um exercício reflexivo quanto às concepções 

raciais de corpo e corporeidade, na perspectiva dos estudos críticos de[s]coloniais. Para tanto, 

me parece necessário explicitar o uso desta grafia – de[s]coloniais – no corpo de todo o trabalho: 

os estudos decoloniais do Grupo Modernidade/Colonialidade suprimem o s para marcar uma 

distinção de significado em espanhol do prefixo Des, que é entendido como um simples 

desarmar, desfazer ou reverter o sistema de colonialidade. Para eles, não se trata de apenas 

superar ou desfazer o colonialismo, mas de instalar posicionamentos contínuos para transgredir, 

intervir, insurgir e incidir sobre o Padrão Mundial de Poder.  

 
2 “[...] es constitutivo del sistema guerra-muerte (en su presente y su larga duración), así, pretende moldear y 

permear todos los modos y las posibilidades de vivir, estar, ser, saber, sentir, pensar y actuar.” 
3 “Estas ‘epistemes de frontera’, ubicadas en lo que Mary Louis Pratt denominaba ‘zonas de contacto’, constituyen 

una crítica implícita de la modernidad, a partir de las experiencias geopolíticas y las memorias de la colonialidad.” 
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Por outro lado, também encontramos dentro dos estudos decoloniais, uma grafia 

distinta: descolonização. Esta última é geralmente usada para pressupor um ativismo que se 

opõe à configuração do mundo que organiza um saber, o ser e, principalmente, o gênero através 

de categorias universais europeias: cisbrancoheteropatriacal. Ao afirmar a universalidade, cria-

se as identidades racializadas e todo um sistema de opressão sobre elas.  Assim, a grafia 

descolonização tem relação com a interpretação que as feministas descoloniais fazem sobre o 

sistema de gênero e a relação com os estudos decoloniais sobre as colonialidades do poder, 

saber e ser. Junta-se a isso o fato de que, aqui no Brasil, a grafia descolonização é muito 

utilizada: o motivo inicial pode ser uma questão de tradução, que substitui o de em espanhol 

pelo des em português. Outro possível motivo seria justamente pela acessão das correntes de 

pensamento crítico feminista descolonial mais contemporâneas no contexto histórico brasileiro. 

Dito isto, a opção pela grafia de[s]colonização, neste trabalho, reflete uma escolha teórica e 

política que abrange tanto os Estudos Decoloniais como os Estudos feministas Descoloniais, 

compreendidos e utilizados nesta pesquisa como complementares. 

É importante destacar, ainda, que os estudos decoloniais se desenvolveram a partir do 

Grupo Modernidade/ Colonialidade (M/C), constituído no final dos anos 1990. Ele tem Walter 

Mígnolo como seu principal fundador e também conta com os seguintes integrantes, de 

diferentes nacionalidades: Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Catherine Walsh, Immanuel 

Wallestein, Santiago Castro-Gómez, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfóguel, Edgardo 

Lander, Arthuro Escobar, Fernando Coronil (falecido em 2011), Boaventura Santos e Zulma 

Palermo, cada um deles atuando em diferentes áreas do conhecimento que transitam no campo 

das ciências humanas4.  

A principal contribuição do grupo foi realizar um movimento epistemológico 

fundamental para a renovação da crítica nas Ciências Sociais da América Latina, no século XX. 

Para isso, faz uso da radicalização do argumento pós-colonial e das influências sobre o 

continente americano dos Estudos Subalternos da Índia - liderados por Gayatri C. Spivak - com 

a criação do grupo de subalternidade da América Latina. O M/C busca a renovação da crítica 

ao ocidentalismo e seu locus é, evidentemente, a América Latina. Desta forma, a sua 

radicalização se dá por meio do “giro decolonial”, assumindo uma releitura histórica que parte 

da renovação da tradição crítica do pensamento latinoamericano e problematiza as questões que 

atingem o continente em relação à colonização, ao colonialismo e à colonialidade.  

 
4 Cf. BALLESTRIN, Luciana. América latina e o giro decolonial, 2013, p. 98. 
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A constatação de tal problemática para o continente o leva a pensar sobre as opções 

decoloniais em suas vertentes práticas, epistêmicas, teóricas e políticas para atuação no mundo 

e nos diferentes níveis da vida nos quais as colonialidades atuam. Desta forma, a radicalização 

da perspectiva crítica do Grupo de Estudos Modernidade/Colonialidade está no cerne da 

denúncia ao imperialismo europeu ainda presente nos estudos culturais, pós-coloniais e 

subalternos, pois estes não rompem com autores europeus e também não levam em conta a 

trajetória de dominação da América Latina como diferenciada de outras experiências coloniais. 

A colonização deste continente foi estritamente exploratória, violenta e central para a 

construção do capitalismo global/financeiro, assim como para a solidificação do pensamento 

racional europeu que dá base para a Europa constitutivamente moderna, fincada numa estrutura 

ideológica racista, machista, classicista e violenta.  

Mignolo denuncia o “imperialismo” dos estudos culturais, pós-coloniais e subalternos 

que não realizaram uma ruptura adequada com autores eurocêntricos (Mignolo, 1998). 

Para ele, o grupo dos latinos subalternos não deveria se espelhar na resposta indiana 

ao colonialismo, já que a trajetória da América Latina de dominação e resistência 

estava ela própria oculta no debate. A história do continente para o desenvolvimento 

do capitalismo mundial fora diferenciada, sendo a primeira a sofrer a violência do 

esquema colonial/imperial moderno. Além disso, os latino-americanos migrantes 

possuem outras relações de colonialidade por parte do novo império estadunidense – 

ele mesmo tendo sido uma colônia nas Américas (BALESTRIN, 2013, pp. 95-96). 

Outra particularidade a ser acentuada nesta pesquisa é o uso de aportes teóricos 

feministas críticos interseccionais e descoloniais, que se tornam centrais no trabalho por suas 

análises das relações de poder instituídas sobre os corpos racializados. Estas delineiam as 

periferias que o poder centralizado na Euroamerica promove sobre o mundo, instituindo 

desigualdades estruturais a partir das prerrogativas capitalista, neoliberal, moderna e também 

suas organizações sociais e hierárquicas que atribuem a si categorias universais, a partir de uma 

perspectiva cisbrancoheteropatriacal. Cabe dizer que essas categorias universais são levadas em 

conta como ponto de estudo crítico para compreender as relações de gênero/sexualidade 

impostas às mulheres como submissas e racializadas nesta relação. Por isso, os estudos 

feministas são centrais neste trabalho, assim como os estudos decoloniais do M/C. Ambos se 

complementam e contribuem para a construção de pensamentos e pontos de vistas críticos 

necessários para entender, sob uma chave de análise interseccional, as condições das 

classificações sociais de raça, gênero, classe e sexualidade imposta pela construção ideológica 

do sistema-mundo europeu/euro-estadunidense capitalista/patriarcal, moderno/colonial5.  

 
5 Cf. CASTRO-GÓMEZ, Santiago; ROSFOGUEL, Ramón. PRÓLOGO. In: Decolonial, teoria crítica y 

pensamiento heterarquico, 2007, p.13. 
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Nesta perspectiva, das contribuições dos estudos feministas, construo um diálogo mais 

estreito com autoras como María Lugones, Carla Akotirene, Oyèrónké Oyěwùmí e Grada 

Kilomba. Também uso de autores que teorizam sobre raça, poder, política da morte e condições 

raciais e seus efeitos geopolíticos, epistêmicos e ontológicos para a constituição do sujeito 

negro, em amplos aspectos, considerando a raça como aquela que está situada tanto aquém 

quanto além do ser6. Os autores que dão base para tal investimento cognitivo são Achille 

Mbembe e Frantz Fanon. Deste modo, meu esforço é também para “ver de[a] 'outra'/nossa 

visão, os processos que estão enquadrados na colonização da corporalidade, gerando marcações 

sociais que partem da racionalização de nossos corpos” (MUÑOZ, 2017, p. 21, tradução 

nossa7). 

Para os estudos no campo da performance, faço a escolha por uma epistemologia 

decolonial, ao ler e referenciar apenas teóricas da performance e da cena contemporânea 

provenientes da América Latina, tais como  Diana Taylor, Josefina Alcazar, Ileana Diéguez 

Caballero, Camila Bastos Bacelar, Adriana Schneider Alcure, Stela Fischer e Eleonora Fabião, 

todas essenciais para empreender uma análise que abarque as dimensões estético-políticas das 

obras estudadas aqui.    

Em relação à organização desta escrita, no primeiro capítulo, intitulado Corpos 

violados: guerra e trauma, apresento, sob o ponto de vista dos estudos decoloniais e feministas 

descoloniais e interssecionais, uma perspectiva crítica da configuração de sistema-mundo no 

qual estamos inseridas/os. As construções de gênero, raça e classe são analisadas como ficções 

coloniais que racializam determinados corpos e que sustentam o que estou chamando  de uma 

guerra em curso, constituída por um desejo de subtrair, desde os tempos coloniais, 

determinados corpos, construindo, desta maneira, os traumas que dão origem aos trabalhos 

sobre os quais lanço meu olhar.  

Nele, desenvolvo as concepções de colonialidade atreladas à modernidade, como 

forma de lançar um novo olhar sobre a nossa realidade sociopolítica, econômica e cultural. Este 

passo se faz essencial para demarcarmos a guerra como um sistema de opressão própria da 

lógica da colonialidade, de onde se origina o trauma. Assim, é possível afirmar que a 

colonialidade provém do padrão de dominação territorial, administrativa e militar que 

conhecemos por colonialismo.  

 
6 Cf. MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. São Paulo: n-

1 edições, 2008, p.69. 
7 “ver desde ‘otra’/nuestra mirada los procesos que se enmarcan en la colonización de la corporalidad que genera 

marcaciones sociales que parten de la racionalización de nuestros cuerpos”. 
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Na sua versão mais atualizada, a colonialidade está ligada aos elementos que 

constituem o padrão mundial de poder capitalista e o nascimento da modernidade “no momento 

em que a Europa pode se olhar com um EGO unificado a partir de um "outro" (MUÑOZ, 2017, 

p. 3. tradução nossa8). Assim sendo, ambas andam juntas, colonialidade e modernidade, sendo 

a primeira o resultado de uma forma relacional colonial. Portanto, com o descobrimento das 

Américas, emerge um contexto sócio-histórico em que, para a Europa manter seu poder, fabula 

formas de dominação e justificativas que tornam central o controle dos sujeitos colonizados. 

Neste contexto, o nascimento do capitalismo, a construção das formas de dominação econômica 

e social e a modernidade se tornam os eixos de poder que começam a operar e definir as 

diferenças espaciais e ontológicas entre os colonizadores e os colonizados.  

Este capítulo se faz necessário também para entendermos que determinadas produções 

artísticas são indissociáveis de uma prática de resistência decorrente da imersão nas condições 

de uma estrutura histórica violenta. 

No segundo capítulo, Retomadas Históricas: [por uma] de[s]colonização da 

performance na América Latina, abordamos a necessidade de se de[s]colonizar os estudos da 

performance na América Latina, por meio da discussão iniciada a partir do grupo 

Colonialidade/Modernidade e suas críticas às Ciências Sociais, que nos conduz ao debate no 

campo das artes e dos estudos da performance, no qual nos atemos ao amplo processo de 

apagamento das performances culturais durante a colonização.  

No terceiro capítulo, Motim e cura, apresentamos algumas performances que, em 

nosso entendimento, possuem, em seus modos poéticos, a articulação de elementos que 

convocam episteme de fronteira, partindo do pressuposto que esta é compreendida como um 

conhecimento que leva em conta as experiências geopolíticas e memórias de pessoas 

racializadas. Para isso, traçamos uma análise das dimensões estético-políticas das performances 

de Sara/Elton Panamby - Sagração de Urubustisin; Lucimélia Romão - Mil litros de Preto; 

Castiel Vitorino Brasileiro - Quarto de Cura e o Trauma é Brasileiro. 

 

  

 
8 “en el momento en el que Europa puede mirarse com un EGO unificado a partir de un ‘outro’”. 
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1 CORPOS VIOLADOS: GUERRA E TRAUMA  

 

É preciso compreender que colonialidade é um tema que está em voga como teorização 

do poder, a partir da perspectiva latino-americana, e que um de seus principais objetivos é fazer 

uma releitura crítica, histórica e epistemológica dos poderes que incidem sobre as dominadas/os 

e exploradas/os da própria América Latina. Dentre estes, os que mais sofrem os efeitos de 

subalternização e exclusão produzida por estes poderes, como sabemos, são principalmente 

indígenas e afrodescendentes. Cabe dizer que as estruturas coloniais se referem a situações de 

opressão diversas apoiadas nas fronteiras de gênero, etnias, raça e classe no âmbito da 

dominação militar, política e administrativa dos territórios “estrangeiros” à Europa. Quanto à 

colonialidade, esta é a administração da condição de subordinação das antigas colônias, assim 

como do mundo pós-colonial. 

O pressuposto do conceito de colonialidade é que a Europa, enquanto centro de poder, 

constrói e define para si um modo de ser, pensar e existir, a partir do seu sistema-mundo 

colonial, que se constitui então, como modelo de conhecimento [Saber], ao mesmo tempo que 

os define como forma humana mais evoluída. Esta ideologia, a eurocêntrica9, foi usada como 

justificativa para a violência colonial [Poder] exercida tanto sobre os povos originários do 

continente americano quanto sobre os africanos trazidos para cá, promovendo, assim, uma base 

de negação ontológica [Ser] desses povos e situando-os nas periferias do mundo. Este fato 

repercute, ainda hoje, nas relações geo-políticas-econômicas, sendo consideradas como centros 

de poder tecnológico e científico a Europa e América do Norte, categorizando o resto do mundo 

em divisões geopolíticas. 

Com a constituição da América (Latina), no mesmo momento e no mesmo movimento 

históricos, o emergente poder capitalista torna-se mundial, os seus centros 

hegemônicos localizam-se nas zonas situadas sobre o Atlântico – que depois se 

identificarão como Europa – e como eixos centrais do seu novo padrão de dominação 

estabelecem-se também a colonialidade e a modernidade. Em pouco tempo, com a 

América (Latina) o capitalismo torna-se mundial, eurocentrado, e a colonialidade e 

modernidade instalam-se associadas como eixos constitutivos do seu específico 

padrão de poder, até hoje (QUIJANO, 2018, p.74). 

 
9 Enrique Dussel, em Europa, modernidade e Eurocentrismo (2005), diz que a constituição da Europa tal qual 

conhecemos hoje é um invento ideológico dos fins do século XVIII. Antes disso, a Europa “moderna” que 

conhecemos hoje, era parte do oriente e fora do horizonte da Grécia. Pare ele, a constituição central da Grécia-

Roma-Europa é fruto da “manipulação conceitual posterior do ‘modelo ariano’, racista” (p. 24), que teve seu 

auge no século XIX até a metade do século XX. A história tradicional da Europa, segundo Dussel é “uma sequência 

duplamente enganosa: por tomar a cultura grega com exclusivamente ocidental-europeia e por, ideologicamente, 

tornar a cultura greco-romana como centro da história mundial. O autor nos lembra que o lugar geopolítico em 

que está localizada impede a Europa de ser o centro, pois “o Mar Vermelho ou Antioquia, lugar de término do 

comércio do Oriente, não são o centro, mas o limite ocidental do mercado euro-afro-asiático” (p. 26). 
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O mito civilizatório difundido por eles determina as violências exercidas sobre os 

corpos femininos pretos, indígenas e latinos. Reconhecer isso possibilita identificar as 

infraestruturas na qual a Europa se assenta e por meio das quais ela submeteu (e submete) uma 

parcela do mundo à sua violência de práxis sacrificial10, em que a violência moderna deve ser 

reconhecida como parte das injustiças criadas pela/fora da Europa. Por isso, a noção de 

colonialidade, atrelada à modernidade, serve de base para compreender e explicar as realidades 

sociopolíticas, econômicas, culturais e subjetivas das lutas pela descolonização do poder. Assim 

como para compreender a elaboração e produção de algumas artistas da performance que 

politizam sua arte a ponto de ser indissociável sua prática artística da sua prática de resistência, 

ao plasmar as condições de dominação e exploração no âmbito social advindas de uma estrutura 

histórica violenta. Mas cujas presenças são quase que imperceptíveis na cotidianidade. 

 

1.1 Guerra [Em Curso]: uma perspectiva da América Latina sobre Modernidade/ 

Colonialidade 

 

A Modernidade é, para os europeus, a emancipação da imaturidade pelo uso da razão, 

criando uma história mundial e um sistema de conhecimento racional europeu que os colocam 

na centralidade da humanidade como civilização desenvolvida, submetendo o resto do mundo 

a condições raciais. Através dessa “retórica da modernidade, práticas econômicas dispensavam 

vidas humanas, e o conhecimento justifica o racismo e a inferioridade de vidas humanas, que 

eram naturalmente considerados dispensáveis (MIGNOLO, 2016, p. 4)”. Podemos dizer que a 

sustentação do poder colonial no decorrer do seu desenvolvimento [da Europa, do capitalismo, 

das Américas] está associada a uma imposição racial/étnica da população mundial. O que é 

proporcional à formação de novas identidades: as hegemônicas “Ocidente” ou “Europa”, as 

submissas, violentadas e cativas da imposição Europeia – “índios, negros, amarelos, brancos, 

mestiços” – e as geoculturais: “América, África, Ásia e Oriente”11.    

Um dos principais pensadores a cunhar o termo colonialidade e a conceituar e 

fundamentar seus sentidos foi o sociólogo peruano Aníbal Quijano, membro do Grupo de 

Estudo Modernidade/Colonialidade:  

 
10 Este termo é usado por Enrique Dussel em Europa, modernidade e eurocentrismo,  para se referir à construção 

mítica da Europa como centro civilizador e racional. Também se refere às práticas de violência que estão 

justificadas por essa construção ideológica, dando nome a uma prática que submete o resto do mundo ao sacrifício 

violento da colonização. 
11 Cf. QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e Classificação social, 2018, p. 74. 



22 
 

Colonialidade é um conceito diferente de, ainda que vinculado a Colonialismo. Este 

último refere-se estritamente a uma estrutura de dominação/exploração onde o 

controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma 

população determinada domina outra de diferente identidade e cujas sedes centrais 

estão, além disso, localizadas noutra jurisdição territorial. Mas nem sempre, nem 

necessariamente, implica relações racistas de poder. O colonialismo é, obviamente, 

mais antigo, enquanto a Colonialidade tem vindo a provar, nos últimos 500 anos, ser 

mais profunda e duradoura que o colonialismo. Mas foi, sem dúvida, engendrada 

dentro daquele e, mais ainda, sem ele não poderia ser imposta na intersubjetividade 

do mundo (QUIJANO, 2008, p. 73). 

As relações intersubjetivas da experiência exploratória do corpo e da vida, a partir da 

fusão das experiências do colonialismo e da colonialidade; e, simultaneamente, sua execução 

na América Latina, são fundamentos para a construção do capitalismo/modernidade que 

configura outros vínculos de dominação, tramando os alicerces dos modos de ser e das 

produções do conhecimento hegemônico racional-eurocentrado. Estas configurações concebem 

a naturalização da experiência exploratória, da dominação e violência sobre os indivíduos de 

cor, da qual nasce uma concepção de humanidade e civilização maior, assim como suas bases 

de sustento no controle da economia, do conhecimento, da sexualidade/gênero e 

subjetividade12. Esta última será usada para instruir os dominados/as a uma consciência inferior 

de si. 

Tal como o conhecemos historicamente, à escala societal o poder é o espaço e uma 

malha de relações sociais de exploração/dominação/conflito articuladas, basicamente, 

em função e em torno da disputa pelo controle dos seguintes meios de existência 

social: 1) o trabalho e os seus produtos; 2) dependente do anterior, a ‘natureza’ e os 

seus recursos de produção; 3) o sexo, os seus produtos e a reprodução da espécie; 4) 

a subjectividade e os seus produtos, materiais e intersubjectivos, incluindo o 

conhecimento; 5) a autoridade e os seus instrumentos, de coerção em particular, para 

assegurar a reprodução desse padrão de relações sociais e regular as suas mudanças 

(QUIJANO, 2009, p.76). 

Para Frantz Fanon, em seu texto Sobre o pretenso complexo de dependência do 

colonizado, (2008, p. 90) “[a] inferiorização é o correlato nativo da superiorização da europeia”, 

ou seja, inferiorizar é uma das características da colonização da Europa, assim ela se edifica 

como nação primeira de um modelo civilizado. O que o autor deixa notório neste texto é a 

construção do complexo de dependência do colonizado, cujas bases psicológicas da consciência 

de si são tomadas como inferiores às do estrangeiro. Isto nos mostra que foi necessário ao 

europeu desenvolver outra compreensão de humanidade para que as relações de conflito e 

exploração fossem justificáveis para o projeto econômico e hegemônico de poder. Fica nítida 

tal compreensão ao pensarmos os jogos e as regras que constituem o sustento da matriz colonial 

de poder a partir de estruturas administrativas que se inter-relacionam: economia, uso da 

 
12 Cf. MIGNOLO, Colonialidade: O lado mais escuro da modernidade. Tradução: Marcos Oliveira. Revista de 

ciências sociais brasileira, nº 94, jun., 2017, p. 5. 
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autoridade, classificação por gênero e sexualidade, produção de conhecimentos convenientes à 

Europa, trazendo-lhe benefícios históricos e, por último, a construção de um sujeito universal, 

produzido por uma colonialidade do ser13 que é resultado residual das relações escravocratas e 

de sua fusão nas relações econômicas e sociais, durante o período da conquista das Américas. 

 Sua sustentação, como bem nos lembra Walter Mignolo, está fundamentada 

historicamente nas divisões raciais e nas relações patriarcais do conhecimento que estruturam 

o discurso civilizador e classificações sociais verticais. Sobre estas relações hierárquicas, é 

importante dizer que a colonialidade como uma forma de poder se embrenhou dentro das 

malhas sociais e dos seus meios culturais, desenvolvendo tipos complementares de 

colonialidade. 

A ideia era que, se junto à colonialidade do poder havia também a colonialidade do 

conhecimento, então seria bem possível haver uma colonialidade específica do ser. E, 

se a colonialidade do poder se refere à inter-relação entre formas modernas de 

exploração e dominação, e a colonialidade do conhecimento tem a ver com o papel da 

epistemologia e as tarefas gerais da produção de conhecimento na reprodução de 

regimes de pensamento colonial, a colonialidade do ser refere-se, então, à experiência 

vivida da colonização e seu impacto na linguagem (MALDONADO-TORRES, 2007, 

p. 137-138, tradução nossa14). 

A constituição da colonialidade do ser outorgou-se pela disseminação da racionalidade 

positivista europeia como pensamento hegemônico, instituindo a constituição, por um lado, de 

um sujeito universal, com valores e crenças superiores e, de outro lado, sujeitando as sociedades 

coloniais e pós-coloniais a uma cosmovisão moderna de classificação por alteridade dos seus 

valores e crenças culturais. Assim, concebidas como “selvagens” ou “primitivas”, justificava-

se sua submissão a um processo “civilizatório” violento e racista.  

Sugiro aqui que, no que diz respeito à concepção de sujeitos, o racismo moderno e, 

por extensão, a colonialidade, possam ser entendidos como a radicalização e 

naturalização no-ética da guerra. Esta no-ética incluía práticas de eliminação e 

escravização de certos sujeitos – particularmente, mas não apenas, indígenas e negros 

–como parte do empreendimento da colonização. A expressão hiperbólica da 

colonialidade inclui o genocídio, que representa o próprio paroxismo do ego conquiro 

/cogito – um mundo em que ele existe sozinho. A guerra, no entanto, não trata apenas 

de matar e escravizar inimigos. Isso inclui um tratamento particular da sexualidade 

feminina: estupro. A colonialidade é uma ordem de coisas que coloca as pessoas de 

cor sob a observação assassina e violadora de um ego vigilante. O objeto privilegiado 

do estupro são as mulheres. Mas homens de cor também são vistos com essas lentes. 

Eles são feminizados e se convertem, para o ego conquiro, em sujeitos 

fundamentalmente penetráveis. [...] O que me interessa deixar claro aqui, no 

 
13 MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: Contribuições al desarrollo de un concepto, 

2003. 
14 “La idea era que si en adición a la colonialidad del poder también existía la colonialidad del saber, entonces, 

muy bien podría haber una colonialidad específica del ser. Y, si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación 

entre formas modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber tiene que ver con el rol de la 

epistemología y las tareas generales de la producción del conocimiento en la reproducción de regímenes de 

pensamiento coloniales, la colonialidad del ser se refiere, entonces, a la experiencia vivida de la colonización y su 

impacto en el lenguaje”. 
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momento, é que a racialização opera através de uma gestão peculiar de gênero e sexo, 

e que o egoconquiro também é constitutivamente um ego fálico (MALDONADO-

TORRES, 2019, p.138, tradução nossa15). 

No que diz respeito às leituras executadas por Quijano, María Lugones chama atenção 

para um ponto problemático. Ela nos diz, em Colonialidad y género (2008), que, ao investigar 

as análises de Quijano, sua intenção é dialogar quanto ao acordo colonial existente no gênero 

masculino que produz uma indiferença na relação entre homens e mulheres. Esta indiferença se 

encontra na relação na qual os homens, brancos, negros e latinos, compartilham da produção 

de violência contra as mulheres, negras e latinas. Uma violência exercida sobre os corpos 

femininos que está estruturalmente construída pela colonialidade do poder, do saber, do ser e, 

também, pela colonialidade do gênero. Especificamente quanto à colonialidade do gênero, 

María Lugones afirma que: 

[É] importante entender [...] que a imposição desse sistema de gênero foi tão 

constitutiva da colonialidade do poder quanto a colonialidade foi constitutiva desse 

sistema de gênero. A relação entre eles segue uma lógica de constituição mútua. Há 

muito tempo, deve ficar claro que o sistema de gênero colonial moderno não pode 

existir sem a colonialidade do poder e já que a classificação da população em termos 

de raça é uma condição necessária para sua possibilidade (LUGONES, 2008, p. 93, 

tradução nossa16). 

As críticas que Lugones tece a Quijano se devem àquilo que ele nos dá a entender 

quanto à relação de sexo/gênero, definidos por uma compreensão eurocêntrica de dominação 

heterossexual, cujo padrão de análise é a mulher branca. Ou seja, para ela, Quijano não leva em 

conta a relação de desigualdade, violência e subalternização a que as mulheres indígenas, 

africanas e latinas estão subordinadas. Além disso, sua compreensão de gênero é reducionista 

e biologizante, pois não considera a hegemonização cisheterossexual como parte da construção 

das disputas de poder do sexo/gênero nas colonialidades do poder, além de também operar com 

 
15 Sugiero aquí que en cuanto toca a la concepción de sujetos, el racismo moderno, y por extensión la colonialidad, 

puede entenderse como la radicalización y naturalización de la no-ética de la guerra. Esta no-ética incluyó 

prácticas de eliminación y esclavización de ciertos sujetos —particularmente, pero no únicamente, indígenas y 

negros— como parte de la empresa de la colonización. La expresión hiperbólica de la colonialidad incluye el 

genocidio, el cual representa el paroxismo mismo del ego conquiro/cogito —un mundo en el que éste existe solo. 

La guerra, sin embargo, no trata sólo de matar y esclavizar enemigo. Esta incluye un trato particular de la 

sexualidad femenina: la violación. La colonialidad es un orden de cosas que coloca a la gente de color bajo la 

observación asesina y violadora de un ego vigilante. El objeto privilegiado de la violación es la mujer. Pero los 

hombres de color también son vistos con estos lentes. Ellos son feminizados y se convierten para el ego conquiro 

en sujetos fundamentalmente penetrables. Presentaré en más detalle las diversas dimensiones del asesinato y la 

violación corporal cuando elabore el aspecto existencial de la analítica de la colonialidad del ser. Lo que me 

interesa hacer claro aquí, por el momento, es que la racialización opera a través de un manejo peculiar del género 

y el sexo, y que el ego conquiro es constitutivamente un ego fálico también. 
16 “Pero no podemos hacer lo uno sin lo otro.Y, por lo tanto, es importante entender [...] la imposición de este 

sistema de género fue tanto constitutiva de la colonialidad del poder como la colonialidad el poder fue constitutiva 

de este sistema de género. La relación entre ellos sigue una lógica de constitución mutua. Hasta aquí, debería haber 

quedado claro que el sistema de género moderno, colonial no puede existir sin la colonialidad del poder, ya que la 

clasificación de la población en términos de raza es una condición necesaria para su posibilidad.” 
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a exclusão das relações sexuais homoafetivas e das diferenças sexuais que não se enquadram à 

norma binária. 

Lugones considera que o sistema de gênero se consolidou com o avanço do sistema 

colonial europeu. Ela diz ainda que temos dois lados neste sistema: (1) o visível/claro das 

relações hegemônicas, de modo que “a vida dos homens e das mulheres brancas e burgueses 

constituem o próprio significado de ‘homem’ e ‘mulher’ no sentido moderno/colonial” 

(LUGONES, 2008, p. 98, tradução nossa17); e (2)  o seu lado mais oculto/escuro, o lado 

violento que, durante o período das conquistas coloniais, reduziu as pessoas racializadas, 

principalmente as mulheres, à animalidade, de modo que “seus corpos se tornam parte de uma 

economia de abuso sexual, exploração e controle” (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 139, 

tradução nossa18). 

Em razão disso, ela busca construir uma análise do sistema moderno colonial de 

gênero19 e se utiliza de dois marcos históricos e teórico-práticos: Colonialialidade/modernidade 

e interseccionalidade. O primeiro marco é a colonialidade do poder como construtora de 

identidades raciais, assim como perpetuadora da identidade heterossexual e patriarcal. O 

segundo, o uso das análises interseccionais para demonstrar a exclusão histórica e teórico-

prática das mulheres racializadas. De nossa parte, o que nos interessa em seus estudos, 

principalmente no que diz respeito à interseccionalidade, são suas contribuições para a 

construção de uma análise sob a perspectiva do feminismo negro do Sul e das produções 

prático-teóricas de mulheres pretas. Pois trabalhos como os de Lugones, assim como nos diz 

Carla Akotirene, são teorias que visam dar instrumentalidade crítica em relação às avenidas 

identitárias do racismo, cisheteropatriarcado e capitalismo20.  

Como podemos perceber na citação a seguir, Lugones apresenta as definições de 

colonialidade segundo Quijano e, logo em seguida, centraliza sua crítica na questão de 

sexo/gênero que, segundo ela, é o ponto em que a análise de Aníbal Quijano não favorece uma 

reflexão precisa quanto à colonialidade/modernidade do poder sobre os corpos femininos 

subalternizados, ou seja, sobre as mulheres racializadas. Para ela, as análises de Quijano sobre 

a colonialidade/modernidade do poder nos apresenta uma base de compreensão do projeto 

discriminatório racial, bem como do “surgimento de novas identidades geoculturais e sociais” 

 
17 “las vidas de hombres y mujeres blancos y burgueses, pero constituye el significado mismo de <<hombre>> y 

<<mujer>> en sentido moderno/colonial” 
18 “sus cuerpos vienen a formar parte de una economía de abuso sexual, explotación y control”. 
19 LUGONES, María. Colonialidad y género, 2008, p. 73-101. 
20 Cf. AKOTIRENE, Karla. O que é interseccionalidade?, 2018, p. 18. 
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(LUGONES apud QUIJANO, 2008, p. 79, tradução nossa21), além do fundamento 

heteropatriarcal e europeu que deu alicerce à exploração dos corpos e dominação da América 

Latina e da África, desenvolvida pelos europeus. Mas Quijano falha ao não pensar a 

estruturação de dominação masculina sobre os corpos racializados e femininos, por usar como 

categoria de análise o gênero hegemônico, o que evidencia a relação de exploração das 

mulheres, mas encobre a opressão e violência às quais mulheres não-brancas são submetidas.  

Portanto, para Quijano, as lutas pelo controle do "acesso sexual, seus recursos e 

produtos" definem o âmbito de sexo/gênero e são organizadas pelos eixos da 

colonialidade e modernidade. Esta análise da construção moderna/colonial do gênero 

e seu alcance é limitada. O olhar de Quijano pressupõe uma compreensão patriarcal e 

heterossexual das disputas pelo controle sexual e de seus recursos e produtos. Quijano 

aceita a compreensão capitalista, eurocentral e global de gênero. O marco de análise, 

como capitalista, eurocentral e global, analisa as maneiras pelas quais mulheres 

colonizadas e não brancas eram subordinadas e impotentes. O caráter heterossexual e 

patriarcal das relações sociais pode ser percebido como opressivo desmascarando os 

pressupostos dessa estrutura analítica (LUGONES, 2008, p. 78, tradução nossa22). 

Para Lugones, o marco capitalista, eurocentrado e global do gênero/sexo dissolve os 

vínculos de solidariedade entre homens e mulheres racializados. Que elas não os tivessem com 

os homens brancos já era perceptível pelas relações de subalternização, mas a indiferença dos 

homens racializados as colocavam ainda mais à margem na opressão do sistema de raça, gênero 

e sexo, subordinando-as às experiências duplas de precarização da dominação social e 

exploração das formas de trabalho e violências cotidianas sociais: primeiro pelos homens e 

mulheres brancas, depois pelos homens pretos, de modo que se estabelecem na pirâmide social 

em último lugar. Um dos modos das feministas pretas afirmarem tal condição é a constatação 

de que, na pirâmide social, nós seríamos a “outra da outra”, isto sob a perspectiva discursiva do 

ser universal europeu: o branco e cisheteropatriacal. As mulheres pretas nem usufruem, como 

as mulheres europeias de pele branca, assim como não gozam, como os homens pretos, dos 

privilégios patriarcais do poder. Então, o que lhes sobra? Resta-lhes a condição de subalterna, 

decorrente da sua condição de “burro de carga” da patroa e do marido23, nas relações parentais 

e trabalhistas. 

 
21 “el surgimiento de nuevas identidades geoculturales y sociales” 
22 “Por lo tanto, para Quijano, las luchas por el control del «acceso sexual, sus recursos y productos» definen el 

ámbito del sexo/género y, están organizadas por los ejes de la colonialidad y de la modernidad. Este análisis de la 

construcción moderna/colonial del género y su alcance es limitado. La mirada de Quijano presupone una 

compresión patriarcal y heterosexual de las disputas por el control del sexo y sus recursos y productos. Quijano 

acepta el entendimiento capitalista, eurocentrado y global de género. El marco de análisis, en tanto capitalista, 

eurocentrado y global, vela las maneras en que las mujeres colonizadas, no-blancas, fueron subordinadas y 

desprovistas de poder. El carácter heterosexual y patriarcal de las relaciones sociales puede ser percibido como 

opresivo al desenmascarar las presuposiciones de este marco analítico”. 
23 Assim, como em Keeping the Thing Going While Things Are Stirring [Mantendo a coisa acontecendo enquanto 

as coisas estão mexendo], discurso proferido em 1867 pela pioneira do feminismo negro Sojourner Truth, no qual 

ela também adverte que: “[h]á uma grande agitação sobre os homens negros que obtêm seus direitos, mas 
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[Nos] processos de colonização, as mulheres dessas partes do mundo colonizado não 

foram apenas racializadas, mas ao mesmo tempo foram reinventadas como ‘mulheres’ 

de acordo com os códigos e princípios discriminatórios de gênero ocidentais. A 

colonização criou circunstâncias históricas para as mulheres africanas e indígenas na 

América do Norte perderem as relações relativamente iguais que tinham com os 

homens de suas sociedades e caírem não apenas sob o domínio dos homens 

colonizadores, mas também sob os homens colonizados. A subordinação de gênero 

era o preço que os homens colonizados negociavam para manter algum controle sobre 

suas sociedades. É essa transação dos homens colonizados com os homens 

colonizadores que explica, de acordo com Lugones, a indiferença ao sofrimento das 

mulheres do terceiro mundo que os homens, mesmo os homens de esquerda do 

terceiro mundo, manifestam com seu silêncio em torno da violência contra mulheres 

hoje (MENDOZA, 2014, p. 93-94, tradução nossa24). 

Esta indiferença às violências insidiosas sobre corpos femininos pretos, como nos diz 

María Lugones, são reflexos da neutralidade dos homens racializados no que diz respeito à 

compreensão das estruturas e mudanças sociais. Assim como de suas reverberações na vida 

comunitária, este entendimento é necessário para se opor ao projeto colonial, do mesmo modo 

como se torna o âmago da construção de forças libertadoras. Por isso, ela afirma que tal 

acontecimento se encontra ao nível da vida cotidiana. Tal como se apresenta no nível de 

teorização das opressões e libertação25. 

María Lugones compreende que traçar o sistema moderno-colonial do gênero nos 

permitirá ver sua imposição colonial, seu alcance e profundidade instrumental. Ela nos faz ver 

que as discussões sobre questões do moderno/colonial de gênero elaboradas por Quijano, que 

 
nenhuma palavra sobre as mulheres negras; e se os homens negros adquirem seus direitos enquanto as mulheres 

negras não adquirem nenhum direito, você verá que estes se tornarão senhores sobre as mulheres, o que será tão 

ruim quanto antes”. Conhecida por ser abolicionista e por lutar pelos direitos das mulheres, Sojourner Truth 

ganhou notoriedade pela veracidade de seus discursos, que não abrangiam apenas as condições das mulheres 

pretas, mas identifica um sistema de opressões mascaradas pela condição civilizatória que subjuga as mulheres, 

em especial as pretas, a inferiorização, ao mesmo tempo em que as enalteciam enquanto mulheres. O que ela nos 

mostra é que a construção metafórica da mulher foi arranjada para a submissão e exploração pelos homens, do 

mesmo modo como fará também Angela Davis em O racismo no movimento sufragista (2016). No discurso 

supracitado de Sojourner Truth, proferido na conversão do ERA [Associação pela Igualdade de Direitos] de 1987, 

ela se pronuncia em oposição à ratificação da décima quarta emenda porque essa, na prática, negava às mulheres 

negras o direito ao voto, o que as submeteria ainda mais às condições de subalternidade. Angela Davis (2016, p. 

97), por sua vez, diz que: “[q]uando a Equal Rights Association [Associação pela Igualdade de Direitos; [ERA, na 

sigla original] realizou sua convenção de 1869, a décima quarta emenda – com sua implicação de que apenas 

cidadãos do sexo masculino estavam incondicionalmente habilitados a votar – já havia sido aprovada. A décima 

quinta emenda – proibindo a privação do direito ao voto com base em raça, cor ou condição prévia de servidão 

(mas não com base no sexo!) – estava prestes a se tornar lei. Na agenda dessa convenção da ERA estava o endosso 

à decima quinta ementa”. 
24“[En] los procesos de colonización, las mujeres de estas partes del mundo colonizado no solo fueron 

racializadassino que al mismo tiempo fueron reinventadas como ‘mujeres’ de acuerdo a códigos y principios 

discriminatorios de género occidentales. La colonización creó las circunstancias históricas para que las mujeres 

africanas e indígenas de Norte América perdieran las relaciones relativamente igualitarias que tenían con los 

hombres de sus sociedades y cayeran no solo bajo el dominio de los hombres colonizadores sino que también bajo 

el de los hombres colonizados. La subordinación de género fue el precio que los hombres colonizados tranzaron 

para conservar cierto control sobre sus sociedades. Es esta transacción de los hombres colonizados con los hombres 

colonizadores lo que explica, según Lugones, la indiferencia hacia el sufrimiento de las mujeres del tercer mundo 

que los hombres, incluso los hombres de izquierda del tercer mundo manifiestan con su silencio alrededor de la 

violencia contra las mujeres en la actualidad”. 
25 idem, 2008, p. 76. 
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toma o eixo da colonialidade como perspectiva, não são suficientes para abordar as questões de 

gênero e sexualidade, uma vez que ele faz uma redução do gênero à organização biologizante 

do sexo. Sendo que “[a]s diferenças são pensadas nos mesmos termos com os quais a sociedade 

lê biologia reprodutiva”(LUGONES, 2008, p. 86, tradução nossa26), através do binarismo 

mulher/homem, deixando de lado questões que dizem respeito: à categoria terceiro sexo; à 

naturalização da violência colonial sobre os corpos femininos raciais e à imposição estrutural 

de um sistema nuclear de família cisheteropatriarcal pela padronização sexual das relações para 

questões reprodutivas. O que culmina, do ponto de vista de Silvia Federici, em seu livro Calibã 

e a Bruxa, (2017, p. 23), na “mecanização do corpo do proletariado e sua transformação, no 

caso das mulheres, em uma máquina de produção de novos trabalhadores”. Ainda que Federici 

esteja falando de um ponto de vista que parte do contexto da Idade Média ocidental, do lado 

dominador, não podemos nos esquecer que as dominações coloniais se fazem numa relação de 

interesses econômicos capitalistas que desenvolveram uma divisão do trabalho, do sexo, do 

gênero, da raça e da classe. Divisão na qual as mulheres foram confinadas ao trabalho 

reprodutivo do lar. 

É necessário discutir também o modo com que a constituição da família nuclear 

ocidental põe em movimento ainda esta mesma dinâmica de confinamento das mulheres. 

Assim, a família nuclear, além de ser generificada por excelência27, é proveniente do modelo 

específico europeu, socioculturalmente construído e imposto às regiões submetidas ao seu 

poder. Como contraponto ao modelo europeizado, Oyèrónkẹ Oyěwùmí, ao analisar a família 

Iorubá tradicional em Conceituando gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos 

feministas e o desafio das epistemologias africanas, nos diz que ela não poderia ser descrita 

pelas divisões de gênero, uma vez que, na tradição Iorubá, os papéis de parentesco não são 

pensados com o mesmo centro de poder. Suas categorias são de parentesco codificados em 

antiguidade, de modo que “a classificação das pessoas [se dá] com base em suas idades 

cronológicas” (OYĚWÙMÍ, 2004, p. 6). 

Oyěwùmí é incisiva ao dizer que as relações familiares Iorubás eram não-generificadas 

antes do contato com os europeus e seus sistemas de gênero colonial, sendo uma “aplicação 

particular da colonização europeia e valor epistêmico colonial” (AKOTIRENE, 2018, p. 76). 

Oyěwùmí, assim como María Lugones e outras intelectuais que se debruçam sobre essas 

 
26 “Las diferencias se piensan en los mismos términos con los que la sociedad lee la biología reproductiva”. 
27 Em Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das 

epistemologias africanas, Oyèrónké Oyěwùmí (2004, p. 3) afirmar que “[a] família nuclear é uma família 

generificada por excelência”. 
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questões, mostra que a colonialidade/modernidade de gênero são ferramentas de dominação 

social e cultural. Por isso, devem ser vistas como tecnologias para exploração e dominação 

capitalista global, assim como a raça, pela lupa da perspectiva modernidade/colonialidade de 

dominação, em que as colonialidades do poder, do ser e do saber produzem formas de 

instrumentalização dos sexos e gênero. Afinal, a colonização é um processo de inferiorização 

racial, assim como de gênero. Desta forma, “raça não é mais fictícia que gênero - ambas são 

ficções poderosas” (LUGONES, 2008, p. 94, tradução nossa28). 

 

1.2 Trauma: nossos corpos racializados e a necropolítica 

 

A constituição da ideia de civilização ocidental, imposta para América Latina e 

africanos – que entram escravizados no continente – implicou na racialização destes corpos, 

assim como na subalternidade de corporeidades e na violação de subjetividades. Tais meios 

fazem parte de uma atitude imperial e racista que está na constituição do conhecimento e na 

fixação do sujeito europeu do século XV até o final do século XIX, trazendo também 

implicações para a contemporaneidade, principalmente para América Latina e para a 

constituição das subjetividades afrolatinas.  

Isto pode ser entendido a partir do momento em que nos debruçamos sobre a atitude 

imperial que constituiu as classificações de raça pela produção da base científica do sujeito 

europeu. Neste entendimento, Walter Mignolo (2008), pela perspectiva de Karen Armstrong, 

historiadora especializada em temas de religião como judaísmo, cristianismo e islamismo, nos 

diz que as singularidades das conquistas ocidentais foram notadamente constituídas em dois 

âmbitos: da economia e da epistemologia. 

O primeiro, a constituição de novas bases econômicas, surge com a formação das 

colônias na América, tornando necessária uma nova estruturação das normas comerciais para 

as novas formas e meios de exploração do trabalho dos entes subalternizados e dos recursos 

naturais das colônias. No âmbito da epistemologia – associada ao Iluminismo renascentista e à 

concepção de sujeito racional “ego cogito” de René Descartes, pai da ciência moderna – a 

Europa realiza uma revolução no conhecimento do século XVI. Tal revolução científica permite 

ao sujeito europeu constituir outro tipo de agenciamento sobre a natureza, o que alavanca novas 

forma de produção e estruturação do trabalho. Formas provenientes do processo de exploração 

da natureza e da vitalidade humana.  

 
28 “la raza no es ni más ficticia que el género - ambos son ficciones poderosas” 
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Quanto a essas posições, Walter Mignolo, é categórico ao afirmar que, para Karen 

Armstrong, a modernidade ganha forma a partir das relações advindas tanto de uma nova ordem 

econômica, quanto de um novo modo de pensamento. Esta nova estruturação das ordens 

econômicas e dos modos de pensar guardam em si outra característica fundamental para 

compreendermos o tipo de sujeito que se consolida na cultura europeia: aquele cuja 

racionalidade é movida pela ótica científica da relação sujeito e objeto. O sujeito que se 

compreende como diferente do objeto e que se sobrepõe a este com o intuito de classificar e 

explorar sua natureza. Sendo assim, este sujeito que produziu a expansão marítima não poderia 

ver seus semelhantes nos diferentes povos que encontrou, porque na sua essência eles carregam 

em si a produção da diferença.  

Desta forma, o sujeito racional-europeu constitui as raças pela perspectiva de quem se 

sente racionalmente superior e cientificamente dirigente da natureza para o propósito da 

consolidação dos seus projetos de hegemonia, assim como também do seu projeto econômico 

em vigência. Convém, neste momento, dizer que a construção do sujeito racional é permeada 

pela construção de um instrumento de dominação social constitutivo do sujeito racializado. 

Assim, com suas bases científicas, antropológicas e filosóficas, os europeus constroem e 

afirmam um conhecimento cuja vazão em primeira instância forja uma ideia de raça composta 

na pedra fundacional do padrão de poder mundial capitalista/colonial/moderno.  

Eu sugeriria que o que nasceu naquela época foi um pouco mais sutil, mas ao mesmo 

tempo mais difundido do que transparece em primeira instância no conceito de raça: 

se trata de uma atitude caracterizada por suspeita permanente. Enrique Dussel (1996, 

p. 133) propõe que Hernán Cortés deu expressão a um ideal de subjetividade moderna, 

que pode ser denominado como ego conquiro, que precede a formulação cartesiana 

do ego cogito. Isso sugere que o significado do cogito cartesiano, para a identidade 

européia moderna, deve ser entendido em relação a um ideal inquestionável de 

subjetividade, expresso na noção de ego conquiro. A certeza do sujeito em sua tarefa 

de conquistador precedeu a certeza de Descartes sobre o "eu" como substância 

pensante (res cogitans) e forneceu uma maneira de interpretá-lo. O que sugiro aqui é 

que o assunto prático conquistador e a substância pensante tinham graus de certeza 

semelhantes para o sujeito europeu. Além disso, o ego conquiro forneceu a base 

prática para a articulação do ego cogito. Dussel sugere esta ideia: “O ‘bárbaro’” era o 

contexto obrigatório de qualquer reflexão sobre subjetividade, razão, cogito” (1996, 

p. 133). Mas, esse contexto não era defendido apenas pela existência do bárbaro ou, 

antes, o bárbaro havia adquirido novas conotações na modernidade. O bárbaro era 

agora um sujeito racializado. E o que caracterizou essa racialização foi um 

questionamento radical ou uma suspeita permanente sobre a humanidade do sujeito 

em questão (MALDONADO-TORRES, 2003, p. 133-134. tradução nossa29). 

 
29 “Yo sugeriría que lo que nació entonces fue algo más sutil, pero a la vez más penetrante que lo que transpira a 

primera instancia en el concepto de raza: se trata de una actitud caracterizada por una sospecha permanente. 

Enrique Dussel (1996, p. 133) propone que Hernán Cortés dio expresión a un ideal de la subjetividad moderna, 

que puede denominarse como ego conquiro, el cual antecede a la formulación cartesiana del ego cogito. Esto 

sugiere que el significado del cogito cartesiano, para la identidad moderna europea, tiene que entenderse en 

relación con un ideal no cuestionado de subjetividad, expresado en la noción del ego conquiro. La certidumbre del 

sujeto en su tarea de conquistador precedió la certidumbre de Descartes sobre el “yo” como sustancia pensante 
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 Karina Uchoa Munõz, em seu texto Decifrando nuestros cuerpos racializados 

[Decifrando nossos corpos racializados], nos lembra que as questões de corporalidade são 

abordadas de acordo com cada época e suas concepções. A hegemonia da Europa sobre a 

América Latina, pela instrumentalização da razão e pelo seu modelo econômico exploratório, 

submete os corpos latinos e afrolatinos a experiências de violência históricas: as raciais, as 

sexuais, as exploratórias, de misoginia, de subalternização e de abjeção. Estas feridas têm 

implicações “metafísicas, ontológicas y epistêmicas”30, pois a divisão entre sujeito e não sujeito 

– construída na relação entre o branco como espelho da humanidade e os colonizados como não 

humanos – distorce o conhecimento próprio de cada povo, assim como da sua cultura, 

repercutindo sobre o imaginário elaborativo da sua própria compreensão corpórea. 

A divisão entre ser "sujeito" ou não, é fundamental para a compressão da 

colonialidade herdada da conquista dos "novos territórios". Mas nosso autor [Nelson 

Maldonado-Torres], explica algo que os teóricos descoloniais quase sempre 

negligenciam ou não consideram como elemento central na conformação da 

colonialidade, a misoginia do projeto civilizacional colonial-moderno e o lugar dos 

corpos racializados e feminizados como componentes do ethos moderno (UCHOA 

MUNÕZ, 2017, p. 13, tradução nossa31).  

Uchoa-Muñoz afirma que a inferiorização das populações colonizadas perpassa um 

processo de feminização/sexualização, racialização e objetificação dos [nossos] corpos. O 

processo de inferiorização é atravessado pelo uso de mecanismos e dispositivos que convertem 

os Outros em objetos sexuais racializados, já que seus corpos são concebidos como objetos de 

abuso sexual, exploração e controle. Para ela, essas relações tornam visíveis que o processo de 

racialização e sexualização não é apenas um código de conduta europeu, mais um elemento 

específico do ethos moderno colonial, concordando com Maldonado-Torres quando ele nos diz 

que: 

Joshua Goldstein complementa essa análise descrevendo a conquista como uma 

extensão da violência e exploração das mulheres em tempos de guerra. Ele argumenta 

que, para entender a conquista, é necessário examinar: 1) sexualidade masculina como 

 
(res cogitans), y proveyó una forma de interpretarlo. Lo que sugiero aquí es que el sujeto práctico conquistador y 

la sustancia pensante tenían grados de certidumbre parecidos para el sujeto europeo. Además, el ego conquiro 

proveyó el fundamento práctico para la articulación del ego cogito. Dussel sugiere esta idea: “El ‘bárbaro’ era el 

contexto obligatorio de toda reflexión sobre la subjetividad, la razón, el cogito” (1996, p. 133). Pero, tal contexto 

no estaba defenido solamente por la existencia del bárbaro o, más bien, el bárbaro había adquirido nuevas 

connotaciones en la modernidad. El bárbaro era ahora un sujeto racializado. Y lo que caracterizaba esta 

racialización era un cuestionamiento radical o una sospecha permanente sobre la humanidad del sujeto en 

cuestión”. 
30 MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto, 

2019, p.137. 
31 “La división entre ser “sujeto” o no serlo, es fundamental para la propia la compresión de la colonialidad que se 

hereda de la conquista de los “nuevos territorios”. Pero nuestro autor explicita algo que los teóricos descoloniales 

casi siempre dejan de lado o no consideran como elemento central en la conformación de colonialidad, la misoginia 

del proyecto civilizatorio moderno-colonial y el lugar de los cuerpos racializados y feminizados como 

componentes del ethos moderno” 
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causa de agressão; 2) a feminização de inimigos como dominação simbólica; e 3) 

dependência de exploração do trabalho das mulheres. Meu argumento aqui é que esses 

três elementos se combinam poderosamente e naturalizam em relação à ideia de 

inferioridade intrínseca de sujeitos de cor, na ideia de raça que começa a emergir e se 

espalhar globalmente a partir da conquista e colonização das Américas. O ceticismo 

misantrópico define seus objetos como entidades sexuais radicalizados. Uma vez 

derrotados na guerra, são vistos como servos perpétuos ou escravos, e seus corpos se 

tornam parte de uma economia de abuso, exploração e controle sexual. A ética do ego 

conquiro deixa de ser apenas um código de comportamento especial, legítimo em 

períodos de guerra, e se torna nas Américas - e gradualmente o mundo inteiro - por 

virtude do ceticismo misantrópico, a ideia de raça e a colonialidade do poder, em um 

comportamento que reflete a maneira pela qual as cosasson (uma lógica da 

naturalização das diferenças socialmente hierárquicas, que atingirá seu clímax no uso 

das ciências naturais para validar o racismo no século XIX). ). A concepção moderna 

de mundo está altamente relacionada com a ideia do mundo sob condições de 

conquista e guerra (MALDONADO-TORRES, 2019, p.139, tradução nossa32). 

Se antes, o recurso à violência e à exploração era, para o ocidental, uma prática em 

tempos de guerra, nos tempos modernos sua aplicabilidade vira regra durante a colonização. 

Como bem nos lembra Achille Mbembe em Necropolítica (2018), a ideia de modernidade 

esteve na origem de diversos conceitos de soberania e, portanto, da biopolítica. Ele nos lembra 

que matar e deixar viver constituem o limite da soberania e, por outro lado, do biopoder, que é 

a dimensão da vida sob o controle de um poder estruturante33. Nesta relação estruturante, a 

criação de corpos racializados é medida pela política de morte.  

Aquela sobre a qual Achille Mbembe escreve é a necropolítica das relações sociais, 

culturais e estatais, pois, como ele afirma, sua “preocupação é com aquelas formas de soberania 

cujo projeto central não é luta pela autonomia, mas ‘a instrumentalização generalizada da 

existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações” (2018, p. 10-11). 

Exercer a soberania ou ser soberano é manter o controle sobre a mortalidade, mas também 

definir a vida como um campo fértil de manifestação do poder. “Assim, o terror se converte 

numa forma de marcar a aberração no corpo político, e a política é lida como a força móvel da 

 
32 “Joshua Goldstein complementa este análisis al describir la conquista como una extensión de la violación y 

explotación de las mujeres en tiempos de guerra. Él arguye que para entender la conquista es necesario examinar: 

1) la sexualidad masculina como causa de la agresión; 2) la feminización de enemigos como dominación simbólica; 

y 3) la dependencia en la explotación del trabajo de la mujer. Mi argumento aquí es que estos tres elementos se 

combinan poderosamente, y se naturalizan en relación con la idea de la inferioridad intrínseca de sujetos de color, 

en la idea de raza que comienza a emerger y a propagarse de forma global a partir de la conquista y colonización 

de las Américas. El escepticismo misantrópico define a sus objetos como entes sexuales racializados. Una vez los 

tales son vencidos en la guerra, se les ve como perpetuos sirvientes o esclavos, y sus cuerpos vienen a formar parte 

de una economía de abuso sexual, explotación y control. La ética del ego conquiro deja de ser sólo un código 

especial de comportamiento, que es legítimo en periodos de guerra, y se convierte en las Américas —y 

gradualmente en el mundo entero—, por virtud del escepticismo misantrópico, la idea de raza y la colonialidad del 

poder, en una conducta que refleja la forma como las cosas son (una lógica de la naturalización de diferencias 

jerarquizadas socialmente, que alcanzará su clímax en el uso de las ciencias naturales para validar el racismo en el 

siglo XIX). La concepción moderna del mundo está altamente relacionada con la idea del mundo bajo condiciones 

de conquista y guerra”. 
33 Em relação a estas diferenças é aconselhável as leituras dos livros de Michel Foucault: Microfísica do poder e 

O nascimento da biopolítica. 
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razão quanto como a tentativa errática de criar um espaço em que o erro seria minimizado, a 

verdade reforçada, e inimigo eliminado” (IDEM, p. 23). 

Ao operar com uma política de vida e de morte, este poder visivelmente se define em 

detrimento de um campo biológico do qual toma controle e no qual se inscreve. O controle da 

vida e a política da morte só são possíveis pela sua implicação em classificar e distribuir a 

humanidade em espécies e subespécies, em grupos e subgrupos populacionais, instaurando a 

censura biológica e as divisões entre uns e outros (IDEM, p. 17) a partir desse parâmetro. 

Também podemos pensar essas divisões “eu e eles”, como afirma Diana Taylor, ao falar das 

ficções de origem para a valorização da cultura do arquivo em detrimento do repertório, 

argumentos estes desenvolvidos no tópico seguinte deste capítulo.  Sobre a censura biológica, 

Achille Mbembe (2018, p. 18) nos diz:  

Isso é o que Foucault rotula com o termo (aparentemente) “racismo”. Que a “raça” 

(ou, na verdade, o “racismo”) tenha um lugar proeminente na racionalidade própria 

do biopoder é inteiramente justificável. Afinal de contas, mais do que o pensamento 

de classe (a ideologia que define história como luta econômica de classes), a raça foi 

a sombra sempre presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente, 

especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros- ou 

a dominação a ser exercida sobre eles. 

Achille Mbembe sustenta sua argumentação nos dizendo que, na economia do 

biopoder, o racismo conduz a distribuição da morte e justifica, como função do Estado, sua 

disposição assassina e genocida.  

 A artista visual Rosana Paulino, em depoimento concedido ao Diálogos Ausentes 

(2016), evento mensal realizado pelo Itaú Cultural sobre a presença e a obra de artistas negros 

das diversas formas de expressão da cultura e da arte brasileiras34, afirma que a busca pela 

compreensão do trauma contido na condição do ser negro orienta a composição de muitas de 

suas obras, de maneira que as suas propostas artísticas trazem questionamentos próprios da sua 

condição de mulher negra e do modo com que os negros, em especial as mulheres negras, são 

representados ao longo da história.  

O que Rosana Paulino faz – como, por exemplo, no trabalho Assentamento (ver Figura 

01) – é o oposto do que a captura de uma fotografia proporciona. Ela subscreve na própria 

linguagem fotográfica, uma historiografia por vezes negada. Nesse mesmo ato, sua busca é por 

marcar literalmente o trauma que, por vezes, é contado pela figura da mulher preta fixada na 

centralidade da captura de um obturador. Imóvel na condição de objeto abjeta, seu trauma é a 

racialização da sua pele, suas feridas não aparentes na fotografia que torna-se, por meio de uma 

 
34 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7awdUzh9UVg&t=22s . Informações retiradas do site do 

evento, acessado em 28/04/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=7awdUzh9UVg&t=22s
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intervenção externa, rasgada e costurada pelas mãos da Rosana Paulino, aparente, palpável, 

discursiva e visível.    

O trauma, como nos diz Grada Kilomba (2019), é um estado de “Outridade”, de ser 

sempre Outra/o: estranha, incompatível, incomum, sempre em conflito como o sujeito branco 

e tudo que o assegure nesta posição. Ela nos diz que o trauma das pessoas negras não decorre 

dos eventos ou relações familiares, como assim postula os estudos da psicanálise, mas sim das 

questões traumatizantes que surgem com a violência e barbárie do mundo branco, que nos 

coloca sempre em uma relação de subalternidade. 

Rosana Paulino, ao falar do seu trabalho Assentamento, em que reconstitui a fotografia 

rasgada de uma mulher negra, afirma que o que lhe interessava era a questão do trauma. Quando 

fez esse trabalho, ela estava, como afirma, pensando nas pessoas que foram retiradas dos seus 

ambientes culturais, das suas famílias e foram trazidas para ser escravizadas no Brasil. Estas 

pessoas foram sequestradas, jogadas no porão de um navio, foram despossuídas do direito de 

serem livres. Partindo desta situação, elaborada em sua obra como traumática, Paulino busca 

percorrer as sensações de desumanização dos escravizados. A maneira que encontrou foi fazer 

uma imagem, neste caso, a de uma escravizada, em tamanho real, recortada em partes diferentes 

e suturada com linhas vermelhas. Ela faz questão de tornar visível a sutura da imagem, 

destacando a desproporcionalidade do processo de reconstituição ao que era anteriormente. 

Pois, durante o processo de costura o refazimento da imagem nunca era como antes. A costura 

não fechava e sempre fica à vista pequenas diferenças. Desta forma, essa foi a maneira de 

mostrar o trauma contido no sequestro dessas pessoas. Rosana Paulino afirma que depois da 

escravidão não é possível um refazimento completo, pois estamos sempre marcados pela 

“ferida” da escravidão. Tem sempre um trauma em nós que não possibilita o refazimento. O 

trauma é como a uma ferida que não se fecha. 
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Achille Mbembe propõe, a partir das suas investigações sobre as formas de exercitar 

o poder de matar, que a escravidão foi um dos primeiros experimentos da biopolítica, logo é 

possível perceber, por este fato histórico, as primeiras estruturas de domínio sobre as vidas e 

corpos. Por isso suas investigações se voltam para as estruturas jurídico-políticas da plantation, 

que são sistemas coloniais de exploração das terras dominadas. No Brasil, este sistema está 

atrelado aos grandes latifúndios de fazendeiros para a plantação (ou exploração) e exportação, 

tradicionalmente, de café, açúcar e algodão. Seus sistemas de trabalho eram escravistas.  

Gostaria de fazer um adendo: ao que me parece, a Europa só foi capaz de compreender, 

a violência e a barbárie impostas por suas estruturas de colonização – e, assim, da imposição de 

culturas e do massacre violento de povos – a partir da Segunda Guerra Mundial, quando suas 

tendências de necropolítica foram impostas sobre os seus, tornando-os, aos olhos da sua própria 

 

Figura 1: Detalhe da obra 

Assentamento (Impressão digital 

sobre tecido, desenho, linóleo, 

costura, bordado, madeira, paper 

clay e vídeo, instalação de 

dimensões variáveis), Rosana 

Paulino, São Paulo, 2013.    
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racionalidade, selvagens e, desse modo, contrariando seu mito fundador que os chamava de 

“civilizados”. Sobre tal aspecto, Achille Mbembe (2018, p. 32) diz que “a conquista colonial 

revelou um potencial violento até então desconhecido. O que se testemunha na Segunda Guerra 

Mundial é a extensão dos métodos, anteriormente reservados aos ‘selvagens’, aos povos 

‘civilizados’ da Europa”. 

Em relação às estruturas da plantation, ele nos diz que elas relacionam a humanidade 

da pessoa escravizada a uma sombra, “dado que a vida do escravo é como uma coisa, possuída 

por outra pessoa, sua existência é a figura perfeita de uma sombra personificada” (2013, p.30). 

O ato de tornar a pessoa negra indigna e abjeta como uma sombra, faz com que sua condição 

de escravizada esteja atrelada à tripa perda que a constitui como essa sombra personificada: a 

primeira seria a perda do lar, a segunda, a perda de direito sobre o seu corpo e a terceira, a perda 

do estatuto político ao entrar nos perímetros civilizatórios europeus. Esta tripla perda, ele nos 

diz, consiste em uma dominação absoluta, uma alienação de nascença e uma morte social e 

cultural desses povos.  

Ainda sobre os sistemas de plantation, ele nos diz, respaldado por suas leituras da 

filósofa e historiadora Susan Buck-Morss, que a condição de ser escravizado produz uma 

contradição entre a liberdade de propriedade e a liberdade da pessoa. O sujeito escravizado é 

tratado como se não existisse para além da sua funcionalidade produtiva, mas, por outro lado 

(dado que não é levado em conta pelos escravizadores - os europeus), desumanizá-lo não corta 

os seus fluxos cognitivos, de personalidade e todo a aparato interno de sua subjetividade, pelo 

contrário, o escravizado é, segundo MBEMBE (2018, p. 30): 

[...] capaz de extrair de quase qualquer objeto, instrumento, linguagem ou gesto uma 

representação e estilizá-la. Rompendo com sua condição de expatriado e com o puro 

mundo das coisas, do qual ele ou ela nada mais é do que um fragmento, o escravo é 

capaz de demonstrar as capacidades polimorfas das relações humanas por meio da 

música e do próprio corpo, que supostamente pertencia a um outro.  

Para Mbembe, o segundo elemento paradoxal do mundo da plantation seria a 

manifestação de um estado de exceção. Em contraposição ao estado de direito, o de exceção se 

apresenta com a suspensão de leis e direitos constitucionais modernos. Achille Mbembe nos 

diz que o conceito de estado de exceção geralmente é utilizado como um sistema de análise em 

relação ao nazismo, totalitarismo e os campos de concentração/extermínio. Ao que me parece, 

este autor busca evidenciar que a máxima soberania, aquela de matar ou deixar viver, é resultado 

das relações políticas coloniais e das suas estruturas de terror. Sendo assim, “[...] a colônia 

representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à 
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margem da lei (ab legibus solutus) e no qual a paz tende a assumir o rosto de uma “guerra sem 

fim” (MBEMBE, 2018, p. 33). 

 

1.3 O desafio da De[s]colonização na Cena Contemporânea 

 

A de[s]colonização se torna um desafio nas artes, assim como afirmam as autoras 

Adriana Schneider Alcure, Camila Bastos Bacelar, Mara Thereza Azevedo e Mara Lucia Leal, 

no artigo ‘testemunho’, Pedagogias feministas e de(s)coloniais nas artes da vida (2017). 

Primeiro, porque o campo das artes da cena é bastante complexo; segundo, porque, ao abordar 

a práxis de[s]colonial, solicitam que a arte da cena seja repensada, com suas poéticas e estéticas, 

assim como suas pedagogias e metodologias de criação artísticas. 

 Para essas autoras, o princípio de[s]colonizador está, assim como em Maldonado-

Torres e Catherine Walsh, entrelaçado ao alargamento das compreensões pedagógicas para a 

construção da cena artística e da própria funcionalidade pedagógica. Sendo não somente um 

processo educativo ou contemplativo, mas também uma política enraizada nas lutas de um viver 

e de uma existência, uma “política concreta”, como afirma Maria Galindo (2016), ou seja, 

calcada no oferecimento de um ofício sem despolitizá-lo. 

Tomando como ponto de partida Pedagogia Decoloniais: prácticas insurgentes de 

resistir, (re)existir y (re)vivir, livro organizado por Catherine Walsh, para discutir a 

de[s]colonização das artes da cena, as autoras enfatizam que pensar os processos criativos da 

cena contemporânea é entrelaçar as práticas pedagógicas às teorias feministas interseccionais e 

descoloniais, possibilitando aos processos criativos da cena adentrarem questões que associam 

as subjetivações dos artistas às questões de gênero, sexualidade, raça, etnia, classe e crenças. 

Elas nos dizem que, no decorrer destes encontros entre o alargamento da compreensão sobre 

um fazer pedagógico, o processo criativo e as questões políticas da vida, surge uma agudez nos 

processos criativos que fazem o reconhecimento das “vidas [que] vivem em corpos e que visam 

trabalhar desde uma política de afetos” (ALCURE et al.  p. 26). Partindo da definição de 

pedagogia como um campo não apenas instrumental de ensino, Catherine Walsh afirma que: 

Obviamente, a pedagogia e o pedagógico aqui não estão pensados no sentido 

instrumentalista de ensino e da transmissão de conhecimento, nem estão limitadas ao 

campo da educação ou dos espaços escolares. Pelo contrário, e como Paulo Freire 

disse uma vez, a pedagogia é entendida como uma metodologia imprescindível dentro 

de e para lutas sociais, políticas, ontológicas e epistêmicas de libertação (p. 29, 

tradução nossa35). 

 
35 “Obviamente, la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en el sentido instrumentalista de la 

enseñanza y transmisión del saber, tampoco están limitadas al campo de la educación o los espacios escolarizados. 
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Ao propor rupturas epistemológicas nos modos de conhecer, pesquisar e criar, as 

autoras possibilitam a valorização dos conhecimentos corporificados. Suas premissas são de 

que “os saberes sejam localizados e os conhecimentos situados” (ALCURE et al., p. 27). Elas 

concluem que é de extrema necessidade que os corpos e o cotidiano estejam num processo 

diários de de[s]colonização. Pois, na esteira da professora de filosofia da UNIRIO, Angela 

Donini, elas afirmam que, para além da descolonização dos gestos, dos corpos e pensamentos, 

devemos também descolonizar as imagens e os inconscientes que nos habitam. Nesta premissa, 

elas encontram nas Artes da Cena um potencial, já que no campo das artes se trabalha com 

imagens, gestos, corpos e essas são capazes de produzir narrativas e pensamentos que podem, 

portanto, contribuir para os processos de de[s]colonização das subjetividades.  

Para pensarmos em poéticas e estéticas descoloniais seria preciso que déssemos conta, 

desde nossas pedagogias e metodologias, de refletir sobre o apagamento epistêmico e 

material – em cena – das questões de gênero, raça, etnia, classe, orientação sexual, 

etc. que permeiam o entorno em que estamos inseridas. Não se trata simplesmente de 

termos “diversidade em cena” nem de abordar esse apagamento como “conteúdo”. A 

colonialidade do poder, do saber e do ser, da raça e do gênero – os efeitos estruturantes 

do colonialismo em nossas subjetividades – têm sim a ver com como levamos o que 

levamos pra cena. E tem a ver também com “o quê” levamos pra cena. “A serviço de 

que” estão nossas artes cênicas? Que desejos movem nossos processos de criação? 

Nossas cabeças estão ligadas ao chão onde nossos pés pisam? Se trata de farejar nos 

clássicos, e mesmo nas artes cênicas contemporâneas, as marcas do machismo, do 

racismo, da heteronormatividade, da homofobia, do eurocentrismo, do desprezo de 

classe e de produzir outras imagens e outros inconscientes que nos possibilitem trocar 

de pele, descamar-se, habitar o corpo (IDEM. p. 27-26). 

As estratégias pedagógicas de[s]coloniais, tomadas por essas autoras e relatadas em 

seu artigo, trazem perspectivas significativas para compreendermos que, ao assumirmos uma 

postura de[s]colonial dentro de um campo de conhecimento, não necessariamente abdicamos 

por completo da teoria e prática tradicionais que permeia este campo, mas as ampliamos a um 

campo expandido, em que perspectivas principalmente políticas e pessoais são tomadas como 

orientação. Neste entendimento, os trabalhos e procedimentos artísticos de criação estão 

embaralhados pela criação em performance e ativismos artísticos, podendo compreender desta 

forma que o corpo se torna um artefato vivo que agencia discursos enraizados em uma forma 

política de fazer arte.   

Um processo de(s)colonizador pressupõe uma ação de reconhecimento e 

desvelamento dos registros da colonialidade impregnados nos nossos corpos 

adestrados, acostumados, machucados e obedientes produzidos para maior 

rentabilidade, lucro, cuja carga entranhada da subjetividade capitalistica dita os modos 

de ser, agir e estar no mundo. São gestos, escolhas, posturas, ações, decisões, 

omissões, corpos regulados pelos massmidia, que se repetem como verdades no 

cotidiano, definem os territórios existenciais e sacralizam os poderes instituídos. [...] 

 
Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de 

y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación.” 
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Como, então, desvelar estes corpos feitos para render? E como buscar outros modos 

de estar no mundo? E como as artes do corpo podem se tornar um laboratório de 

resistência à colonialidade? (IDEM, p. 33) 

 Catherine Walsh lembra, ainda, a afirmação de Stuart Hall, de que os momentos 

políticos produzem movimentos teóricos. Partindo desta premissa, amplio a questão 

apresentada acima: quais movimentos políticos, sociais e culturais estão ocorrendo para que, 

assim, outras vozes assumam a cena da contemporaneidade? Ou então: “como pensar e exercer 

esta prática hoje e diante dos momentos políticos atuais? Como caracterizar estes momentos? 

E quais são os movimentos teóricos (práticos, pensando a artes da cena e do corpo) que surgem, 

chamam e provocam?” (WALSH, 2013, p. 24, tradução nossa36). 

Ainda segundo Walsh, essas práticas teóricas surgem não somente por circunstâncias 

casuais, elas se movem de acordo com o desejo de mobilizar todos os recursos de 

intelectualidade para entender a vida que vivemos em sociedade e porquê ela é profundamente 

anti-humana. Assim, as análises que determinadas encenações nos apresentam devem ser 

entendidas a partir de processos que partem da necessidade de intervir na compreensão de 

realidades que, por vezes, são anti-humanas, tal como afirmou Stuart Hall. Entendemos, desta 

forma, que devemos sim nomeá-las segundo suas dimensões coloniais presentes na atualidade. 

Nossa arte não deve servir para sustentar esta estrutura, mas sim para ultrapassá-la através do 

ato criador que pense na prática como possibilidade desconstrutiva. E que esta possa nos levar 

a desaprender as formas e funcionalidades já dadas, que nos possibilite vislumbrar a 

descolonização das nossas mentes, das nossas sensibilidades, capaz de promover novas formas 

de habitar o público com as nossas camadas pessoais. Destarte, que com o apoio de um fazer 

artístico crítico, alcancemos uma pedagogia prática reflexiva tal como almejada por Paulo 

Freire. Que descolonizar o ser, o conhecer e o fazer seja a primeira das barricadas para nomear 

a capacidade anti-humana civilizatória. 

O uso de dispositivos artísticos para compor narrativas de contraposição às estruturas 

de opressão que constituem as relações sociais são preceptivas na contemporaneidade. E pensar 

a de[s]colonização das artes está estritamente ligado a colocar nas esferas sociais as disputas de 

narrativas que compõem as experiências que cada pessoa possui com o mundo.  

O espetáculo Violento., apresentado na 7ª MITSP- Mostra Internacional de Teatro de 

São Paulo, no Centro Cultura da Diversidade, aborda a forma como, por meio da violência do 

racismo, se constitui corpos marginais. Preto Amparo, ator do espetáculo, nos apresenta a 

constituição de uma colonialidade do ser que foi imposta sobre o seu corpo preto e sobre os 

 
36 “¿Cómo pensar y ejercer esta práctica hoy y ante los momentos políticos actuales? ¿Cómo caracterizar estos 

momentos? ¿Y cuáles son los movimientos teóricos que surgen, llaman y provocan?” 
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corpos dos demais homens pretos. Ele parte de uma necessidade individual, o desejo de falar 

sobre a constituição da masculinidade preta, e o teatro foi a forma encontrada por ele para abrir 

um diálogo sobre as imposições às quais seu corpo está submetido. Violento. é uma leitura 

estritamente realista das potências coercitivas que agem sobre os corpos pretos.  

Da porta de entrada que dá acesso à rua, no Centro Cultural da Diversidade, surge o 

ator, Preto Amparo, vestindo uma blusa de moletom cinza de capuz, uma calça jeans escura e 

um tênis preto desbotado. Com uma das suas mãos, puxa um fio de nylon preso a um pequeno 

carro de polícia de brinquedo fazendo ecoar uma sirene estridente. Por baixo do moletom, uma 

caixinha de som emitindo a melodia de um berimbau.  

Em sua cena inicial, é bastante emblemático o fato de ser ele, um corpo preto, a puxar 

com suas próprias mãos o carro da polícia que o seguia, o que pode dar a entender que ele está 

encurralado nas estruturas e estigmas sociais, o que revelava sua vigilância permanente ao olhar 

nos olhos daqueles que o viam passar. Ele se demorava, sisudo e atento, nos olhos dos brancos 

que ali estavam. Sua passagem pelos meus olhos foi muito rápida, eu não era o alvo daqueles 

olhares acusatórios, eu era assim com ele, um corpo que sofria com violência da epistemologia 

visual desenvolvida durante a colonização. A estética do olhar é sempre permeada pelo 

imaginário colonial que temos dos corpos racializados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cena do espetáculo 

Violento., Preto Amparo, São 

Paulo, 2020.  
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Nesse primeiro momento, ele fez diversas paradas, entre amarrar o tênis, contornar os 

obstáculos, confrontar o olhar dos brancos, uma dinâmica da vida cotidiana, mas a permanência 

deste ato constrói o suspeito, aos olhos da sociedade branca e, também, do imaginário social 

que foi construído sobre nós mesmos, já evidenciado pelo carro de polícia que o acompanha. 

Aos olhos brancos, naquele espaço só não foi possível marginalizar este corpo por 

compreenderem que se tratava de uma cena. Por diversas vezes, me peguei olhando para aqueles 

rostos, tentando cartografar seus preconceitos, suas epistemologias visuais racistas, sua culpa 

ou raiva, qualquer coisa que pudesse me indicar que todas as informações estivessem chegando 

no receptor primeiro da prática da violência. Como diz a Soraya Martins37, crítica negra do de 

Horizonte da cena, sobre a cena: “Violento. É silenciosamente sinestésico!”. 

Foi perceptível, assim que todos adentraram o espaço fechado do teatro Décio de 

Almeida Prado, que a cena e as imagens que se constituíram ali partiam das experiências de se 

habitar o espaço compartilhado da cidade e da vida. Também foi possível alcançar as 

construções históricas que reverberavam nessas experiências das ações cotidianas, que foram 

performatizadas por Preto Amparo em Violento., para dar forma às distintas maneiras que certos 

corpos habitam este mundo e de como a esfera pública pode ser genocida para eles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Para ler mais sobre a crítica escrita por Soraya Martins, acessar este link: https://www.horizontedacena. 

com/tag/preto-amparo/.  

 

Figura 3: Cena do espetáculo 

Violento., Preto Amparo, São Paulo, 

2020.  

 

https://www.horizontedacena/
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Violento. é questionador do espaço, da história, das formas e das estruturas. Ele 

apresenta a dramaturgia da vida ao habitar pelo plano performativo a ação do ser violentado, ao 

invés da representação desta. Sua primeira ação ao subir no palco foi espalhar café pelo chão e, 

por um momento, eu ainda sem saber o que acontecia, me deparei com um cheiro afetivo: café. 

Inicialmente foi difícil decodificar o conjunto da cena, preenchida pelo forte cheiro de café que 

ele espalhava enquanto dançava diante de todos. A potência daquela ação performática era 

capaz de nos suspender e ausentar daquele lugar, nos transportar por uma viagem afetiva e 

interior. No meu caso, fui à casa dos meus pais quando criança, depois à pousada em que morei 

em Ouro Preto e em seguida retornei ao teatro. O cheiro do pó de café, espalhado enquanto ele 

dançava ao som dos instrumentos de capoeira, me remeteu a toda uma historiografia do café e 

da escravidão, assim como aos apelidos propagados para desumanizar os corpos racializados 

através das analogias com a cor do café. A ausência deste contexto histórico, a violação dos 

corpos negros, está ligada a presença habitual do café na nossa vida cotidiana, subtraída pelo 

uso doméstico e comercial deste. Isto nos leva a pensar a quanto apagamento estamos sujeitos 

pelo soterramento da história dos inúmeros elementos que constituem a nossa cotidianidade. E 

quanto de memória afetiva estes elementos são capazes de suscitar em nós quando somos 

confrontados com eles nos embates com outras narrativas. Era uma forma de manter a memória 

em alerta para alimentar a vigília daqueles que andam sempre com um alvo na cabeça. 

Na cena seguinte, o carrinho de polícia que o seguira desde o início do espetáculo, e 

que agora permanecia encostado em um dos cantos do palco, ainda soava sua sirene irritante 

quando foi encarado e destruído por violentas e estrondosas marretadas. Uma cena de lavar a 

alma. Ao olhar para o lado e observar os olhos dos pares, testemunhava-se nossa absoluta 

vibração. Entre os pretos aspectos vibrantes, mas, dos brancos, apenas silêncio sinestésico 

mesmo, como assim afirmou a crítica negra Soraya Martins em Horizonte da cena.  

Na cena seguinte, um balde de metal com água. Entre sorrisos e sobrevivência do 

afogamento, a resistência era imperativa, o afirmativo de estar vivo. O balde do seu auto-

afogamento era ao mesmo tempo água para descarrego das sujeiras históricas. O café era 

símbolo de apagamento, mas também era lembrança de um passado impregnado no corpo de 

Preto Amparo. Talvez por isso se banhava, como quem quer descarregar o peso da pele preta 

sobre os olhos brancos que o acompanhavam. Preto Amparo sempre fixava seus olhos em 

alguém da plateia: um espectador branco. Ao que parece, seu desejo era de fazer justiça histórica 

para os negros que ali estavam. 
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Nas cenas que se seguem para finalização de Violento. é possível perceber o 

engajamento político apresentado por essa encenação. Após a última cena – em que uma criança 

é morta por uma bala perdida enquanto comia pipoca – ao fundo um telão se acende, 

apresentando fotos, faz o confronto entre toda ação da performance de Violento. e sua 

concretização com realidade de vítimas do mesmo sistema: Marielle Franco, Agatha Vitoria, 

Rafael Braga, Renan da Penha, Preta Ferreira. Violento. remete ao abuso ao qual nossos corpos 

pretos estão submetidos. 

Se por um lado, esse trabalho fala da violência sobre os corpos estereotipados pelo 

gênero e pela raça, por outro, faz pensar em todas as mulheres pretas que se tornam mãe, criam 

seus filhos e os perdem para a violência estatal disfarçada de segurança pública.  

 

 

Figura 4: cena do espetáculo 

Violento., Preto Amparo, Belo 

Horizonte/Minas Gerais, s/n. 

Foto: Pablo Bernardo. 

 

 

Figura 5: cena do espetáculo 

Violento., Preto Amparo, Belo 

Horizonte/Minas Gerais, s/n. 

Foto: Pablo Bernardo. 
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Violento. também coloca em questão o estereótipo de masculinidade. Muitos corpos 

pretos vestem uma imagem de violência por não terem a oportunidade de serem vistos por 

outros olhos. O que faz com que me recorde do caso do meu irmão que, por ser homem preto, 

foi por diversas vezes acusado de comandar gangues, visto como marginal na sua fase de 

adolescente rebelde. Um menino preto é sempre incompreendido nesta fase, sua rebeldia é vista 

como um olhar punitivo de alguém que é delinquente ou tem predisposição a ser bandido. Ainda 

nesta fase da sua adolescência, muitos boatos de que ele comandava uma gangue no nosso 

bairro se espalharam pela cidade. Em decorrência disto, no dia do seu aniversário ele sofreu um 

atentado de assassinato por uma das gangues do nosso bairro. Ainda como consequência desta 

marca da masculinidade preta, ele era sempre revistado pela polícia e constantemente visto com 

desconfiança por todos, a única exceção vinha daqueles que o conheciam e conviviam com ele. 

Estes acontecimentos da adolescência criaram raízes profundas na sua forma de ser e marcam 

ainda sua vida adulta. Ainda que tenha negado a condição de ser bandido, a violência desses 

fatos foram se somando à falta de compreensão de si, o que despertou seu lado depressivo. 

Esta fase foi difícil para todos da família, para ele e para nossos pais, e consigo 

acompanhar os impactos que estes acontecimentos tiveram sobre sua personalidade, 

direcionando-a e delineando-a. Sentia que era um momento em que ele estava decidido por qual 

caminho seguiria, se aceitaria a imposição de marginal que todos o pintavam ou se negaria tudo. 

Hoje com diagnóstico de depressão, se tornou recluso e fechado, e com isso, decidiu também, 

negar tudo o que diziam dele. O vejo como um sobrevivente desse sistema masculino tóxico, 

sobrevivente de uma cidade pequena, que fechada em si mesma, pode ser tanto acolhedora 

quanto cruel, pelas condições impostas pela pobreza e racismo. 

Violento. é um espetáculo que me despertou essas memórias de adolescência. Mostrou 

que existem identidades que são constituídas através de uma masculinidade tóxica e cruel. Essa 

masculinidade que entra em confronto com outra masculinidade no cotidiano que vivenciei 

durante a minha adolescência toda. A construção da identidade de corpos pretos está permeada 

por estereótipos que os colocam como marginal e violento. E de como essas estruturas de 

controle dos corpos está tanto na cidade grande, quanto em cidade pequenas, como Santa 

Helena, cidade do interior do Maranhão na qual nasci38. De como nunca falamos dos adultos 

 
38 Segundo dados do IBGE, 74% da população maranhense são negras. Para mais informações, acessar este link: 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/11/negros-representam-74-da-populacao-do-maranhao-dizibge. 

html#:~:text=No%20Maranh%C3%A3o%2C%20segundo%20o%20IBGE,sofreram%20algum%20tipo%20de%

20preconceito. 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/11/negros-representam-74-da-populacao-do-maranhao-dizibge.%20html#:~:text=No
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/11/negros-representam-74-da-populacao-do-maranhao-dizibge.%20html#:~:text=No
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pretos adoecidos pelo sistema social que os colocam em um estado de sobreviventes deste 

sistema.  

Digo isto porque apesar de não ter uma relação íntima com meu irmão, percebo o 

quanto as pessoas foram cruéis com ele. Sinto que ele apenas encontrou um lugar para 

sobreviver ao sistema racista, uma cidade que, ainda que o lembre das feridas e traumas pelos 

quais passou, é um lugar conhecido e próximo aos nossos pais. Talvez, por isso, tenhamos 

tomado percursos tão diferentes. Eu decidi deixar Santa Helena, sair para estudar. Mas ele 

escolheu ficar, mesmo com todas as oportunidades que teve para sair e estudar. 

Violento. me trouxe essa reflexão sobre os que conseguem enfrentar o sistema, saem 

de longe para encontrar formas de nomear as estruturas tóxicas que sempre colocam 

determinados corpos a margem entre a sobrevivência e a morte. Da cadeira do teatro, pensava 

na potência que este espetáculo tem, na sua capacidade de alimentar os monólogos que tenho 

comigo mesma sobre a vida do meu irmão, que também é parte da minha vida.  

É revelador como este espetáculo coloca em cena outras narrativas por meio de 

imagens e propaga um debate que determina a condição do corpo que está em cena e de muitos 

outros. Considerando a noção de colonialidade, é possível afirmar que Violento. aborda a 

questão do ser, os mitos e imaginários que, sob a colonialidade do ser afirmam os corpos negros 

sempre como fonte de violência. Um imaginário que inverte as compreensões históricas e que, 

ao ignorar todas as estruturas de opressão impostas pela Europa, não a vê nunca como violenta. 

Desta forma, este espetáculo faz saltar aos olhos uma das principais pautas da de[s]colonização: 

de como poderíamos repensar este sistema opressor que sempre submete os corpos racializados 

a uma violência genocida.  
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2 RETOMADAS HISTÓRICAS: [POR UMA] DE(S)COLONIZAÇÃO DA 

PERFORMANCE NA AMÉRICA LATINA 

 

O ponto fundamental para tratar o tema deste capítulo, é conduzir a discussão aos olhos 

do grupo Colonialidade/Modernidade e suas críticas às Ciências Sociais, uma vez que ele nasce 

com um desejo de de[s]colonizar os estudos sociais na América Latina e, logo depois, amplia 

suas questões para outros campos, incluindo os estudos culturais e as formações discursivas. 

Entre os acadêmicos que compõem o grupo, serão de especial interesse María Lugones, filósofa 

e ativista feminista argentina; Rita Laura Segato, antropóloga feminista argentina e, por último, 

o filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez. Este último é responsável pelas leituras críticas 

sobre as Ciências Sociais como aplicação de uma violência epistêmica sobre o continente 

americano, criando, assim, o problema da invenção do outro.  

O ponto de convergência dessa crítica nos encaminha para outra, no campo das Artes 

e, mais especificamente, dos estudos da performance, desenvolvida por Diana Taylor, na qual 

ela apresenta o amplo processo de apagamento das performances culturais, que nomeia por 

repertório, como consequência da valorização da cultura do arquivamento, na qual as ciências 

sociais entram como uma área de reconhecimento do campo cultural e social das comunidades 

originárias como uma forma de conhecer para erradicar. Suas estruturas de validação se 

sustentam sobre a valorização daquilo que pode ser arquivado e durável em detrimento daquilo 

que não pode, como os rituais, as danças, as festas e todas as coisas próprias do campo imaterial 

do repertório. Os argumentos dos colonizadores para tal abordagem é que as características 

efêmeras não são capazes de transmitir cultura e nem memória, que apenas o que era duradouro 

seria capaz de transmissão e, logo, ganharia status de conhecimento.  

A partir do texto de Santiago Castro-Gómez, Ciências Sociais, violência epistêmica e 

o problema da ‘invenção do outro’, vemos que, durante as últimas décadas do século XIX, se 

constituíram diversas e importantes correntes teórico-críticas na filosofia pós-moderna e nos 

estudos culturais que se propõem a pensar “as patologias da ocidentalização”. Estas duas 

correntes de pensamento, apesar de todas as suas diferenças, consideram afirmar que tais 

patologias se devem ao caráter dualista e excludente das relações modernas de poder. 

A modernidade é uma máquina geradora de alteridades que, em nome da razão e do 

humanismo, exclui de seu imaginário a hibridez, a multiplicidade, a ambigüidade e a 

contingência das formas de vida concretas. A crise atual da modernidade é vista pela 

filosofia pós-moderna e os estudos culturais como a grande oportunidade histórica 

para a emergência dessas diferenças largamente reprimidas (CASTRO-GOMEZ, 

2005, p.87).  
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Castro-Gómez, então, busca compreender o que seria “o fim” da modernidade 

anunciado por alguns filósofos. Ele nos diz que “o fim” é, de fato, uma crise de dispositivos de 

poder que constituía o “outro” por meio de uma lente binária repressora das diferenças. Sua 

tese principal “é que esta crise na verdade não conduz a debilitação da estrutura mundial no 

interior da qual operava tal dispositivo” (CASTRO-GÓMEZ, 2015, p. 87) e, por isso, “o fim”, 

segundo ele, seria apenas uma crise nas configurações históricas de poder dentro deste sistema-

mundo capitalista, que vem assumindo outras formas no tempo da globalização. O que 

novamente não implica no desaparecimento do sistema-mundo concebido durante a 

colonização, mas apenas em sua atualização, pois “a atual reorganização da economia 

capitalista se apoia na produção das diferenças e que, portanto, a afirmação celebratória desta, 

longe de subverter o sistema, poderá contribuir para consolidá-lo” (Idem, p.87).   

Pode parecer contraditória a relação entre a perspectiva teórica que conduz este 

trabalho e a afirmação de Santiago Casto-Gómez, mas não é. As artistas das quais trato aqui 

são parte desta afirmação de diversidade, porém o enunciado da diferença é precedido pela ação 

de uma prática política de dentro do espaço que ocupam, marcando assim seu posicionamento 

ético-político no mundo. Desta forma, as análises conduzidas aqui se alinham ao pensamento 

de Stela Fischer, em sua tese de doutorado Mulheres, performance e ativismo: a ressignificação 

dos discursos femininos na cena latino-americana, quando ela afirma: 

É [..] nessa intersecção de trânsitos possíveis entre atuais teorias feministas, a criação 

artística e o ativismo, entre a performance e o teatro, que me interessa analisar a 

produção cênica latino-americana feita de fissuras e aporias. Trata-se de convocar 

identidade marginalizadas de diversas mulheres para tomar o centro das discussões 

sob os vieses político, ético e poético. Demarca articulações do pensamento decolonial 

a partir das políticas do corpo e das artes como espaço de experimentação identitária 

em que as diferenças são aceitas, estimuladas e as relações de poder são denunciadas 

(FISCHER, 2017, p. 7). 

Voltando a Castro-Goméz, ele nos diz que Beatriz González Stephan, pesquisadora e 

professora de Literatura Comparada na Universidade de Pittsburgh, observou, durante sua 

pesquisa sobre literatura hispano-americana, que há três práticas disciplinares que contribuíram 

bastante para forjar o cidadão latino-americano no século XIX: as Constituições, os manuais de 

urbanidade e as gramáticas de idiomas. Ela compreende que essas tecnologias de subjetivação 

tinha um determinador comum: a escrita. Assim, “escrever era um exercício que, no século 

XIX, respondia à necessidade de ordenar e instaurar a lógica da civilização e que antecipa o 

sonho modernizador das elites” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 88).  

Deve-se entender que a concepção da Constituição é elaborada a partir da consciência 

da formação do cidadão como um sujeito de direito. Logo, a aquisição de uma cidadania era 

comandada por um perfil específico: homem, branco e rico. Na Constituição, seguia-se o perfil 
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do cidadão que é executado de acordo com as regras, pois são as regras que dizem se você é ou 

não um cidadão. Caso você se enquadre ou não a elas, pode ser ou não protegido por elas. 

Os Manuais de Urbanidade tornam-se a bíblia da civilização, que indica ao cidadão 

quais comportamentos devem ser seguidos dentro da civilização. Estes comportamentos 

asseguram a entrada dos indivíduos na modernidade. Deste modo, sua inserção nos privilégios 

da modernidade demandava “receituários normativos que serviam para o distinguir como 

membro da nova classe urbana que começava a emergir na América Latina durante o século 

XIX” (Idem). É, como assim afirmou Beatriz González (apud CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 89), 

“sujeito que conhece perfeitamente o teatro da etiqueta, a rigidez da aparência, a máscara da 

contenção”.  

Quantos às gramáticas da língua, estas foram fundamentais para a construção de uma 

nação colonizada, posto que a estabilização da língua implementaria as leis e facilitaria as 

transações comerciais dentro do continente e fora dele. Como aponta Beatriz González,  a 

relação direta entre estes três pontos – as constituições, os manuais de urbanidade e a unificação 

da língua pelas gramáticas – é que, em todos os casos, a escrita era usada como recurso de 

legitimidade, escondendo, portanto, que todos esses dispositivos tratavam de criar o homo 

economicus, um parceiro comercial e, mais estritamente no nosso caso, um espaço 

compreensivo para colonizar e explorar. Sendo assim, posso afirmar que os caminhos que 

Castro-Goméz nos apresenta em seu texto são um ponto de partida para localizarmos a 

construção e valorização do arquivo e a extinção do repertório das comunidades subalternas na 

América Latina.  

Diana Taylor nos diz que a introdução das relações coloniais nas Américas se deu por 

dois movimentos que contribuíram para desvalorizar a performance nativa [cultural]: (1) a 

rejeição das tradições de performances indígenas/as africanas como episteme e (2) a rejeição 

do seu conteúdo [crença religiosa] como sendo objetos de idolatria. Estes dois argumentos, 

como ela nos lembra, são simultaneamente contraditórios e, ao mesmo tempo, complementares, 

já que o primeiro postulava que as performances (de repertório), como matéria efêmera e não 

registrada por escritos, não poderiam servir para transmitirem conhecimento. Logo, deposita-

se uma crença na escrita [arquivo] como sendo necessária para que tal performance seja uma 

episteme: “[...] a escrita funciona como evidência arquival, como prova de presença” 

(TAYLOR, 2013, p. 69). Por outro lado, o segundo motivo admite que a performance transmite 

conhecimento, mas suas práticas são de idólatras. Sendo assim, admite-se, de um ponto de vista, 

que estas performances devem ser controladas ou eliminadas. 
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 Ao que parece, o processo de se preocupar em eliminar estas práticas afirmava que as 

performances das comunidades nativas são os laços de memória, identidade e ensinamento ao 

seu povo, o que dificultaria sua catequização e conquista.       

Eu diria que os remanescentes desses dois discursos continuem a filtrar nosso 

entendimento das práticas de performance contemporâneas nas américas, mas minha 

ênfase será na utilização inicial desses discursos no século XVI. Embora eu procure 

delinear os dois discursos separadamente, da maneira como foram legados, eles são, 

certamente, inseparáveis e funcionam em conjunto (Idem, p. 68). 

Diana Taylor afirma que os estudos das performances na América estão inicialmente 

relacionados ao “estudo da ausência”, uma vez que faziam desaparecer as populações que 

procuravam explicar. Parte do projeto colonizador, ela nos diz, consistia em desacreditar as 

performances nativas e seus entendimentos históricos, o que repercute nos discursos de 

desvalorização da existência e presença dessas comunidades. A tensão entre o arquivo e o 

repertório parte da relação constitutiva dos laços de saber/poder ou língua escrita e língua 

falada.  

O arquivo inclui texto escritos, mas não se limita a eles. O repertório contém 

performances verbais-canções, orações, discursos-, bem como prática não verbais. A 

divisão entre escrito/oral, em um nível capta a diferença entre arquivo/repertório que 

venho desenvolvendo neste estudo, na medida em que os meios de transmissão 

diferem, como acontece também com as exigências de armazenamento e 

disseminação. O repertório seja em termos de expressão verbal ou não verbal, 

transmitem ações incorporadas reais (Idem, p.55). 

É possível constatar que as relações de poder constituídas pelo conhecimento 

supervalorizam a sociedade letrada europeia e seus arquivos, que giram em torno da sua 

afirmação ontológica racional e, ao mesmo tempo, desvalorizam, culpabilizam e apagam os 

repertórios das comunidades ‘não letradas’, como uma forma de cortar a comunicação com seus 

sistemas de significações, de identidades e memórias. 

 Diana Taylor nos diz que devemos pensar na relação de saber/poder como a valoração 

do arquivo como fonte de conhecimento e na desvalorização do repertório como não sendo 

possuidor de uma episteme. Quando esta relação se instaurou nas Américas, os documentos 

escritos anunciaram o desaparecimento de práticas performativas dos povos originários e, logo 

em seguida, dos povos africanos. Assim como a distorção de alguns conhecimentos culturais, 

quando não falamos de apropriação.  

O que estaria em risco politicamente ao se considerar o conhecimento incorporado e 

a performance como efêmeros, ou como aquilo que desaparece de quem são as 

memórias que ‘desaparecem’ se apenas o conhecimento de arquivo é valorizado e 

vistos como permanente? Deveríamos simplesmente ampliar nossa noção de arquivo 

para acomodar práticas mnemônicas e gestuais e o conhecimento especializado 

transmitido ‘ao vivo’? ou ir além das fronteiras do arquivo? Retomo a pergunta de 

Rebecca Schneider em “Archive Performance Remain” [A performance de arquivo 

permanece]: “se considerarmos a performance como um processo de desaparecimento 
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(...) estaríamos nos limitando a um entendimento da performance predeterminado por 

estarmos culturalmente habituados à lógica do arquivo?” [...]. Pelo contrário: como 

tenho buscado estabelecer aqui, há uma vantagem em pensar sobre um repertório 

performatizado, práticas (como dança, teatro, canção, ritual, testemunhos, práticas de 

cura, trilhas da memória, e de muitas outras formas de comportamentos repetitivos 

como algo que não pode ser abrigado ou contido no arquivo (Idem, p. 72). 

Diana Taylor acrescenta ainda que a escrita é como uma arma do arsenal colonial. O 

apagamento de práticas indígenas se dava pelo processo da abordagem etnográfica, em que a 

precisão do registro dessas práticas significava compreender para melhor erradicar. Esta 

abordagem proporciona estratégias para desaparecimento a partir da sua documentação. Na 

contemporaneidade, podemos dizer que seria compreender para melhor cooptar.    

Esses escritos do início da colonização são todos sobre o apagamento, seja afirmando 

que as práticas antigas havia desaparecimento, seja buscando efetuar o 

desaparecimento que invocam. Ironicamente, eles revelam uma profunda admiração 

pelos povos e culturas que visam destruir [...] (Idem, p.77). 

Podemos dizer, assim, que a analogia entre arquivo e repertório contribui para a 

discussão crítica sobre as “patologias da ocidentalização” desde a colonização à colonialidade. 

Castro-Gomez compreende que as patologias da ocidentalização, vulgo “estado nacionais e a 

consolidação do colonialismo”, são a gênese dos vários fenômenos sociais, políticos, subjetivos 

e culturais que se apresentam neste continente. O autor afirma que o projeto da modernidade 

seria uma “tentativa fáustica de submeter a vida inteira ao controle absoluto do homem sob 

direção segura do conhecimento” (CASTRO-GÒMEZ, 2005, p. 87), assim como, “exigia, 

conceitualmente elevar o homem ao princípio ordenador de todas as coisas” (idem). Mas a 

elevação de quais homens e de qual humanidade? O que se perde quando se submete a vida de 

outras comunidades a uma universalização sobre entendimentos sociais, culturais e de ser no 

mundo? O que foi perdido ao sofrermos o processo de colonização? 

A construção do projeto de governabilidade é precedida por uma tática de guerra: 

conhecer o interior do inimigo, seus segredos e suas táticas e usá-las como arma para submetê-

lo aos roteiros de colonização, incapacitando-o de construir sentidos para sua identidade nos 

ambientes sociais. “A invenção do Outro” nasce a partir das criações de perfis subjetivos 

estatalmente coordenados ou estudados pelas Ciências Sociais e os seus ramos do 

conhecimento.  

Mais que como o “ocultamento” de uma identidade cultural preexistente, o problema 

do “outro” deve ser teoricamente abordado da perspectiva do processo de produção 

material e simbólica no qual se viram envolvidas as sociedades ocidentais a partir do 

século XVI (CASTRO- GÓMEZ, 2005, p. 88). 

 A razão, utensílio do conhecimento colonizador, é parte de um sistema de dominação 

e de docilização dos corpos. Seus sistemas de conhecimento arquivam e unificam uma história, 
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para não dizer que forjam um sistema de conhecimento que controla e domina povos. É possível 

dizer, assim, que quem mais tem domínio desta razão e de seus meios, são os que contam nossa 

história (América Latina) e moldam nossas relações com o mundo.   

Consideremos a performance, assim como Diana Taylor, um sistema de conhecimento, 

aprendizagem, armazenamento e transmissão e o estudo dela como aquele que nos permite 

ampliar o que entendemos por conhecimento. Isto nos proporciona desarticular o foco que 

temos na cultura da escrita e fortalecer vínculos com a cultura “incorporada”. Ao valorizarmos 

os discursos performáticos, algumas implicações metodológicas são necessárias para a 

revalorização da cultura expressiva e incorporada, nos diz Diana Taylor. Uma delas seria sobre 

o conceito de performance e sua afirmação como práxis (teoria e prática) e episteme, que se 

tornaria vital para a de[s]colonização dos estudos latinos, pois descentraria o papel histórico da 

escrita que foi introduzida durante as colonizações. 

Embora os Astecas, Maias e Incas praticassem a escrita antes da conquista - em forma 

de pictogramas, hieróglifos ou sistemas de nós, ela nunca substituiu a expressão vocal 

performatizada. A escrita, apesar de altamente valorizada, era originalmente um 

lembrete para a performance, um auxílio mnemônico. [...] porém a escrita dependia 

muito mais da cultura incorporada para sua transmissão do que o inverso (TAYLOR, 

2013, p. 46). 

Diana Taylor diz, ainda, que o que mudou com as conquistas não foi que a escrita 

deslocou a prática incorporada (e nos lembra que os jesuítas trouxeram consigo suas próprias 

práticas culturais), mas as relações de legitimidade da escrita sobre os outros sistemas 

epistêmicos e mnemônicos. 

A escrita agora assegurava que o Poder, P maiúsculo, conforme Rama [Angel Rama], 

poderia ser desenvolvido e imposto sem a opinião da grande maioria da população, os 

indígenas e as populações marginais do período colonial, sem acesso à escrita 

sistêmica. Os colonizados não apenas queimaram os códices antigos, mas também 

limitaram o acesso à escrita a um grupo muito pequeno de homens conquistados que 

eles sentiam que promoveriam os esforços evangélicos. Enquanto os conquistadores 

se esforçaram por elaborar, ao invés de transformar, uma prática de elite e um 

determinado arranjo de poder baseado no gênero, a importância dada à escrita 

aconteceu às custas das práticas incorporadas como modo de conhecimento e de fazer 

reivindicações. Aqueles controlavam a escrita- primeiro os frades e, em seguida, os 

letrados- ganharam o poder excessivo. A escrita permitiu aos centros imperiais 

europeus- Espanha e Portugal- controlar suas populações coloniais de longe (Idem, p. 

47-48). 

A separação que se faz entre palavra escrita e falada está diretamente relacionada aos 

aspectos de repressão à prática incorporada indígena e africana como forma de conhecimento. 

Suas práticas (não verbais) como dança, ritual, culinária, que serviam para a preservação da 

identidade e memória comunitária, e foram consideradas pelas autoridades religiosas e civis 

como idólatras, ou seja, como própria de pecadores, daqueles que não praticavam atos 

considerados católicos. A ruptura desta relação não é apenas entre a palavra escrita e falada, 
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mas entre o arquivo como aquele que possui materiais perpétuos - documentos, edifícios, ossos 

- e repertório, como o efêmero, língua falada, dança, esporte e ritual - de práticas e 

conhecimentos incorporados. A construção de uma memória arquival só existe na forma de 

documento e itens resistentes as mudanças. Este sistema é, desde o começo, o sustento do poder.  

A memória arquival39 é aquela que trabalha a distância do tempo e do espaço, que pode ser 

reexaminada como um manuscrito e que também consegue separar a fonte de ‘conhecimento’ 

do conhecedor, no tempo e/ou espaço: “O que muda ao longo do tempo é o valor, relevância e 

significado do arquivo, como os itens são interpretados ou mesmo incorporados” (Idem, p.49). 

Em contraposição, o repertório é parte de uma memória incorporada, performances, oralidade, 

movimento, dança, canto ou todo conhecimento considerado efêmero e não reprodutível 

segundo a hierarquia de conhecimento da Europa.  

O repertório, etimologicamente “uma tesouraria, um inventário”, também permite a 

agência individual, referindo-se também a “aquele que encontra, descobridor”. O 

repertório requer presença - pessoas participam da produção e reprodução do 

conhecimento ao “estar lá”, sendo parte da transmissão. Em oposição dos objetos 

estáveis, as ações do repertório não permanecem as mesmas. O repertório ao mesmo 

tempo guarda e transforma as coreografias de sentido. […] O repertório permite o 

aparecimento de perspectivas alternativa dos processos históricos transnacionais de 

contato e sugerem um remapeamento das Américas, desta vez seguindo tradições de 

prática incorporada (Idem, p. 49-50). 

Como pode a performance nos ajudar a desestabilizar os arquivos? Diana Taylor nos 

lembra que a performance transmite memórias através das performances incorporadas, e que 

estas funcionam como um sistema epistêmico, um modo de conhecer, ensinar. Desta forma, se 

nós não assumirmos que a performance transmite conhecimento, que é um fazer distinto da 

escrita e do uso de uma racionalidade (europeia), se esta não for assumida como conhecimento 

que transmite memória, o que fazemos é dar os direitos de autoria a outros para contar a nossa 

história. E quem os (nos) conta são os letrados, que reivindicam para si as identidades e 

memórias sociais que excluem e desvalorizam os conhecimentos que não estão de acordo com 

seus modos de produção, inferiorizando qualquer outro saber ou forma de ser.  

[...] se, contudo, formos reorientar os modos como se tem estudado tradicionalmente 

a memória e a identidade cultural nas Américas, com ênfase disciplinar em 

documentos literários e históricos, para olhar através das lentes de comportamentos 

performatizados, incorporados, o que saberíamos então que agora não sabemos? De 

quem seriam as histórias e memórias e lutas que se tornaram visíveis? Que tensões 

poderiam ser mostradas pelos comportamentos em performance que não seriam 

reconhecidas nos textos e documentos? (Idem, p. 20). 

É fundamental então fazer as retomadas (históricas), termo que aproprio das lutas 

indígenas sobre a disputa pela demarcação das suas terras, mas não apenas disso, mas de toda 

 
39 A memória ‘arquival’ existe na forma de documentos, mapas, textos literários, cartas esses itens supostamente 

resistentes à mudança. [...] O arquival, desde o começo, sustenta o poder. 



53 
 

luta que reconstrói uma afirmação de seus repertórios, assim como sua reconexão com os rituais 

sagrados e com espiritualidade. Isto é retomar a conexão com a memória, com a cultura e 

reorganizar as nossas identidades, afirmando um percurso histórico de apagamento, exploração 

e violência sobre nosso continente. Nossos traumas não podem ser explicados pelas vozes que 

sempre falaram. Devemos sim, desaprender este caminho para pensar sobre o que de nós ainda 

sobrevive no meio das colonialidades apreendidas pela imposição da força hegemônica.     

As retomadas históricas [por uma] descolonização da performance na América Latina 

convocam a reconstrução de um saber, fazer e ser que, até então, foram moldados por uma 

colonização. Elas também afirmam que fazer arte e escrever sobre ela na América Latina é uma 

tarefa que deve ser feita como quem desaprende os olhares coloniais sobre este fazer. Não é 

negar, mas conjugar e convocar uma performance cultural que está próxima à nossa realidade 

e da nossa gente. Não devemos esquecer que os estudos científicos outrora provocaram a 

ausência das nossas narrativas. Devemos fazer o caminho contrário, usar quer seja as práticas 

artísticas contemporâneas ou as pesquisas acadêmicas para rememorar.   

Quando Eleonora Fabião, em seu texto Programa Performativo: O corpo-em-

experiência, nos diz que a performance, assim como o performer são educadores do sentido, 

encontro aí uma justificativa que afirma este fazer. Educar os sentidos, quando já esgotamos 

(ou é esgotada) a via da racionalidade (europeia), da argumentação e da negociação pelas vias 

da branquitude/euroamericana. Pois quando pensamos nos domínios dos sentidos, no próprio 

sentir, na construção do sentir, cadeias de significações precisam ser descobertas, acordadas, 

ressignificadas e relembradas através da construção de um conhecimento que resgate nossos 

repertórios e desorganize os arquivos. 

Os atos de transferência são os meios pelo quais ocorre o deslocamento de uma 

memória cultural, consequentemente sua performance, em meio ao processo de apagamento e 

esquecimento fomentado pela colonização. Um sistema mnemônico. Esses processos, como 

afirma Diana Taylor, são responsáveis pela duplicação do repertório no interior das colônias. A 

duplicação da performance é associada à configuração sincrética com as religiões católicas. 

Estas configurações foram as formas pelas quais os povos originários e africanos encontraram 

de preservar os antecedentes de sua cultura ao invés de permitirem seu apagamento.  

Neste processo, a criminalização das manifestações culturais locais era tratada a com 

castigos severos e punitivos. Desta forma, diante da criminalização toma-se a estratégia de 

duplicação das culturas no interior da cultura do colonizador. 
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Os poderes civis e eclesiásticos tentaram substituir as práticas “opacas” e “idólatras” 

dos povos indígenas por outros comportamentos mais “apropriados”: as 

demonstrações de obediência e submissão. Isso envolvia claramente a transformação 

da relação entre espaço tempo e prática cultural. A igreja buscou impor-se como único 

lugar do sagrado e organizou a vida religiosa e secular espacial e temporalmente. [...] 

A ladainha de proibições procurou impor novas (e segregadas) práticas espaciais e 

torna visível a nova hierarquia social (TAYLOR, 2013, p. 79). 

A performance incorpora, nos diz Diana Taylor, torna visível esses aspectos da 

duplicidade da cultura, pois as práticas de manifestações culturais são caracterizadas por 

múltiplos códigos que transmitem camadas de sentido. As proibições tinham como 

determinação barrar os movimentos expressivos que funcionavam como reservas de acesso às 

memórias das expressividades.   

Esses editos buscavam limitar a capacidade dos povos indígenas de movimento, 

independência econômica, autoexpressão a fim de controlar os comportamentos 

visíveis. As mudanças no padrão buscavam interromper o que Maurice Halbwach 

denominou “o arcabouço social da memória” (Idem, p. 80) 

 As proibições não foram suficientes para banir as práticas culturais, por isso a 

necessidade de reconhecer que as performances indígenas e africanas são transferidas e 

reproduzidas no interior do sistema simbólico concebido para eliminá-las.  

 Diana Taylor afirma, ainda, que as performances culturais contemporâneas levam 

adiante essas tradições representativas, o que a faz perceber que os atos de transferência são 

uma corrente viva de memória e contestação. A exemplo, ela nos diz que, no campo da arte, 

determinados performers se utilizam do “repertório como base para acrescentar a profundidade 

histórica a suas reivindicações políticas e estéticas” (Idem, p. 88). É o caso da performance Dois 

ameríndios desconhecidos40, dos artistas latinos Coco Fusco e Guillermo Gómez-Peña, que, 

segundo ela, é um confronto à atitude colonialista de produção dos sujeitos racializados, que 

foram constituídos como “selvagens” durante o processo de colonização na América Latina. 

Diana Taylor pontua que essa performance historicizava a prática, ao realçar seu caráter de 

referência aos períodos coloniais. 

 

 
40 Título original: “Two undiscovered amerindians”. 
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 Dois ameríndios desconhecidos foi apresentada pela primeira vez durante um evento 

em homenagem ao aniversário do quincentenário da chegada de Cristóvão Colombo nas terras 

americanas, no Columbus Plaza, em Madri, Espanha, em 1992. A performance ocorria no 

interior de uma jaula de metal, onde os performers realizavam a ação, que podemos identificar 

como a repetição em gesto crítico dos processos de significado da colonização para os povos 

originários da América Latina: viver em uma jaula e servir ao lazer e prazer dos colonizadores, 

como se fosse animais em zoológicos sem possibilidade de humanização, apenas de 

animalização.  

A jaula guatinaui confronta o espectador com a história “não natural” e extremamente 

violenta da representação exibição de seres humanos não ocidentais [...]. Essas 

performances de poder têm histórias diferentes. Em jaula, em um museu, em uma 

sociedade que segrega e encarcera seus Outros, Fusco e Gómez-Peña se entregam, 

abertamente, para serem classificados e rotulados. Com poucas roupas, como objetos 

expostos em um diorama, eles se expuseram ao escrutínio público. Sua performance 

combina bem com as ficções de descontinuidade do museu, pois ao passado alheado 

e o presente informado pareciam coexistir dois lados das barras (Idem, p. 107). 

Esta performance faz uma crítica ao colonialismo de forma multifacetada, pois ela 

desafia a cultura imposta e confronta a maneira com a história apresenta os fatos históricos, 

mostrando como são vendidos e consumidos dentro das estruturas hegemônicas. Diana Taylor 

reitera que Dois ameríndios desconhecidos emprega a performance como uma episteme, ao 

usar a linguagens artística para conceber uma ação que foi produzida histórica e culturalmente 

para determinados corpos: “Ela evocou a construção e a performance do “exótico” encenado 

nas feiras etnográficas do final do século XIX, em que os nativos eram colocados em habitats-

modelos” (Idem, p. 108).  

 

 

 

Figura 6: Dois ameríndios 

desconhecidos, Guillermo 

Gómez-Peña e Coco Fusco, 

Madri/Espanha, 1992. 

Fonte: Walker Art Center 

Archives. 
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Como referência mais atual, aponto o trabalho instalativo Desobediência poética, da 

artista e acadêmica portuguesa Grada Kilomba41, que esteve em exposição na Pinacoteca de 

São Paulo em 2019. Desobediência poética é fruto da percepção existencial da artista em 

conflito com as estruturas sociais racistas europeias, mas que seria facilmente traduzida para as 

dores das demais comunidades cujos direitos à existência têm sido negligenciados. 

 A exposição é composta por três vídeo instalações, sendo a primeira intitulada Ilusões 

Vol. I, Narciso e Eco, a segunda, Ilusões II, Édipo e, a última, O dicionário.  Aqui, tratarei 

somente da primeira, Ilusões Vol. I, Narciso e Eco, em que o mito grego é narrado por Grada 

Kilomba, enquanto, ao fundo, é exibido um vídeo pré-gravado, no qual atores negros 

constituem cena em um quarto branco fazendo analogias à sociedade contemporânea e à 

experiência do racismo sobre seus corpos pretos. As ações que ocorrem enquanto Grada 

Kilomba narra o mito de Narciso e Eco mostram a correspondência de Narciso com as 

experiencias do racismo cotidiano institucionalizado no seio da nossa sociedade.  

Narciso, Narciso tornou-se uma metáfora para alguém que se vê a si e o seu próprio 

corpo, como os objetos de amor. Narcisismo, narcisismo é à imagem de si próprio; a 

excessiva admiração pela própria aparência; e a incapacidade de amar ou reconhecer 

outros, como objeto de amor. Narcisista, narcisista é esta sociedade branca patriarcal 

 
41 Em exposição na Pinacoteca de São Paulo, entre 6 de julho e 30 de setembro de 2019. 

Figura 7: Dois ameríndios 

desconhecidos, Guillermo Gómez-Peña 

e Coco Fusco, Madri/Espanha, 1992. 

Fonte: foto retirada do site Walker Art 

Center Archives. 
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na qual todos nós vivemos, que é fixada, em si própria e na reprodução da sua própria 

imagem, tornando todos os outros invisíveis. Eu, eu estou rodeada de imagens, que 

não espelham o meu corpo. Imagens de corpos brancos, com sorrisos perfeitos, 

sempre a olharem-se a si próprios, e a reproduzirem a sua imagem como o objetivo 

ideal de amor. [...] Sempre a olharem para  si próprios e a reproduzirem-se a si próprios 

como o objecto ideal de amor. Como Fanon escreveu: “Tanta brancura, que me 

queima...” (KILOMBA, 2019, p. 12-1342)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grada Kilomba afirma que a sequência de trabalho Ilusões é uma interlocução 

alegórica de um espaço branco e infinito, que exclui e marginaliza outras identidades que vivem 

e sobrevivem dentro deste cubo branco. A relação com o mito de Narciso e Eco conduz a 

discussão sobre a sociedade contemporânea que está sempre centrada em repetir e afirmar a 

construção do seu passado histórico e que tem imensa dificuldade em mudar o presente ou de 

construir um futuro fora dessas estruturas.    

Há uma ilusão, uma ruptura. Uma ruptura entre a realidade e a imagem. É uma ruptura 

óptica, pois as imagens que eu vejo, não refletem a sociedade em que eu vivo. E é 

uma ruptura política, pois a sociedade em que eu vivo não é refletida nas imagens que 

eu vejo. É uma ruptura entre objeto e imagem. Um profundo narcisismo que parece 

reduzir o mundo à imagem reflectida da branquitude. Neste narcisismo, pessoas 

marginalizadas dificilmente encontram imagens, símbolos ou vocabulário para narrar 

a sua própria história ou para nomear o seu próprio trauma. Porque nas narrativas 

dominantes nós somos construídos, não só como Outro, e como o outro do outro 

(alteridade): a personificação do que a sociedade não quer ser. Nós tornamo-nos 

aquilo que o sujeito branco não quer ser (KILOMBA, 2019, p. 15-1643). 

 
42 Esta é uma passagem do texto narrado por Grada Kilomba na exposição Ilusões Vol. I, Narciso e Eco, na 

Pinacoteca de São Paulo, 2019. Este texto encontra-se no Catálogo da exposição Grada Kilomba: Desobediencia 

poética. Pode ser encontrado neste link: http://pinacoteca.org.br/wp-content/uploads/2019/07/AF06 

_gradakilomba_iolo_baixa. pdf .  
43 Esta é uma passagem do texto narrado por Grada Kilomba na exposição Ilusões Vol. I, Narciso e Eco, Pinacoteca 

de São Paulo, 2019. Conferir nota de rodapé 41 para mais detalhes.   

 

Figura 8: Vídeo instalação 

Ilusões Vol. I, Narciso e 

Eco, Grada Kilomba, 

Roterdã/Holanda, 2017. 

Fonte: Retirado do site 

Wilfried Lentz Rotterdam 

Foto: Tor Jonsson 

http://pinacoteca.org.br/wp-content/uploads/2019/07/AF06%20_gradakilomba_iolo_baixa.%20pdf
http://pinacoteca.org.br/wp-content/uploads/2019/07/AF06%20_gradakilomba_iolo_baixa.%20pdf
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Nessa instalação, a artista ocupa-se de refletir, através do mito grego, as formas sutis 

que fomentam as políticas de invisibilidade a determinados corpos. Sua releitura do mito vai de 

encontro às questões que perpassam a construção histórica da branquitude, como assim afirmou 

Maria Aparecida Silva Bento, em sua tese de Doutorado Pacto narcísico no racismo: 

Branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público. Para Bento, o pacto 

da branquitude compreende o silêncio frente às desigualdades das quais as pessoas brancas 

saem beneficiadas, a partir de um pacto que fazem entre si. Um pacto que exclui as pessoas 

negras e as demais pessoas racializadas. Maria Aparecida Bento faz uso, ao seu favor, das 

ferramentas da casa grande – o mito e o conhecimento racional europeu – para compor uma 

crítica regada a sarcasmo, em que o mito de Narciso é usado para discutir racismo na sociedade 

brasileira. Pois para ela: 

As alianças inter-grupais entre brancos são forjadas e caracterizam-se pela 

ambiguidade, pela negação de um problema racial, pelo silenciamento, pela interdição 

de negros em espaço de poder, pelo permanente esforço de exclusão moral, afetiva, 

econômica, política dos negros, no universo social (BENTO, 2002, p. 7). 

Talvez por isso, Grada Kilomba fale em trauma e se proponha a pensá-lo a partir de 

outros sentidos: o visual, o auditivo e o corporal.  Desta perspectiva, é perceptível que a arte 

contemporânea tem dado grandes passos nessa direção, construindo cada vez mais espaços de 

conjugação de natureza política, antropológica, ética ou religiosa44 e explorando outras 

linguagens capazes de despertar múltiplos sentidos e olhares sobre o corpo. O que Grada 

Kilomba faz é percorrer e reconfigurar a trajetória de traumas que constituem um corpo 

racializado e todos os contornos de pactos em que se forja este corpo e sua localização social. 

 
44 Cf. FERNANDES, Silva. Teatralidades Contemporâneas, 2010.  

 

Figura 9: Vídeo instalação 

Ilusões Vol. I, Narciso e 

Eco, Grada Kilomba, 

Roterdã/Holanda, 2017. 

Fonte:  retirado do site 

Wilfried Lentz Rotterdam. 

Foto: Tor Jonsson. 
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A desobediência poética é um grito para se descolonizar o olhar e perceber que os princípios 

classificatórios do mundo não são mais suficientes para a multiplicidade dos corpos, sujeitos, 

perspectivas e vidas. 

 Grada Kilomba nos diz, ainda, que “o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada. 

Uma ferida que dói sempre, por vezes infecta e outras vezes sangra” (2019). Assim, é possível 

perceber seu desejo de atualizar, por meio de seus trabalhos, os traumas do passado e os 

fragmentos da violenta história de colonização e escravização que permanecem ainda hoje 

latentes em nosso presente.  

Em vista disso, o que vemos no vídeo performance apresentada por Grada Kilomba, 

são as imagens de pessoas negras, acompanhadas pela a artista ao ler e fazer a análise do mito 

de Narciso na qual este pacto de branquitude é exposto. Esta sua releitura do mito, demonstra 

como o mundo tem se tornado o espelho da branquitude, enquanto o racismo é o uso 

discriminatório do pertencer ou não a este mundo, cujas estruturas políticas se tornaram mais 

brancas do que negras.  

Às vezes, sinto que vivo num espaço de intemporalidade. Num espaço vazio. Num 

espaço onde o tempo não existe. Eu sinto que vivo num espaço onde o passado 

interrompe o meu presente e onde o presente é vivenciado como se eu estivesse no 

passado. Eu vivo num espaço de intemporalidade. Num espaço vazio. Num espaço 

branco. Numa infinidade branca. Num “cubo branco” que é mantido branco, por 

pessoas brancas. Num “cubo branco” que se apresenta ausente de cor e de significado. 

Mas, branco, não é ausência de cor, mas acumulação de todas as cores. É acumulação 

de todas as cores possíveis. De facto, negro preto é ausência de cor. Uma metáfora 

interessante, não é? A negritude é sempre vista, mas é ausente. A branquitude nunca 

se vê, mas sempre presente. Presente em todo lado. É um centro ausente. Está no 

centro de tudo, mas esta centralidade não é vista como relevante. Nós vivemos num 

“cubo branco” que se reproduz a si próprio como norma e como normalidade. 

Ausente. Neutra. Universal (KILOMBA, 2019, p. 18- 19 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Esta é uma passagem do texto narrado por Grada Kilomba na exposição Ilusões Vol. I, Narciso e Eco, Pinacoteca 

de São Paulo, 2019. Conferir nota de rodapé 41 para mais detalhes.   

 

Figura 10: Vídeo 

instalação Ilusões Vol. I, 

Narciso e Eco, Grada 

Kilomba, São Paulo, 2019. 

Fonte:  Catálogo da 

exposição Grada Kilomba: 

Desobediência Poética.  
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O racismo estrutural é atemporal, como nos lembra a artista, pois é um pacto com leis 

“universais” de apagar-se o que não é branco. Maria Aparecida Bento, em sua tese, nos informa 

sobre a condição do Brasil e o pacto de branquitude. Suas conclusões são que o Brasil vem, há 

muito tempo, se eximindo de tratar com seriedade este assunto. Ela nos diz que o silêncio marca 

profundamente a forma como ele é tratado, mas que, “de algum modo, em alguma parte de cada 

um de nós, está colocada a informação de que a maior parte da história deste país foi construída 

com base na apropriação indébita [...] e na violação institucionalizada de direitos de um grupo” 

(BENTO, 2002, p. 51), em detrimento de outro grupo. Para ela, se reconhece a desigualdade 

social na qual determinadas populações brasileiras se encontram, mas este fator não está 

associado à discriminação por raça. Sendo assim, um dos primeiros sintomas de identificação 

do que é a branquitude é a projeção narcísica.  

Talvez possamos concluir que uma boa maneira de se compreender melhor a 

branquitude é entender a projeção do branco sobre o negro, nascida do medo e cercada 

de silêncio, fiel guardião dos privilégios. O que se vê comprometido nesse processo é 

a própria capacidade de identificação como o próximo, criando-se, desse modo, as 

bases de uma intolerância generalizada contra tudo o que possa representar a 

diferença. Podemos levantar a hipótese de que, nas relações raciais hierarquizadas, o 

que ocorre é o oposto e, de certa forma, similar ao que ocorre no amor narcísico. O 

amor narcísico está relacionado com a identificação, tanto quanto o ódio narcísico 

com a desidentificação. O objeto do nosso amor narcísico é o “nosso semelhante”, 

depositário do nosso lado bom. A escolha narcísica de objeto se faz a partir do modelo 

de si mesmo, ou melhor, de seu ego ideal: ama-se o que se é, ou o que se foi, mas 

ama-se principalmente o que se gostaria de ser, ou mesmo a pessoas que foi parte de 

si, enquanto vista como ideal do ego, nos processos de indiferenciação. Por outro lado, 

o alvo do nosso ódio narcísico é o outro, o “diferente”, depositário do que 

consideramos nosso lado ruim (Idem, p. 44).   

Pensando sobre a condição do mundo com espelho narcisista da branquitude, Grada 

Kilomba nos diz que é impossível constituir a crítica através do mito de Narciso sem levar em 

conta o protagonismo de Eco que, na sua analogia, seria o consenso branco. Se, por um lado, 

existem aqueles que propagam as palavras de Narciso, repetindo assim com Eco o faz, por outro 

tem aqueles que negam, pelos privilégios que tem, a reflexão sobre aquilo que é repetido por 

Narciso.  

Bem, não é só que não sabe. Mas que se tem o poder de não ter que saber. Poderíamos 

chamar a isto uma dupla ignorância: não se sabe, e não se tem que saber. Ou uma 

tripla ignorância: Não se sabe, não se ter que saber, e, na verdade, não se deve saber. 

Uma múltipla camada de ignorâncias. Fica então uma simples questão: Qual o papel 

que escolhemos ter? O papel de Narciso, que não sabe. O papel de Eco que não quer 

saber. A obediência de ambos, que não se deve saber. Ou saber, o que há muito 

sabemos (KILOMBA, 2019, p. 20-2146). 

 
46 Esta é uma passagem do texto narrado por Grada Kilomba na exposição Ilusões Vol. I, Narciso e Eco, Pinacoteca 

de São Paulo, 2019. Conferir nota de rodapé 41 para mais detalhes.   
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A performance de Grada Kilomba, assim como os problemas levantados por Maria 

Aparecida Bento, são subsídios essenciais para o desenvolvimento de minhas investigações. 

Principalmente, se partimos dessas experiências que nos são apresentadas para pensar que, na 

cena contemporânea, diversas poéticas artísticas estão imersas em processos de 

de[s]colonização dos corpos, do gênero, do ser e saber na América Latina. Grada Kilomba ao 

finalizar a narrativa que fez durante o vídeo instalação de Ilusão, Vol 1. Narciso e Eco, diz que 

foi convidada para estar ali hoje, mas sente que não há exatamente nada de novo para dizer. 

Porém sente que na complexa estrutura do mundo, tudo já foi dito e que tudo já sabemos, mas 

buscamos incessantemente esquecer o que sabemos. Nesta negação moram as ilusões. Para ela 

ainda vivemos em uma sociedade que continuamente reflete imagens coloniais, assim como 

Narciso, que prefere amar o próprio reflexo mesmo quando descobre que quem respondia as 

suas investidas era Eco. Para Kilomba, o mundo é extremamente branco, estruturado por um 

pacto da branquitude que permite exercer a ideia de superioridade através da negação da 

apropriação indébita de bens concretos e simbólicos para a manutenção de seus privilégios47.  

  

 
47 Cf. BENTO, Cida Aparecida Silva. Pacto Narcísicos no Racismo: Branquitude e poder nas organizações 

empresariais e no poder público, 2002, p. 35. 
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3 MOTIM E CURA 

 

A resistência de que trato aqui é parte da elaboração de um pensamento sobre 

de[s]colonização nas artes, em certa perspectiva proveniente da compreensão das dinâmicas de 

poder e do reconhecimento de que é necessário desautorizar a oficialidade das narrativas 

impostas e reconhecer as não oficiais. Deste modo, a conjugação arte e resistência compreende 

a necessidade de se efetivar um jogo de confronto entre realidades: um embate entre narrativas 

hegemônicas que se pretendem absolutas e produções estéticas provenientes de corpos 

periféricos. Estar imbuído desta perspectiva política desafiadora, de confronto e resistência às 

estruturas que arquitetam narrativas oficiais, é o principal pressuposto deste embate, pois ele 

reflete a politização ou não do artista que cria a partir de certas condições marginais. Além 

disso, uma das questões fundamentais nestes embates, que dizem respeito à criação artística 

comprometida com sua realidade, é referente ao liame dos corpos e discursos de artistas cujas 

vidas estão imersas nas estruturas de poder articuladas aos projetos coloniais e às ideologias da 

modernidade. 

 

3.1 Práticas de resistência e estéticas liminares 

 

No artigo Resistência Decolonial: estratégias e táticas territoriais, o geógrafo Edir 

Augusto Pereira afirma que a resistência é sempre uma luta situada, no sentido de que as lutas 

que se constituem através da afirmativa de resistência, localizando-se a partir de uma matriz 

de opressão, pretendem fazer uma contraofensiva. Sendo assim, suas manifestações de luta 

estão posicionadas, em três sentidos, contra as formas de poder. Pensando desse modo, em 

acordo com os estudos de resistência de Michel Foucault, Edir Pereira sustenta que a primeira 

é a luta contra as formas de dominação, a segunda é contra as formas de opressão e a última 

contra as formas de sujeição. Esta última, a luta contra as formas de sujeição, ou contra a 

submissão da subjetividade, seria a que está cada vez mais nos ocupando, de dentro das outras 

formas de luta citadas acima. A ideia de luta de resistência pressupõe que ela se constitui a 

partir das dinâmicas próprias do exercício do poder. A resistência, com assim afirma o autor, 

não é uma mera reação, mas sim uma matéria do poder que é essencial para sua afirmação. 

Não existe, portanto, poder absoluto, pois sempre há espaços de produção de resistências.  

Já os Estudos Decoloniais entendem a resistência como uma cumplicidade subversiva 

por meio de uma resistência semiótica, ou seja, uma luta que pretende ser capaz de ressignificar 

as formas hegemônicas de conhecimento por meio das subjetividades subalternas e suas 
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epistemes. Para isso, é necessário ressignificar o conhecimento através das epistemes de 

fronteira, em que são levadas em conta as relações coloniais e as experiências sociais dos 

sujeitos racializados. Dessa maneira,  memória,  cultura e experiências sociais são assumidas 

como conhecimentos que localizam os resquícios da colonização no interior de nossa 

organização social. Ao mesmo tempo, possibilitam reconhecer os desafios que devem ser 

assumidos nas relações práticas, metodológicas e pedagógicas, para constituir a ação de tomada 

de consciência ética transformativa para a libertação, cujos processos objetivam constituir 

práticas que procuram redefinir e ressignificar a vida e suas condições de dignidade.  

Os gritos não são apenas reações e expressões de susto.  São também mecanismos, 

estratégias e ações de luta, rebelião, resistência, desobediência, insurgência, ruptura e 

transgressão diante da condição imposta ao silenciamento, em face de tentativas de 

silenciamento e diante dos silêncios - impostos e estratégicos - acumulados. Os gritos 

reúnem silêncios e reclamam - se apoderam de novas - vozes sequestradas, 

subjetividades negadas, corpos, natureza e territórios violados e despojados. Como 

Maldonado-Torres explica, o grito de medo do colonizado ou da colonizada não é 

simplesmente uma expressão de horror e terror, pode ser entendido mais criticamente 

como prática e intervenção (política, epistemológica, ontológicaexistencial) que 

aponta e caminha a uma atitude decolonial e possibilidade de descolonização 

(WALSH, 2017, p. 25, tradução nossa 48). 

Esta perspectiva nos ajuda a buscar respostas de enfrentamento às arquiteturas de 

opressão em que estamos soterrados nos tempos atuais, respostas dadas por várias produções 

estéticas que emergem poderosamente do anseio de artistas de reagirem à sua realidade. Essas 

ações são a afirmação de subjetividades que lutam pela realização do seu lugar dentro da 

grande estrutura opressora e excludente que nos envolve. Estrutura que é entendida aqui como 

cumprimento da colonialidade, que empreende potentes atualizações nas suas estruturas de 

poder e, através destas, reconfigura seus interesses para manter um único propósito: atualizar 

sempre mais seus abusos sobre a América Latina, condicionando-a ainda mais à exploração.  

A teórica e crítica das artes e da cultura, Nelly Richard, em seu texto O regime crítico-

estético da arte no contexto da diversidade cultural e suas políticas de identidade49, se ocupa 

de pensar esse eixo de opressão dentro da teoria e crítica da arte. Para ela, há uma supremacia 

cultural que monopoliza e produz um sistema de universalização e teorização da arte. Ela 

 
48 “Los gritos no son solo reacciones y expresiones de susto. Son también mecanismos, estrategias y acciones de 

lucha, rebeldía, resistencia, desobediencia, insurgencia, ruptura y transgresión ante la condición impuesta de 

silenciamiento, ante los intentos de silenciar y ante los silêncios —impuestos y estratégicos— acumulados.9 Los 

gritos reúnen silencios y reclaman —se apoderan de nuevas— voces secuestradas (Garzón, 2014), subjetividades 

negadas, cuerpos, naturaleza y territórios violados y despojados. Como bien explica Maldonado-Torres, el grito 

del espanto del colonizado o colonizada no es simplemente uma expresión de horror y terror, puede ser entendido 

más criticamente como una práctica e intervención (política, epistemológica, ontológicaexistencial) que apunta y 

camina una actitud decolonial y la idea y posibilidad de la decolonización.” 
49 Este texto encontra-se apenas em espanhol. Seu título original é “El Régimen Crítico-Estético del arte en el 

contexto de la diversidade Cultural y sus políticas de identidade”.  
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entende, ainda, que as produções teóricas artísticas da América Latina e as produções europeias 

são distintas, pois enquanto esta última está atrelada ao desejo de documentação da forma 

artística e de exercer o controle da universalização da produção teórica, crítica e metodológica, 

a América Latina se utiliza da arte e da teoria como um sistema para denunciar as condições de 

miséria e opressão sociais, assim como para visibilizar minorias historicamente silenciadas e 

realizar intervenções públicas ligadas à demanda do social.  

Para Nelly Richard, outra característica da produção teórica latino-americana é que ela 

manifesta sua crítica e reflexão lançando olhar justamente sobre como essa normatização e 

hierarquização promovem o predomínio das narrativas que funcionam como poderes 

reguladores da produção e teorização do conhecimento. Estendendo esta crítica para o campo 

das artes, Ileana Diéguez Caballero (2013, p. 184) afirma que: 

Tal como propõe Nelly Richard (2006), a ordem dos discursos entre “centro e 

“periferia” supõe que a arte latino-americana privilegia a dimensão de conteúdo e 

reivindica o “contexto” que agita a trama cultural, estereotipando ou folclorizando a 

“diferença” enquanto o “centro” faz o trabalho universal em relação à arte e se 

encarrega da forma, da crítica e da reflexão teórica. 

Ela considera que isso não significa que a América Latina não produz teoria ou, 

tampouco, deixa de produzir crítica e reflexão. O que há de distinto na nossa produção artística 

é justamente não construirmos uma hierarquização entre arquivo e repertório artísticos. Tanto 

é que as produções artísticas estão sempre atreladas ao repertório cultura e seu uso traz uma 

singularidade para as formas universalizadas da arte que estão sendo teorizadas pela Europa.   

[E]ste uso singular da linguagem pode estender-se a espaços não artísticos, como 

procedimento que visa produzir uma desautomatização do olhar - efeito estético? - e 

uma maior visualização-efeito político? [...] O que faz com essas ações não sejam 

reduzidas a testemunhos políticos - os quais lhe retirariam o valor - é a sua construção, 

a densidade de linguagens que, sem inseri-las na esfera da arte, sublinham sua 

esteticidade (Idem, p. 184). 

  Este ponto é essencial para compreendermos que, nas disputas pelas narrativas, os 

eixos política e vida se entrecruzam, elaborando compreensões de como devemos habitar os 

espaços públicos ou de como tornamos público determinados assuntos que perpassam as 

fronteiras da coletividade no processo de habitar a vida na civilidade.  

Ileana Diéguez pode nos ajudar a pensar esta questão, na medida em que se preocupa 

em refletir sobre a criação artística na América Latina como produtora de uma estetização do 

político através da elaboração das ações cidadãs, “dispositivos artísticos que se diferenciam da 

linguagem habitual do protesto” (Idem, p. 184). Ela afirma que estes dispositivos artísticos de 

protesto, como intervenções urbanas, instalações cênicas e performances que se desenvolvem 

nas ruas, praças, galerias e teatro, são indicadores das notáveis mudanças que vem acontecendo 
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nos meios artísticos cênicos e visuais. Para ela, os campos artísticos se aproximam cada vez 

mais de uma condição liminar, em que há um esgarçamento da fronteira entre o espaço estético 

e o real. Ela caracteriza esse esgarçamento como sendo o uso da teatralidade não apenas no 

campo artístico, mas como uma prática social estratégica para ações políticas e protestos 

cidadãos. 

A arte que hoje acontece em algumas cidades do mundo significa um desafio para os 

olhares ortodoxos que seguem pensando na produção artística de forma segmentada. 

Vou dar como exemplo a ‘intevenção’ urbana Filoctetes, lemnos em Buenos Aires, 

coordenada por Emilio Garcia Wehbi - artista plástico e cênico- que numa manhã de 

novembro de 2002 fez aparecer vários corpos imóveis em pontos distintos da cidade. 

Tratava-se de vinte e três bonecos hiper-realistas colocados em lugares muito 

frequentados da cidade por uma numerosa equipe interdisciplinar, que se interroga 

sobre as relações entre transeuntes e os moradores de rua. As reações que este evento 

provocou foram muitos diversas. Vários cidadãos, despertados ante a presença dos 

corpos, que acreditavam serem reais, pediram auxílio às instituições competentes; 

outros, a grande maioria, passavam tranquilos, insensíveis frente a uma paisagem 

urbana que começava a parecer normal (CABALLERO, 2011, p. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ileana Diéguez também se ocupa em pensar os gestos críticos. Deixa claro que a arte 

sobre a qual teoriza está devidamente atrelada a uma estetização do político, de modo que as 

ações tendem a ter uma produção de “linguagem simbólico/metafórico que se transformam em 

gestos extracotidianos que desautorizam as gesticulações políticas comuns” (2011, p. 21). São 

atos de desfamiliarização das formas comuns e do uso de espaços. As formas de estetização do 

político são, para a autora, práticas liminares, já que por meio da arte se inserem nos espaços 

públicos os acontecimentos próprios do real, sendo esta estetização uma prática que confronta 

arte e vida, real e ficcional. Neste confronto, a dimensão contemplativa da arte se desloca e cria-

se uma estética de participação ou ações que constroem uma utopia de proximidade.  

 

Figura 11:  Intervensão 

Urbana Filoctetes e Lemnons, 

Emilio Garcia Wehbi, Buenos 

Aires/Argentina, 2002. 
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Sílvia Fernandes, em seu texto Experiência no teatro do real, afirma que utopia de 

proximidade seria, assim como teorizou Óscar Cornago, uma crise de representação da 

sociedade contemporânea e que esta pode ser sentida, no campo da arte, como deslocamentos 

de mecanismos teatrais tradicionais – representativos e políticos – assim como a afirmação de 

uma postura diferenciada dos artistas que buscam construir o fazer artístico através de uma ética 

relacional. Para Ileana Diéguez, o acontecimento participativo ocorre por meio da liminaridade, 

em que se pratica o pensamento e a arte como ação perturbadora, o estar entre dois estados 

diferentes de existência. A liminaridade potencializa o encontro através dos afetos e das 

vontades, e estes são capazes de provocar um abalo na estrutura social, de gerar espaços 

poéticos que potencializam, através do encontro ou de utopias de proximidade, micro utopias 

revolucionárias. O conceito de liminar, para a autora, é um indicativo de uma região 

transdisciplinar relacionado a um hibridismo artístico que mescla o teatro, a performance art, 

as Artes Visuais e o ativismo. Esta transdisciplinaridade está muito próxima de concepção de 

não territorialidade, do multável, do processual, do inacabado. Para ela, “a percepção do liminar 

sugere o termo como uma zona complexa onde se cruzam a vida e arte, a condição ética e a 

criação estética, como uma ação da presença num meio de práticas representacionais” (Idem, 

p. 20).  

Ileana Diéguez afirma, assim, que são nas instâncias liminares que se constituem a 

estetização da política e a politização do artístico. Ela entende que isto pode fazer com que a 

arte se aproxime ainda mais daquilo que não está propriamente compreendido como pertencente 

ao campo da estética. Desta forma: 

Nos acontecimentos liminares que fundam communitas é colocada em prática- 

consciente ou não - as estratégias situacionistas: inseridos em cenários cotidianos 

procuram produzir uma mudança de pulsão, outra qualidade de energia, rasurando a 

divisão entre espectador e atores, e por extensão entre produtores e consumidores. 

Mas alguns destes acontecimentos também concretizam como ações artísticas. Além 

das demarcações estéticas que ponderam uma teologia da arte baseada num sistema 

de valores para o gozo da contemplação, aqui poderíamos considerar um ‘terceiro 

espaço”, o indicado por Nelly Richard [...] onde são conjugadas as “especificidades 

crítica do estético e a dinâmica que mobiliza a intervenção artístico cultural” 

(CABALLERO, 2018, p. 188). 

As crises dos sistemas de representação estão acompanhadas da crise dos sistemas 

sociais e econômicos, e esta situação tem gerado uma atualização na maneira como se constitui 

as reivindicações políticas e ativismos. Também estas crises repercutem na forma e conteúdo 

artísticos apresentados, sendo estes contaminados por pautas políticas e de lutas sociais. Por 

isso, Ileana Diéguez nos adverte sobre a importância discutir estas formas poéticas insurgentes 

no interior e o sistema artísticos e políticos consolidas por estruturas hegemônicas. A exemplo, 

ela nos diz que é possível ver desde as crises políticas da esquerda, as mudanças que ocorrem 
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no campo das representações das problemáticas políticas e como essas contaminam as cenas 

artísticas.  

Para Ileana Diéguez, é perceptível que a arte é atravessada pelos acontecimentos do 

real, em variações com discursos de protestos ou ações públicas que desorganizam os espaços 

convencionais. Esta arte conduz um processo de habitar pela dramaturgia da vida, já que os 

discursos artísticos mesclam os estilos de vida aos de se fazer arte e proporcionam múltiplas 

hibridações que transgridem as formas tradicionais e teológicas da arte pura50. Ela assegura 

também que é através das encenações de desejos que convocamos modos de construção que 

intercalam à vida um habitar por gestos críticos, tornando visível o transbordamento de novas 

ações políticas exercidas pelo corpo. “É também uma re-volta íntima [...] a do próprio corpo, é 

uma metáfora possível para aludir a uma prática que confronta, e que também é produzida pelo 

desejo” (Idem, p. 189-190). 

 

3.2 O pensamento Liminar 

  

Assim como nos lembra Ileana Diéguez, a teatralidade é um aspecto/dimensão que 

atravessa e transcende as próprias questões teatrais desde a segunda metade do século XX. Pois, 

segundo sua perspectiva, ela já se misturava a outras dimensões para além do teatro desenvolvia 

muito antes deste ser considerado pós-dramático (LEHMANN, 2007) ou teatro performativo, 

como considerado por Josette Féral (2008). 

Há vários anos tenho me interessado em pensar a teatralidade, entendida como um 

discurso e uma estratégia que atravessa o teatro e o transcende, possibilitando 

inclusive a expansão e o deslocamento dos limites do teatral e do artístico. A 

teatralidade como dispositivo que tem caracterizado uma parte importante da arte 

contemporânea desde a segunda metade do século XX. Muito antes de o teatro se 

apropriar de outras linguagens na era do chamado teatro pós-moderno, a teatralidade 

já havia se disseminado, contaminado, infiltrado e expandido nos territórios da vida e 

das artes (CABALLEIRO, 2011, p.127). 

 Ela nos diz que é possível reconhecer uma primeira manifestação dessa teatralidade 

nas Artes Visuais, nos movimentos que surgem na década de 1960: “happening, da 

performance, dos eventos de John Cage e Merce Cunningham, do movimento Fluxus, do 

Acionismo Vienense, dos assemblages, dos environments, da pop art, da land art” (idem, p. 

128). Estes movimentos artísticos transmutaram a relação entre percepção da obra de arte e seu 

espectador, assim com a relação entre o espaço e a natureza do que é visível, ficcional e real ao 

desenvolver uma teatralidade plástica.  

 
50 C.f., CABALLERO, Ileana. Cenários liminares: teatralidades. Performances, política, 2011, p.189. 
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A teatralidade gerada pelas disposições de objetos e encenações escultóricas 

desenvolveu-se de maneira paralela às teatralidades do corpo exploradas por 

performers e criadores do espaço teatral, como Artaud e Grotowski. Desvinculado de 

origens dramáticas e textuais, esse “outro teatro” implicava reconhecer outras 

genealogias, não de raízes dramáticas, mas cênicas e plásticas (Idem). 

Ileana Diéguez reconhece que a teatralidade não se reduz apenas à cena nem à 

interpretação de dado prévio, pois que ela é um campo expandido, que está aquém e além da 

cena teatral. A concepção de campo expandido se torna um paradigma nas artes visuais a partir 

do texto Escultura como campo expandido, ensaio de 1979 no qual Rosalind Krauss 

problematizou que o campo da escultura estava se tornando uma categoria maleável e 

expansiva, pois, “ao transformar a base num fetiche, a escultura absorve o pedestal para si e 

retira-o do seu lugar; e através da representação de seus próprios materiais ou do processo de 

sua construção, expõe sua própria autonomia (KRAUSS, 1984, p.132).  

A constatação de Ileana Diéguez é que Rosalind Krauss já “alertava sobre uma 

transformação radical que vinha se produzindo no campo da escultura e que ameaçava instalar-

se entre as artes” (CABALLERO, 2014, p. 126). Além disso, esta compreensão surge a partir 

da crítica de Michael Fried em seu ensaio Arte y objetualidad, ainda pelos idos de 1967, no qual 

ele faz referência a uma emergência da presença cênica instalada dentro do campo das Artes 

Visuais. Nesse período, os movimentos artísticos da década de 1960 transgrediram as formas e 

o fazer, se desvinculando das artes tradicionais e lançando crítica a espaços de validação de 

uma estética institucional da arte. Optou-se então por artes produtoras de presença cênica, nas 

quais o espaço torna-se dominado pela conduta imponente de uma presença que reivindica do 

espectador sua atenção. A crítica à estética institucional51 tem relação com o modo como o 

espaço das galerias, museus e feiras tornaram-se validadores de obra de arte, assim como 

produtores de uma estética própria para esses locais. 

Em diálogo com a perspectiva de Clement Greenberg, Fried não via com bons olhos 

a instalação de objectualidades por parte dos chamados artistas minimalistas, pois se 

tratava de objetos “em situação” que implicavam uma experiência [...]. Ambos os 

críticos consideraram que tal arte, a que chamaram de “literalista”, gerava uma 

“presença em cena” por meio da imponente aparência dos objetos que exigiam ser 

levados em conta e solicitavam uma relação de cumplicidade com os espectadores. 

Esse era o efeito ou qualidade teatral contra a qual se expressou tal crítica, 

inaugurando uma espécie de manifesto que falsamente enfrentava o teatral e o 

pictórico e que abertamente se opunha à expansão de uma sensibilidade “corrompida 

ou pervertida pelo teatro” (FRIED, 2004, p. 186). Não era a distinção entre os regimes 

modernos e pós-modernos o que estava se evidenciando nesse temor ao teatral? (Idem, 

p. 126-127). 

 
51 O artista Marcel Duchamp é o fundador de tal proposição de menosprezar esses espaços sagrados onde a estética 

institucional se estabelece, como nos lembra Rosalind Krauss em entrevista Yve-Alain Bois. 
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A ideia da teatralidade alinhada a uma expansão para além do teatro, com o 

desenvolvimento de novos paradigmas da arte na segunda metade do século XX, vai se 

infiltrando cada vez mais nos territórios da vida e da arte. Desse modo, esse entrecruzamento 

se deu de tal forma que hoje não sabemos dissociá-lo do próprio fazer artístico. O que 

observamos aqui é o aceleramento da radicalização destes paradigmas da década de 1960, o 

que torna o espaço da cena contemporânea um lugar de entrecruzamento de linguagens e ideias 

de “maior presença das artes visuais, das mídias, e as ações da performance. A continuidade de 

algumas dessas estratégias tem gerado oxigenadas fendas na teatralidade atual” 

(CABALLERO, 2011, p. 17).  O que faz com que Ileana Diéguez desenvolva um estudo sobre 

teatralidade alinhada a um campo expandido na arte contemporânea, assim como o fez Rosalind 

Krauss no estudo já mencionado aqui. A definição de teatralidade transcende as fronteiras do 

próprio teatro e se direciona para a produção de outras cenas, tornando a arte um cenário de 

“outro teatro”: o da presença, do corporal, do vivencial e da performatividade. Ileana Diéguez 

nos mostra, ainda, que as hibridações e experimentações que surgem durante o século XX nas 

artes, inicialmente foram sugeridas como um novo teatro, mas que, na realidade, era a 

teatralidade que, articulada à performatividade, se constituía como um campo expandido.   

Interessa-me estudar a condição liminar que reside numa parte dessas teatralidades 

atuais, nas quais se entrecruzam não só formas artísticas, mas também diferentes 

arquiteturas cênicas, concepções teatrais, olhares filosóficos, posicionamentos éticos 

e políticos, universos vitales, circunstâncias sociais. Não desejo me referir à 

teatralidade como um conjunto de especificidades territoriais desligando de outras 

práticas e disciplinas artísticas. No melhor dos casos, gostaria de observá-la como uma 

situação em movimento, redefinida pelas práticas artísticas e humanas (Idem, p. 19-

20).  

 A teatralidade e a performatividade, então, se tornam características substanciais da 

cena contemporânea, concebendo “estruturas de acontecimentos, de situações, de práticas in 

situ, de teatralidades, de performatividades e (re)presentações” (CABALLERO, 2014, p. 128). 

Sobre esta questão, a autora afirma que:  

Um estudo dos entrecruzamentos entre as práticas teatrais e as artes performáticas 

teria que reconhecer a performatividade com aspecto fundamental da teatralidade, 

assim como a execução ou encenação de imagens do corpo do ator. O que o teatro 

tem-se denominado de “texto performático” implica uma escritura gestual, uma 

prática corporal. A palavra performance também tem sido utilizada para sinalizar a 

representação ou execução de uma obra teatral e em geral cênica. Mas é necessário 

considerar a particularização que teve esta denominação na década de sessenta, 

quando os artistas plásticos abandonam os espaços seguros dos museus e impregnam 

suas obras de recursos do representacionismo, gerando uma espécie de teatralização 

das artes plásticas, sendo estas ações ou execuções conhecidas como happinings e 

performances. Assim começou o reconhecimento de uma prática conhecida como 

performance art, forma migrante que se transportou das artes visuais até as artes 

cênicas e que desde então foi ganhando espaço, diferenciada das tradicionais 

estruturas sociais (CABALLERO, 2011, P. 27). 
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A autora salienta que as expansões do performativo, do teatral e do cênico são frutos 

de transformações que surgem a partir da demanda dos acontecimentos da vida à arte, de modo 

que a teatralidade e as cenas partem da urgência de falar das relações conviviais e da 

performatividade das experiências do social. Por isso, Diéguez busca a compreensão dessa 

demanda no que ela chama de “outros territórios cênicos”, para além dos âmbitos artísticos e 

cada vez mais próximos das manifestações públicas e dos protestos sociais. A performatividade 

e a teatralidade são usadas como campos estratégicos discursivos destas manifestações e elevam 

seu caráter artístico teatral ao passarem a ser um campo de prática e gestos que transgridem a 

esfera pública com “desejos coletivos”.  

 Os territórios cênicos são espaços onde o performativo e a teatralidade se apresentam, 

não sendo necessariamente possuidores de um caráter artístico ou “de uso disciplinador”, uma 

vez que não é essa a intenção, mas quando em meio às tensões sociais, aquilo que é 

especificamente do campo das artes se contaminam com um tipo de Agitprop52 [agitação e 

propaganda] da vida contemporânea, de modo que as estratégias artísticas interferem na esfera 

pública, usando de artifícios poéticos para configurar ações políticas que desafiam as regras 

estatizantes da vida pública e privada53.  

Desde então meu olhar apontou para territórios cênicos, mas não precisamente teatrais 

e inclusive não estritamente artísticos, portanto, não considerados pela estética 

tradicional. Meu campo de interesses se centrou em práticas e gestos que expõem na 

esfera pública desejos coletivos, construindo outras formas de politicidade. Práticas 

estas que podem vir desde as manifestações cidadãs e os protestos sociais, e que ainda 

que não tenham um fim artístico, produzem uma linguagem que prende a percepção e 

suscita olhares desde o pensamento crítico. Ou práticas desenvolvidas em contextos 

artísticos que transcendem pelo seu potencial político revulsivo (CABALLERO, 

2016, p. 51). 

 

Os territórios cênicos são campos e cenários expandidos, criadores de zonas 

transdisciplinares em direção ao social. Eles são o lugar a partir do qual se produzem 

discursividades oriundas da exposição da presença e do uso de dispositivos representacionais. 

As zonas transdisciplinares seriam lugares de cruzamento de linguagens artísticas: o teatro, a 

performance art, artes visuais e formas de ativismo, onde se encontram unidos não por seu 

status artístico, mas por possibilidades geradoras de estratégias discursivas na esfera sócio-

política. 

 A autora enfatiza que o seu desejo não é de aludir à teatralidade como um conjunto 

específico, o que podemos usar com protótipo de compreensão para as zonas transdisciplinares 

 
52 Minha intenção em usar este termo não está ligada a ideia da ideologia marxismo-leninismo que se apresentou 

nestes movimentos artísticos da década de 20, mas na sua importância estratégica e simbólica em conjugar arte, 

política e vida para a formação crítico-política da massa. 

53 Cf., CABALLERO, Ileana. Cenários liminares: teatralidades. Performances, política.2011, p. 37. 
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dos territórios que delimitam as outras práticas artísticas. Mas, a seu ver, tanto a teatralidade 

quanto a performatividade são estratégias usadas para incrementar práticas discursivas culturais 

para além da própria arte. Sobre as relações apontadas acima, no que diz respeito à expansão 

da dimensão poética como uma abertura para se relacionar com a condição real da vida, Stela 

Fischer (2016, p. 89) nos diz que:  

Essa expansão da dimensão poética das artes para o campo social é o que Ileana 

Diéguez, ao apropriar-se de conceitos propostos pela teoria do antropólogo Victor 

Turner sobre a liminaridade, sugere como o espaço intersticial das artes no qual se 

configura uma “zona complexa onde se cruzam a vida e a arte, a condição ética e a 

criação estética, como uma ação da presença num meio de práticas representacionais” 

(DIÉGUEZ, 2011, p.20). O sujeito/a sujeita da representação decolonial está para 

além do artista, incorporando uma presença social, atuando também como 

representante da cidadania na qual está imbricado o trabalho artístico. E esse artístico 

está inteiramente envolto pelo tecido intersubjetivo e social que desmonta as formas 

de representações convencionais para dar lugar à presença e às corporeidades que 

questionam as derivações de dominação e colonização ainda presentes em nossas 

culturas subalternas. O corpo é, então, tomado como zona de confronto, de resistência. 

Na citação acima são retomados alguns dos conceitos chave de Ileana Diéguez para 

propor um olhar cuidadoso sobre a materialidade dos fatos, ao pensar quem é o sujeito da 

representação dentro do cenário liminar proposto pela autora. Ambas abordam a concepção de 

sujeito como quem está permeado por condições históricas de opressões que instituem o drama 

social, concepção com as quais concordo inteiramente. Pincipalmente quando o drama social é 

entendido “como episódios públicos de erupção tensional” (CABALLERO, 2016, p. 54). Do 

mesmo modo como, no âmbito social e artístico, é concebido “‘o desenvolvimento de uma 

atitude estetizante das práticas políticas’ de diversos movimentos sociais – do feminismo e do 

ativismo LGBTT ao movimento negro” (CAETANO, 2016, p. 31).  

Os sujeitos da representação social ou sujeitos decoloniais são, assim, os que emergem 

das situações de liminaridade ou das condições liminares para estruturarem relações verticais 

com o meio. A liminaridade é, para Diéguez, uma condição intersticial que aparece, de maneira 

efêmera, no âmbito das estruturas sociais, invertendo-as temporariamente e tornando-se, desse 

modo, uma esfera da ação com possibilidades transformadoras do social54 através da criação de 

communitas, ou das anti-estruturas e resistências que estão em disputas diretas com as relações 

hierarquizantes, opressoras, racistas, sexistas e exploratórias do social. 

Se em todos os casos a liminaridade é uma situação de margem, de existência 

alternativa nos limites, no presente estudo dessa condição tem sua representação ideal 

nas communitas metafóricas nas quais participam decisivamente a linguagem poética 

e a dimensão simbólica. Num sentido mais antropológico utilizarei o termo para 

observa situações onde a marginalidade não é precisamente uma alternativa poética, 

mas uma consequência da estrutura social (CABALLERO, 2011, p. 59). 

 

 
54 DIÉGUEZ, Ileana, Liminaridades: práticas de emergência e memória, 2016, p.52. 
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No caso particular da América Latina, de modo especial entre os anos de 1960 e 1970, 

ainda no aflorar da arte acción, os tempos eram de agitações políticas e de fortes movimentos 

sociais que lutavam para a construção da democracia, visto que alguns países deste continente 

estavam sob controle ditatorial, enquanto outros caminhavam para efetivar seu projeto político 

democrático. Em ambos os casos, assim como ainda hoje, a luta pelo direito à vida se fazia 

presente. Principalmente porque a democracia não se estendeu a todos e muitos permanecem 

sem espaço para poder expressar o que pensam ou como compreendem o mundo. De modo que, 

mesmo depois dos vários esforços e lutas pela constituição de uma sociedade mais democrática, 

não conseguimos superar os velhos sistemas políticos de exclusão e desumanização dos mais 

vulneráveis. Ao contrário, o que resultou da implantação da democracia liberal burguesa foi a 

intensificação da lógica colonial de exploração e marginalização dos já excluídos.  

É possível perceber então que, se antes os movimentos que lutavam pelo direito à vida 

o faziam frente às marchas ditatoriais que varriam o continente, hoje a luta permanece, ainda 

que no seio da democracia. Por se tratar de um projeto democrático limitado e direcionado para 

atender aos interesses de uma pequena parcela privilegiada, para outros grupos o direito à vida 

continua sendo negligenciado, pois o Estado democrático de direito, tamanha suas limitações, 

não é capaz de contemplar a multiplicidade dos indivíduos que o constituem. Isto é, a 

democracia, como um jogo no qual todos deveriam ter direito à voz e a vez, opera restritamente 

para o bem de uma pequena parcela da população que perpetua a desigualdade e a violência 

sobre aqueles que nunca tiveram direito sequer à vida.    

Dessa forma, não é de se estranhar que, ao menos na América Latina, a performance 

– ou uma parte considerável das produções performáticas contemporâneas – está nitidamente 

associada às questões políticas, se constituindo como uma construção político-estética que tem 

contribuído para a realização de vários micro-movimentos das lutas sociais. Diante disto, o que 

afirmo como hipótese é que alguns dos contornos que deram forma à performance na América 

Latina estão diretamente ligados à problemática da experiência de violência enfrentada por 

segmentos sociais, na luta por sua redemocratização e na luta pelo seu direito à vida. O que está 

imbricado não somente às questões do viver enquanto manutenção da sua constituição orgânica, 

mas enquanto corpo, episteme, cultura, identidade e política. Vida como uma condição a partir 

da qual se é e se experiencia uma identidade cultural e uma episteme que interpreta e representa 

o mundo, constituída do direito de pertencimento aos espaços públicos comuns a todos. 

Além disto, gostaria de salientar que a América Latina, assim como a África, foi 

conduzida por processos históricos que transformaram o corpo no principal receptáculo de 

violência e punição, de exploração, discriminação e abjeção. Segundo esta perspectiva, é 
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necessário acentuar que a raça acaba por interseccionar o pior da aplicação de uma corpo-

política, ou seja, há toda uma estrutura política e social racista e opressora destinada a 

determinados corpos, quer sejam leis, conhecimentos, divisões sociais, trabalho, divisões 

territoriais ou controle de corpos – da sexualidade à performatividade do gênero. Esta corpo-

política se esconde nas pequenas camadas da relação social, alocando cada sujeito a um 

determinado lugar, assim como distribui experiências singulares.  

Por isso é impossível, para os dias atuais, permitir teorias que falam em nome de uma 

universalidade dos fatos e das experiências de viver em sociedade. Pensando desta forma, 

assumo que este trabalho afirma uma perspectiva metodológica que é feminista interseccional, 

construída por mulheres pretas que buscam compreender os múltiplos sistemas de opressões na 

qual seu corpo se encontra, pois, “enquanto mulheres negras, segundo Kimberlé Crenshaw, não 

estarem elegíveis para demarcar a própria experiência particular da discriminação sem que suas 

causas fossem indeferidas” (AKOTIRENE, 2018, p. 59) estaremos sempre vulneráveis e 

ausentes das pautas políticas e sociais que garantam nossa seguridade e nossos direitos 

constitucionais.  

As encruzilhadas identitárias na qual o capitalismo nos afunda ainda mais estão 

entrelaçadas por políticas de apagamento de pautas. Por isso foi necessário também trazer os 

estudos de(s)coloniais, assim como o feminismo descolonial, como uma maneira de demarcar 

o surgimento das opressões que este trabalho compreende, mas não apenas isso, mas também 

localizar de quais identidades estamos falando quando pensamos as questões das lutas políticas 

e direitos sociais para a comunidade negra e latina.  

Diante disto, é possível perceber um movimento, dentro das epistemologias latino-

americanas, preocupado em discutir as pautas relacionadas a temas como: apagamento 

histórico, traumas, memórias, violência do estado, constituição social, estudos de gênero e a 

politização das questões individuais com um problema público e social. Estas questões não são 

alheias ao campo das artes, de modo que existem artistas que delas têm se ocupado bastante. 

Assim como é o caso da performance que, por meio do corpo atuante do artista em ação, torna-

o ponto de mediação entre as contradições e opressões do mundo, pois é por ele que nos 

relacionamos social e politicamente, é nele que o sujeito social se constitui na esfera privada e 

na esfera pública, é onde também as contradições e a (re)existência surgem. 

 Josefina Alcázar, em Mulher, corpo e performance na América Latina55, constata que 

cada vez mais o campo da performance é usado para dar visibilidade às questões que permeiam 

 
55 Título original: “Mujer, cuerpo y performance en América Latina” 
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o corpo e sua identidade, questionando e confrontando de forma direta os padrões culturais de 

opressão: racismo, sexismo, machismo, capitalismo, imigração e violência. Estes, como se 

sabe, atentam contra a vida de determinados grupos sociais ou promovem sua invisibilização 

como problemas atrelados às estruturas sociais de caráter heterocispatriarcal. A autora constata 

que as mulheres vêm ganhando visibilidade dentro desse campo, o que logrou características 

próprias de confrontação a certas questões que perpassam seus corpos, como é o caso da 

violência de gênero, racismo, de marginalização social e das estruturas políticas.  Podemos 

entender então, assim como Camila Bacellar (2016, p. 66), que: 

Uma boa maneira de começar a visibilizar as possíveis relações entre os feminismo e 

a performance é apontada pela artista e investigadora mexicana Mónica Mayer no 

artigo Un breve testemonio sobre los ires y vinires del arte feminista en Mexico 

durante la ultima década del siglo XX y la primeira del XXI56 quando diz que a 

performance quer borrar a linha entre arte e a vida, e os feminismos querem borrar a 

linha entre o pessoal e o político.  

Se não queremos cometer o erro de tornar  essa uma questão binária, é necessário 

reiterar a afirmação de Camila Bacellar sobre este momento em que arte não é apenas de caráter 

feminista, mas também de afirmações identitárias, quer sejam das questões de gênero e 

sexualidade, do racismo ou de confronto de uma história única.  

[..] o investimento na materialidade do corpo, com suas características particulares e 

marcas sociais, segue sendo [também] uma tendência artística utilizada 

principalmente, mas não exclusivamente, por corpos não-hegemônicos ou não-

normativos no que tange o sistema moderno/colonial de gênero (Idem, p. 64). 

Por isso é possível dizer que os corpos das artistas sustentam dimensões para além e 

aquém de ter se tornado um meio físico e material da obra. Seu corpo se torna um encontro de 

pautas pessoais que não podem ser dissociadas do contexto histórico no qual ambos, artista e 

corpo, habitam, o que leva a pensar no corpo como um sistema simbólico que expressa os 

problemas diretamente ligados com a instituição de um sujeito universal e unificado. Por isso é 

possível perceber como cada vez mais a emergência da discussão sobre identidade, gênero, 

política, violência estão presentes no campo artístico contemporâneo. Pois a arte performática, 

como uma produção cujo compromisso artístico está centrado no corpo, não pode ser dissociada 

das suas condições sociais e culturais. Josefina Alcázar nos lembra que: 

O corpo se constrói socialmente, é uma estrutura simbólica e uma representação 

imaginária. De fato, a famosa frase “o pessoal é político” pode ser visto como um 

reconhecimento de que “toda experiência corporal leva consigo um inevitável aspecto 

 
56 Artigo encontrado neste endereço: https://www.jstor.org/stable/42625122?seq=1#metadata_info_tab_contents. 

2018, p. 190-205. 

https://www.jstor.org/stable/42625122?seq=1#metadata_info_tab_contents
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social, e que todo compromisso político tem um inevitável componente corporal” 

(2008, p. 334, tradução nossa57). 

Pensando sobre o viés da colonização e a constituição da identidade latino-americana, 

percebemos que somos marcados por distintas identidades culturais, mas subjetivamente a 

identidade europeia ainda se impõe sobre as demais formas de ser por meio de seu sistema-

mundo racional e heteropatriarcal. Esta foi a maneira pela qual, como já visto no primeiro 

capítulo, a Europa estruturou uma afirmação de si sobre o mundo, pois, ao desbancar e submeter 

à subalternidade a cultura e identidade dos povos da América e fazer com que estes se 

identifiquem com o sujeito-europeu-capitalista do projeto perpetuado pela modernidade/ 

colonialidade, ela acaba por estabelecer padrões de civilização eurocentrada a estes povos. 

Desta forma, é necessário, aqui, abordar as questões que reprimem os desejos, aniquilam vidas 

e ferem os direitos mínimos sociais.  

A transgressão de uma moralidade hipócrita e dominada constitui um aspecto muito 

importante na performance. O corpo expande sua significação, torna-se metáfora e 

matéria, texto e tela. A exploração do corpo e a busca pela livre sexualidade são 

abordadas a partir dos ângulos do feminismo, da luta lésbico-gay, do questionamento 

da religião e da análise do comportamento público e privado, questões significativas 

da performance autobiográfica e íntima. Na investigação do corpo, alguns buscam a 

exaltação dos sentidos e levam o corpo aos limites físicos. Dessa maneira, os artistas 

performáticos não apenas questionam a divisão entre as artes, mas a separação entre 

arte e vida (ALCÁZAR, 2008, p. 334, tradução nosso58). 

Ao pensar sobre como determinadas performances estão cada vez mais se entrelaçando 

às veredas da vida, é possível perceber que novas configurações poéticas surgem, tornando o 

corpo um estado de consciência expressivo de resistência às opressões e seus sistemas de 

apagamento e destruição de culturas. 

 A definição histórica de identidades, que Josefina Alcázar nos informa em seu texto 

Mujer, cuerpo y performance en América Latina, revela os desafios que temos ainda depois da 

colonização, visto que esta desterritorializou diversos povos, submetendo-os à violência e à 

exploração desumanas no campo da materialidade e, por outro lado, os impactos que causou no 

campo cultural através da imposição de uma cultura eurocentrada, sendo responsável por 

 
57 “El cuerpo se construye socialmente, es una estructura simbólica y una representación imaginaria. De hecho, la 

famosa frase ‘lo personal es político’ puede ser vista como un reconocimiento de que ‘toda experiencia corporal 

lleva consigo un inevitable aspecto social, y que todo compromiso político tiene un ineludible componente 

corporal’.” 
58 “La transgresión de una moral hipócrita y atenazada conforma una vertiente muy importante en el performance. 

El cuerpo expande su significación, se torna metáfora y materia, texto y lienzo. La exploración del cuerpo y la 

búsqueda de una sexualidad libre se abordan desde los ángulos del feminismo, la lucha lésbico-gay, el 

cuestionamiento de la religión y el análisis del comportamiento público y privado, temas significativos del 

performance autobiográfico e intimista. En la indagación del cuerpo algunas buscan la exaltación de los sentidos 

y llevan el cuerpo a los límites físicos. De esta manera, las artistas del performance no sólo cuestionan la división 

entre las artes, sino la separación entre el arte y la vida.” 
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modificar nossas tradições performativas e  nossa práticas culturais. O ritual, por exemplo, é 

uma dimensão que sempre foi explorada pelas culturas não europeias, como afirma a autora.  

A identidade na América Latina está marcada pelas diferentes faixas que a compõem: 

os herdeiros indígenas das civilizações pré-colombianas; aqueles com raízes 

africanas; os mestiços; crioulos com raízes europeias; e agora, as identidades 

emergentes que surgem dos movimentos migratórios e da passagem de fronteiras 

nacionais, culturais e linguísticas, como os latinos nos Estados Unidos. Para recuperar 

o legado cultural dessas bandas que compõem a identidade, os artistas performáticos 

recorrem não apenas ao ritual, mas também resgatam a festa popular e o jogo. Assim, 

retomam as imagens do carnaval, do circo, da tenda, da luta livre, dos merolicos e dos 

pregoneros. Mito, performance e cura estão entrelaçados em ações tribais, em um 

neoprimitivismo que torna o corpo o espaço de transformação e experiência 

(ALCÁZAR, 2008, p. 335, tradução nossa 59). 

Assim, é possível afirmar que o campo da cena contemporânea, na América Latina, 

tem como encargo também recuperar os laços ancestrais por meio de performances culturais 

que permitam ao artista se reconhecer como pertencente a uma comunidade que resiste cultural, 

espiritual e materialmente neste mundo de colonialidades.  

Ileana Diéguez, ao tratar da condição liminar, constata que determinados trabalhos 

artísticos que emergem na América latina no final dos anos 80 e 90 são possuidores de 

estratégias artísticas que transitam ente o artístico-poético e o estético-político. Levando em 

consideração que ela pensa essa noção a partir do estudo do antropólogo Victor Tuner, 

compreendemos a liminaridade como pertencente a ordem de fronteiras, como uma passagem 

de um regime a outro. Essa transição é identificada, assim, como possuidora de quatro 

condições que são guiadas por um desejo de construção e transgressão, ainda que simbólicos, 

da configuração do mundo.   

Desse modo, a  primeira condição é  “a função purificadora e pedagógica ao instaurar 

um período de mudanças curativas e restauradoras” (CABALLERO, 2011, p.37); a segunda, “a 

experimentação de práticas de inversão –‘o que está acima deve experimentar o que está a 

baixo’- e os subordinados passam a ocupar uma posição proeminente” (Idem); a terceira é  “a 

realização de uma experiencia, um vivencia nos interstícios dos dois mundos” (Idem), e a 

quarta, “a criação de communitas, entendida como uma anti-estrutura na qual se suspendem as 

hierarquias, como ‘sociedades abertas’ onde se estabelecem relações igualitárias, espontâneas 

e não racionais” (Idem). 

 
59 “La identidad en Latinoamérica está marcada por las distintas franjas que la conforman: los indígenas herederos 

de las civilizaciones precolombinas; aquellos con raíces africanas; los mestizos; los criollos con raíces europeas; 

y ahora, las identidades emergentes que surgen a partir de los movimientos migratorios y el cruce de fronteras 

nacionales, culturales y lingüísticas, como los latinos en Estados Unidos. Para recuperar el legado cultural de estas 

franjas que componen la identidad, los artistas del performance recurren no sólo al rito, sino también rescatan la 

fiesta popular y el juego. Así, retoman la imaginería del carnaval, del circo, de la carpa, de la lucha libre, de los 

merolicos y de los pregoneros. Mito, performance y sanación se entrelazan en acciones tribales, en un 

neoprimitivismo que hace del cuerpo el espacio de transformación y de experiencia.” 
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 Partindo dessas premissas, afirmamos que estas quatro condições estão cada vez mais 

presentes dentro do campo expandido da cena contemporânea, podendo ser percebidas a partir 

de poéticas que discutem  as imposições hegemônicas do gênero e do sexo, a violência e traumas 

constituídos pelo racismo ou a partir da criação de dispositivos artísticos estratégicos para 

proporcionar cura e discutir os traumas em nossa sociedade advindas dos contextos históricos 

discutidos nesta pesquisa. Os trabalhos que apresento a seguir estão permeados por estas quatro 

condições, não se limitando a uma única condição cada um deles, mas transitando entre elas. 

 

3.3 Insurgência corporal #1: A sagração de Urubutsin, Sara/Elton Panamby 

  

O trabalho da performer paulista SaraElton Panamby é um exemplo de produções 

capazes de nos proporcionar uma experiência ritual e é, também, uma forma de resistência 

cultural e espiritual de existências marginalizadas pelas colonialidades. Esta foi minha 

impressão quando presenciei sua performance, ainda nos idos de 2014, quando os impactos 

provocados por ela impulsionaram meus interesses pelos temas abordados nesta dissertação: 

questões relativas à política, estética, performance e corpo. A performance a qual me refiro é A 

Sagração de Urubutsin, trabalho apresentado durante o evento Aldeia SESC Guajajara de Artes 

e no II Simpósio Nacional NUPPI de Arte e Mídia, este último organizado pelo meu orientador 

de graduação Marcus Ramusyo Brasil, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 

Maranhão. 

A Sagração de Urubutsin resgata uma memória cultural por meio dos artefatos que a 

artista faz questão de usar, e que provocam a sensação de que aquilo que ela realiza não se 

configura apenas como um trabalho artístico. Ele pode ser entendido também como construção 

de um espaço no qual é evocada as raízes de uma performance cultural. Principalmente se 

compreendemos que a cultura se constitui por uma performance incorporada, de modo que nada 

mais é senão a conservação de determinados modos culturais e, consequentemente, de suas 

identidades. É desta perspectiva que, ao pensar a performance desde uma condição liminar,  

assim como o faz Ileana Diéguez, na esteira do antropólogo Victor Tuner, é possível 

compreendê-la “como prática cultural e ritual, como expressão do ser – homo performans – no 

âmbito da vida social” (DIÉGUEZ, 2016, p. 52). 

Podemos considerar que os artefatos, usados em mais de uma ação performática de 

SaraElton Panamby, funcionam como conceitos epistêmicos de uma performatividade cultural. 

São pinturas corporais com tintura de jenipapo ou urucum, alargadores de boca, geralmente 

usadas por comunidades indígenas, além de instrumentos musicais da cultura popular, como 
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Berimbau e Maracá60. Outra característica de seus trabalhos são suas leituras de textos pessoais, 

experiências concretas da vida que sintetizam sempre questões coletivas, problemas 

existenciais, leituras políticas das relações sociais, questões de racismo, maternidade, 

colonização do corpo, do viver e do ser em diáspora. Suas performances são, como assim 

compreende Ileana Diéguez, atos éticos, pois se trata de um estudo performático fronteiriço que 

problematiza a esfera das relações inter-humanas e sociais. A condição liminar, em seu trabalho, 

se instaura na relação fronteiriça, pois este se mostra como “uma metalinguagem que envolve 

análises filosóficas, literárias, linguísticas, antropológica, histórica, sociais [...]” (2011, p.52). 

Além disso, suas ações podem ser consideradas como atos éticos ao definirem uma 

autoconsciência de si como o mundo e como o outro, sem perder de vista os problemas coletivos 

da construção social brasileira.  

Os atos éticos são compreendidos por Diéguez a partir de Mikhail Bakhtin e, no seu 

entendimento, eles são vivenciados na relação entre três momentos principais: “eu-para-mim, 

outro-para-mim e eu-para-outro” (Idem); ou seja, são resultado de interações entre sujeitos, de 

modo que esta interação deve ser entendida a partir de um desejo de “responsabilidade 

ontológica e concreta que condiciona o ser-para-outro: participando do ser de um modo único 

e irrepetível, ocupo no ser singular um lugar singular, irrepetível, insubstituível para o outro” 

(Idem).  

SaraElton tem, em suas performances, um jeito de falar das feridas traumáticas que 

provoca uma abertura na qual o espectador pode entrar em um estado de expansão dos 

horizontes de compreensão do mundo. Do mesmo modo, a presença do seu corpo, avesso às 

padronizações normativas dos espaços públicos, nos convoca a pensar sobre o lugar dos vários 

corpos excluídos em nossa sociedade.  

 

 

 

 

 
60 Instrumento de percussão utilizado por brincantes do bumba-meu-boi, festa popular do Maranhão onde se 

mesclam fé, festa e arte. 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sagração de Urubutsin se dá da seguinte forma: a performer caminha, seguida pelo 

seu parceiro Filipe Espindola, também artista e body piercing, até o espaço escolhido para a 

realização da performance (no caso, a praça pública Nauro Machado, no centro histórico de São 

Luís). SaraElton estava completamente nua, apenas enrolada em um tule preto. Em seus braços, 

enquanto caminhava, carregava um grande vaso de cerâmica crua, daqueles usados para fazer 

oferendas às entidades no candomblé e umbanda. Dentro deste vaso, várias penas pretas, sal 

grosso e um tecido branco. Como ela nos informa em seu texto A sagração de Urubutsin: ensaio 

sobre um discurso de carniça, as penas eram de urubus e foram recolhidas durante suas 

“caminhadas periódicas pela floresta da Tijuca nos locais onde habitualmente são assentados 

trabalhos de umbanda e candomblé” (PANAMBY, 2014, s/p).  

Durante a performance, Filipe Espindola a acompanha “transfigurado em uma gueixa 

de botas pretas de vinil” (Idem) e segura uma bolsa pequena, trazendo junto de si um banco que 

porá no centro da praça. Sobre este banco se dará toda a ação da performer.  

Quando SaraElton começa a preparar a performance, põe no chão o vaso que 

carregava, e, por hora, os demais objetos como as penas e o tecido são deixados de lado. A 

performer então, começa a retirar o sal grosso do vaso com as mãos, fazendo uma espiral ao 

redor do banco de madeira que já estava centralizado. Ao finalizar esta ação, ela busca o pano, 

as penas e o vaso, já vazio. O pano é disposto sobre o começo da espiral de sal grosso, o vaso 

quase na linha final da espiral e as penas pretas permanecem dentro do vaso.   

 

Figura 12: Performance 

Sagração de Urubutsin, 

SaraElton Panamby, São 

Luís/Maranhão, 2014. 

Foto: Jesús Pérez. 
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SaraElton tira o tule preto que cobria seu corpo, anda em direção ao banco e se senta 

sobre ele. Depois, permanece algum tempo no que parece ser uma preparação física, mental e 

espiritual para o que vem pela frente. Em seguida, resolve percorrer os olhares à sua volta, que 

parecem querem medir seu corpo. Após isso, seu companheiro se aproxima das suas costas, 

pega o vaso no qual estavam as penas que, por sua vez, foram manipuladas por ele para 

tornarem-se agulhas, que são aos poucos inseridas na pele da performer. Primeiro, nos seus 

braços, depois em suas costas e, por fim, na testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Rei Urubutsin, 

SaraElton Panamby, São 

Luís/Maranhão, 2014.  

Foto: Jesús Pérez 

Figura 13: Perfurações 

nas costas de SaraElton 

Panamby,São 

Luís/Maranhão, 2014. 

Foto: Jesús Pérez 
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Terminada as perfurações, que causam silêncio profundo nos espectadores, SaraElton 

levanta e dança ao som do Berimbau tocado pelo Artista Mondego, Alberto e Bruno Ferreira 

que, dos seus lugares, apenas esperavam a finalização das perfurações. A dança realizada pela 

performer consegue estabelecer morada na lembrança daqueles que a assistiram: sobre o banco 

estava encarnado o Rei Urubutsin. 

Neste momento, enquanto dança, a performer está de olhos fechados, e permanece 

durante longo tempo assim. Ao final, ela se senta novamente sobre o banco, abre os olhos e 

começa a retirar as penas, uma por uma. Primeiro as que estavam enfiadas na pele das costas, 

depois dos braços e, finalmente, as da testa. Algum sangue escorre das pequenas perfurações 

que as agulhas deixaram em sua pele, assemelhando-se a uma espécie de escrita ou de pintura 

corporal que a envolve. Onde antes estavam as penas, agora víamos pequenas bolsas de sangue 

que se soltam dos furos. Ao final deste movimento, SaraElton pega o pano branco e o marca 

com seu sangue, tornando-o a escrita da sua carne em outras texturas. Finaliza sua ação 

recolhendo seus objetos, veste seu tule preto novamente e retorna pelo caminho pelo qual 

chegou. Ainda sangrando e chorando, deixa a centralidade da ação promovendo um suspense 

absurdo. 

NO COMEÇO HAVIA CAOS. Transbordar: as agulhas, os tecidos, os sangues. 

Sudário sujo de sangue catarro suor saliva. No ato de atravessar, pele e pano tecem 

históricas, narrativas discursos consanguíneos. Pano de algodão preso no bastidor 

redondo. Sacola de linhas coloridas, agulhas no cesto de flores de papel. Histórias do 

sertão, da vizinha, das saúdes, das saudades, dos silêncios. Silêncios agudos marcam 

o processo. Entre os momentos de corpos, principal objeto-carne de investigação deste 

estudo. Um discurso esburacado, erotizado, entremeado em líquidos, viscosidades e 

sujeira; é um discurso sujo, pois se trata de residuais e do que se deve jogar fora, 

segundo um padrão homogeneizado de normalidade, de produtividade e eficiência. O 

corpolimite é à beira de um precipício, é perder a virgindade, devanear sobre a lisergia 

das coisas ordinárias e vulgares, um “nascemosmorrenasce” como em Haroldo de 

Campos. Uma tentativa de desapego à moral e à legalidade. É um protesto aos grandes 

cárceres do corpo, é uma recusa ao corpo pré-fabricado, industrializado, pasteurizado, 

colonizado. E para isso devo me expor, me despir, estar pelada e me desconstruir, 

duvidar de minhas verdades e me reconhecer na precariedade. Ainda: a consciência 

de que ao desconstruir proponho uma nova construção prestes a ser dinamizada. Mais 

do que defender um ponto de vista a ideia é causar alguma coisa, em seu mais amplo 

sentido (Idem). 

Há uma dimensão nesta performance que é quase impossível de ser abarcada. Pois é 

impossível definir em qual linguagem artística ela estaria, uma vez que os trabalhos de 

SaraElton Panamby são sempre acompanhados de um hibridismo único que convoca imagens 

difíceis de digerir. Porém, ele é perfeitamente compreensível no plano da sensibilidade que 

convoca. Pode-se dizer, assim, que suas performances não carecem de qualquer grau de 

racionalidade para serem compreensíveis, mas de outras potências do próprio corpo que, por 

vezes, são soterradas pelas configurações das cidades e pela automatização da vida. 
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O peso dos seus trabalhos está também no fato de tratarem de camadas pessoais que a 

acompanham desde a sua graduação na PUC-SP, onde surgem seus primeiros estudos sobre 

performance, corpo e experimentos sobre o corpo. SaraElton assegura que seu desejo era sentir 

o corpo por outras perspectivas, como quem acorda algo adormecido. Pensando desta forma, 

realizou ainda, em 2009, o experimento Meu corpo é meu protesto, também em parceria com 

Filipe Espindola. Esse trabalho foi sua conclusão de graduação e nele adota uma metodologia 

de pesquisa que pensa as suas questões a partir dos atravessamentos corporais. Assim, afirma 

que “através da suspensão corporal levei ao extremo meu desejo de me deflorar, me induzir ao 

transe pelo choque, pela reorientação de meu eixo gravitacional” (SILVA, 2013, s/p). 

Já em seu mestrado, em 2013, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

SaraElton constrói sua pesquisa em torno de um sistema-conceito que criou para dar conta do 

seu fazer artístico: o corpolimite que, segundo o artista: 

[...] não é um termo ou um conceito que se pretende classificatório de práticas ou 

registros corporais, mas uma sugestão do atrito corpo-a-corpo que pode trans-tornar, 

a autopoiesis dos corpos indisciplinados, um pretexto para uma autobiografia 

ficcionalizada. Não é um estudo linear, nem objetivo. É uma anatomia subjetiva, uma 

dissecação filosófica de meu corpo (modificação, ritualização, performático, 

monstruoso), em relação e conectado a outros corpos, principal objeto-carne de 

investigação deste estudo. [...] o corpolimite ampliando o que pode ser “o corpo” 

agora é “um corpo”, qualquer um, muitos, todos, nenhum. Mais do que pensar o que 

cabe dentro da palavra ou buscar encaixá-la nas coisas vividas, o objetivo é 

experimentar as possibilidades que traz a ideia de corpolimite, o que reverbera e o que 

a faz gerar (Idem, 2013, s/p).  

A performance A sagração de Urubutsin é parte essencial da sua defesa de mestrado 

e fruto do entrecruzamento de histórias familiares e referências autobiográficas. Desta forma, é 

composta por imagens, sonhos, delírios e estudos. Entre seus principais focos de pesquisa estão 

perfurações corporais e processos criativos, a partir dos quais foram gerados seus elementos 

estéticos, dramatúrgicos e sonoros. Além disso, a imagem de uma santa profana, que nomeou 

de “Nossa senhora de Escarificação” em seu livro de registro artístico “O livro das Danaides”, 

foi essencial para constituir a prática ritual que resultou na performance em questão61.  

Na conclusão um despacho, o ruído das imagens que fazem faltar o ar na transgressão 

da rigidez. O ritual acadêmico feito em minha casa ateliê, no qual abrir mão da defesa 

pelas palavras e realizei a performance A Sagração de Urubutsin, revelou outros 

processos de entendimento do corpo e dos lugares que este ocupa. Fiquei indefesa, fui 

corpo frágil no signo de resistência ancestrais a mim, causei incômodo, derretimento, 

finalizando um discurso visual construído conjuntamente com o textual: corpo escrito, 

corpo descrito, corpo inscrito. Nas memórias das mortas, as lembranças fugidias, 

tornadas vivas pelo pulsar: de um povo, um corpo, um pássaro, devir… A partir da 

pesquisa com perfurações corporais, sangrar como ato pictórico, escriturísticos, de 

sobrevivência, A Sagração de Urubutsin investiu no campo sensível da radicalidade 

das ações impressas e marcadas por penetração e porosidade. [...] a potência poética 

 
61 Cf. SILVA, Sara Panamby da. A Sagração de Urubutsin. Ensaio sobre um discurso da Carniça, 2014, p/s. 
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do trabalho reside nas visceralidades, no transbordamento de zonas ocultas, através 

da recriação da imagem mítica de Urubutsin presente nas cosmologias das tribos 

indígenas xinguanas: o Urubu rei que traz a sabedoria do fogo, da noite e do dia. Conta 

ainda com cruzamento de tramas a partir de fragmentos de histórias familiares, de 

referências autobiográficas que compõem as imagens vivas e o som, evocado uma 

experiência ritual (2014, s/p). 

Esta performance pode pôr em nosso horizonte as questões políticas relativas ao corpo, 

quando nos faz pensar como este corpolimite é inútil para o sistema no qual estamos. Não é um 

corpo normatizado, não pode ser lido e visto pela lente da produtividade, “pelo modo de relação 

entre capital e força vital” (ROLNIK, 2018, p. 31). Indecifrável, incapturável, insubordinável e 

insurgente, este corpo não se submete e nem serve ao sistema colonial, mas projeta sobre ele 

sua resistência, pois não se entrega à cafetinagem. Tal como entende Suely Rolnik, em sua obra 

Esferas da Insurreição: notas para uma vida não cafetinada, a cafetinagem funciona como uma 

apropriação da vida através do capital e, mais precisamente, como cooptação da potência de 

criação e da transformação em nascedouro.  

SaraElton e sua performance é o encontro com a impossibilidade de apropriação, uma 

vez que constrói experiências que convertem o espaço que ocupa em um espaço dificilmente 

ocupável por corpos que seguem as regras da cafetinagem. É uma prática de habitar pelos 

territórios sensíveis, como assim afirma Óscar Cornago, sendo somente possível habitá-lo por 

sensibilidade se o pensar e o fazer estiverem em movimento com o desejo de transformação.  

 

3.4 Insurgência Corporal #2: Mil litros de preto, Lucimélia Romão. 

 

Penso que a impossibilidade de determinados corpos de habitar a esfera social está 

fundada na permanência da desigualdade social, assim como das opressões que esta condição 

impõe, o que consequentemente torna a esfera pública hostil a corpos que não pertençam à 

ordem da normalidade imposta. O Estado, com o aval da sociedade, torna-se, então, responsável 

por vitimá-los.  

O relatório do IBGE de 2019, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, 

aponta uma gritante desproporção estatística, na qual a população preta localiza-se em 

desvantagem em relação à população branca, nos indicadores: mercado de trabalho, distribuição 

de rendimento, condições de moradia, educação, violência e representação política. É possível 

perceber, a partir dos dados apresentados por essa pesquisa, a marcação racial e o aspecto 

estrutural das desigualdades sociais no contexto brasileiro, que inclui aspectos como a baixa 

escolaridade, os altos índices de homicídio de jovens, precarização do trabalho e dos direitos 

trabalhistas que têm origens históricas e são persistentes, principalmente no que tange aos 
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índices de violência. Sobre este último aspecto, é possível perceber que a taxa de homicídio 

entre a população de pretos e pardos, é de 43,6 para 16,0 de pessoas brancas a cada 100 mil 

habitantes. O IBGE afirma que, no período que compreende os anos de 2012 a 2017, esta taxa 

se manteve estável.  

Ainda em relação a este aspecto, outro dado importante é a divisão entre violência letal 

e a não letal. Nos índices de violência letal, jovens pretos e pardos entre 15 e 29 anos são os 

mais vitimados: em 2017, a taxa de homicídios chegou a 98,5 contra 34 entre os jovens brancos. 

Dentro desse grupo de jovens, o gênero mais vitimado é o masculino, chegando a atingir 185 

contra 63,5 brancos (Gráfíco 1).  Na violência não letal, foi constatado que os adolescentes e 

jovens pretos, pardos e pobres, que são suas maiores vítimas, estão mais propensos a 

desenvolver doenças como depressão, vícios de substância química, problemas de 

aprendizagem e até suicídio. Assim como são mais suscetíveis a se envolverem em situações 

de violência, principalmente se estiverem sob a mira da polícia militar brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No artigo Filtragem Racial: a cor na seleção do suspeito, Geová da Silva Barros se 

ocupa em fazer um estudo que relaciona a violência policial a uma prática de discriminação 

racial. Para ele, um fator fundamental que contribui para compreender a relação entre raça, 

racismos e violência policial seria a percepção de que a discriminação racial no Brasil possui 

um caráter de preconceito por marca62 ou, em outras palavras, a classificação por aparência: 

“Assim, o principal fator motivacional (...) é a cor da pele” (BARROS, 2008, p.137). Infere-se 

pela sua pesquisa que traços físicos, fisionomia, gestos e sotaques são fatores que levam à 

 
62 Os termos preconceito de marca e preconceito de origem foram cunhados por Oracy Nogueira, sociólogo 

brasileiro, para designar as formas e os tipo de preconceito no Brasil. Para ele, o preconceito de marca determina 

uma preterição. O segundo tipo, a exclusão da pessoa negra. Segundo Oracy Nogueira, a aparência (fenótipo) 

racial é o que define essas experiências discriminatórias.  

 

Gráfico 1: Taxa de homicídios 

(por 100 mil jovens), 2017. 

Ministério da saúde 
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seleção do suspeito e, consequentemente, a uma abordagem mais violenta da polícia. Assim, a 

seleção do suspeito se dá por uma percepção da raça e por suposições discriminatórias daí 

decorrentes e não pela constatação de um comportamento delitivo. Para Geová Barros, pelo 

contrário, a suspeição de comportamento delitivo resulta de uma filtragem racial.  

Segundo [Paul] Amar (2005, p. 236), o termo filtragem racial (racial profiling) é 

empregado hoje nos Estados Unidos para descrever as “práticas racialmente 

tendenciosas de identificação de suspeitos usadas em específico no contexto dos 

motoristas que são parados nas rodovias”. Kenneth Meeks [...] o define como “a tática 

de mandar alguém parar só por causa da cor da pele e uma vaga suspeita de que a 

pessoa esteja tendo um comportamento delitivo”. (Idem, 2008, p. 136). 

Geová Barros reconhece que a filtragem racial não é explicitamente declarada e que 

as normas profissionais são responsáveis por exercitar tais práticas. Os perfis que os policiais 

concluem serem suspeitos de determinados delitos geralmente incluem marcadores visuais e 

comportamentos que estão designados para determinado grupo social ou cultural, assumindo 

desta maneira como detentores de crimingênica ou produtores de crime.  Geová Barros, ao citar 

Paul Amar, sublinha que: 

Essa ligação criminogênica é encarada como uma espécie etnicidade visível, não 

explicitamente raça, mas como constructo cultural que opera como um mix de 

estereótipos subnacionais, de classe, sexuais, de gênero e de cultura jovem. Essas 

tipificações estão identificadas com cultura de pobreza, normas étnicas e, cada vez 

mais, no sentido mais técnico, com “fatores de risco”. Através da filtragem, a 

racialização é reproduzida, mesmo se negada e deslocada, reenquadrada como “mera” 

formação subcultural de comportamento, como uma perigosa etnicidade, como um 

registro científico de traços criminogênicos, tudo quantificado e catalogado como 

“fatores de risco” (AMAR, 2005, p. 242 apud BARROS, 2008, p. 137).  

Em novembro de 2019, o NINFEIAS - Núcleo de INvestigações FemInistAS 

coordenado pela professora Nina Caetano (PPGAC-UFOP) e do qual faço parte, organizou a 

IV Semana AfroFeminista, dedicada a discutir com a comunidade ouropretana do bairro Padre 

Faria, entre outros temas, as circunstâncias que constituem os tipos de violência. Nosso foco 

era a opressão de gênero, mas tendo em vista a perspectiva interseccional que orienta as 

pesquisas do coletivo, pautadas no pensamento feminista negro, também foi objeto de nossas 

ações a marginalização enfrentada pelos jovens pretos habitantes do bairro e, assim, dedicamos 

parte da nossa programação à discussão sobre a violência que assola seus corpos e seus 

cotidianos.  

Alinhadas com esse desejo, convidamos a artista Lucimélia Romão, paulista e 

estudante de Artes Cênicas da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), para participar 

da nossa programação com sua performance-instalação Mil litros de preto. Durante a semana, 

ela realizou a ação duas vezes: a primeira aconteceu na Escola Estadual Desembargador 

Horácio Andrade, integrando a programação da Semana da Consciência Negra promovida pela 
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instituição, e a segunda, aberta à comunidade em geral, na Praça do Padre Faria. Tomarei a 

última ação como referência para aqui tratar desta performance. 

Sobre a instalação: no centro do espaço de ação está a piscina e, ao redor dela, os 

baldes pretos, cada um com 7 litros de “sangue” e uma etiqueta, semelhante àquelas que 

identificam cadáveres no IML. A performer permanece parada, esperando o sinal sonoro que 

dará início à sua ação: soam três alarmes, ao final dos quais ela se move entre os baldes, 

enquanto a caixa de som faz soar um nome, uma idade e causa da morte. “Tiago de Sousa, sexo 

masculino, 14 anos, homicídio policial; Vanderson Santos, 15 anos, homicídio policial; Rodrigo 

Alexandre da Silva Serrano, sexo masculino, homicídio policial”63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Transcrição de captura audiovisual da performance, arquivo pessoal, 2019. 

Figura 15: Mil litros de preto 

na praça Padre Faria, Lucimélia 

Romão, Ouro Preto/ Minas 

Gerais, 2019. 

Foto: Arquivo pessoal. 

 

Figura 16: Mil litros de 

preto na praça Padre Faria, 

Lucimélia Romão, Ouro 

Preto/ Minas Gerais, 2019. 

Foto: Arquivo pessoal. 
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A cada nome que soa, a performer pega um balde e o leva em direção à piscina, onde 

despeja seu conteúdo, depositando, em seguida, o balde já vazio, deitado no chão. Esta ação se 

repetiu até que todos os baldes estivessem vazios e consequentemente deitados. A piscina (que, 

inicialmente eram de 1000 litros, mas que agora contém 400) depois de um tempo transborda, 

tingindo o chão de vermelho. 

Uma ação que transborda. Corpos pretos atravessados por balas! Transbordam mortes. 

A cada 25 segundos um alarme soa, 7 litros de líquido vermelho, contidos num balde 

preto, são despejados em fluxo pela performer em uma piscina, isso ocorre até que 57 

baldes fiquem vazios reconfigurando a instalação. Em aproximadamente 30 minutos 

a piscina se completa com 400 litros de sangue de jovens negros. O primeiro tiro fere, 

o segundo tiro causa dificuldade de respirar e o terceiro mata! Então para que serve o 

quarto? O quinto? O sexto? O sétimo? O oitavo? O nono? E o décimo tiro? (ROMÃO, 

Portfolio, p. 2). 

Numa entrevista que me concedeu para o desenvolvimento desta pesquisa, durante a 

IV Semana Afrofeminista, Lucimélia Romão fala sobre o processo de criação do seu trabalho e 

responde ao meu comentário sobre a sua precisão, ao apresentar os dados estatísticos 

materialmente, a partir dos elementos poéticos: baldes pretos com precisamente 7 litros de 

líquido, a piscina que transborda água e tintura vermelha-marrom para forjar o sangue, etiqueta 

em cada balde contendo nome, idade, sexo e causa da morte. E, ainda, o macacão que porta 

durante a ação: branco, manchado de vermelho, lembrava roupa de encarceramento e tinha 

escrito, nas costas, o título da sua performance. Ao lado da instalação, a caixa de som anunciava 

o nome dos jovens mortos e denunciava os responsáveis: polícia militar brasileira. No total, 

neste dia, foram 57 baldes despejados em uma piscina de 400 litros64.  

Então, eu vi o mapa da violência de 2017, onde falava que a cada 25 minutos um 

jovem negro era assassinado. E aí, eu parei para pensar como que era isso codificado. 

Porque uma coisa é você ter o dado, outra coisa é você ter admissão disso a partir 

desses dados, ne?! Aí eu fui pesquisar quanto em média tem um corpo adulto. Ele tem 

de 7 a 9 litros de sangue, então eu calculei que, se um corpo tem média 7 litros de 

sangue, em cerca de 59 horas eu conseguiria encher uma piscina de mil litros com 

sangue da população preta. Pensando que a cada 25 minutos, morre um jovem preto, 

pobre, periférico. E a ação é basicamente isso, de mencionar isso mesmo. De tornar 

palpável uma realidade que a gente sabe que existe, mas que a gente não tem noção 

da dimensão. Então, quando eu mostro a ação, as pessoas passam a ter uma dimensão 

do que é essa violência (ROMÃO, 202065).  

As analogias constituídas em torno de cada objeto da ação trazem à tona dados 

importantes sobre uma realidade que parece ser incompreensível para alguns e ignoradas por 

outros: os dados da violência contra jovens negros é exorbitante. Por outro lado, quando 

interpretamos este trabalho pelo ponto de vista estético, ou seja, por sua proposta poética, 

 
64 Nas primeiras vezes em que realizou a ação, a artista enchia uma piscina de mil litros e utilizava cerca de 140 

baldes. 
65 Entrevista concedia por ROMÃO, Lucimélia. Entrevista I. [12.04.2020]. Entrevistador: Márcia Cristina. 
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podemos entender que ele se localiza, além do território artístico, no campo político e social, já 

que suas analogias concebem a ação como um ritual público, cuja aspiração é convocar a 

participação social através da conscientização coletiva da violência imposta sobre determinados 

corpos. Os rituais públicos são interpretados por Ileana Diéguez como aqueles em que “os 

espectadores adquirem funções participativas em processos coletivos e característicos e podem 

chegar a criar uma comunidade” (2011, p.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Da preparação da instalação à realização da performance, os incômodos vão 

acontecendo: os curiosos se aproximam, uns vão deduzindo o que ocorre ali, outros apenas se 

sentam e esperam. É bastante sutil como esta performance desestabiliza o espaço público e 

social com seus elementos, pois provocam zonas de desconforto e, de certa forma, desarticulam 

a funcionalidade do espaço, no caso, da praça em que a performance acontece. Ao fazer isso, 

Lucimélia Romão e sua ação de alto impacto revelam tanto a condição de cidadã da performer 

quanto a “gestualidade politicamente simbólica” (CABALLERO, 2011, p. 98) do seu trabalho 

artístico.  

Para Ileana Diéguez, certos trabalhos, e incluo o de Lucimélia Romão nesse escopo, 

possuem um potencial regenerador de cidadania, “propondo a teatralização da dor não como 

ação de vitimação auto-contemplativa, mas como ação que torna visível as ‘feridas sociais’, 

convertendo-se em um protesto [para o e pelo] coletivo” (idem, p.104). Mil litros de preto 

“persiste em não esquecer” e, “além de denunciar, sugere formas de restauração simbólica” 

(Idem, p.104). 

 

Figura 17: Detalhe da 

etiqueta com dados preso a 

alça dos baldes, Lucimélia 

Romão, Ouro Preto/ Minas 

Gerais, 2019. 

Foto: Arquivo Pessoal. 
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Mil litros de preto assume em sua poética uma condição liminar, visto que aproxima 

as dimensões da realidade e da ficção artística, onde ambas estreitam um laço com o desejo de 

constituir uma outra realidade, distinta da reflexão oferecida pela performance em questão. 

Podemos dizer, assim, que o desejo é a força inventiva de outras concepções de mundo e 

valores, como assim compreende Ileana Diéguez ao falar do desejo como um motor de 

aspiração a mudanças sociais. Desta forma, a ação artística da Lucimélia Romão torna-se uma 

ação política que irrompe o espaço público66.   

A própria artista afirma que seu trabalho evidencia a mortandade da população negra 

e periférica de uma forma descomplicada, para que não se gere dúvidas a respeito do que se 

 
66 CABALERRO, Ileana Diéguez. Cenários Liminaridade: teatralidade, performance e política, 2011, p. 131.   

 

Figura 18: O transbordar da 

piscina, Lucimélia Romão, 

Ouro Preto/Minas Gerais, 2019. 

Foto: Arquivo pessoal.  

Figura 19:  Baldes tombados, 

Lucimélia Romão, Ouro Preto/ 

Minas Gerais, 2019. 

Foto: Arquivo pessoal.  
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trata, mas ao mesmo tempo não é simplória sua abordagem artística, pois ela deixa “transluzir 

a violência instaurada na memória coletiva e as contas pendentes que ameaçam o espaço 

intersubjetivo” (Idem, 2011, p.110) da condição de ser negro no Brasil. 

O genocídio é só a ponta do iceberg, pois o trabalho reflete a situação das mães desses 

jovens e que projeto o Estado brasileiro democrático de direito tem para família negro-

brasileira. A performance instalação vem na contramão de que a população preta e 

periférica é abandonada pelos nossos governantes, isso é uma falácia. O Brasil tem 

um projeto de extermínio dos afro-brasileiros idealizado no fim da escravidão e desde 

então vem executando esse projeto à risca dia após dia. A função desse trabalho é 

tentar barrar esse projeto e dar possibilidade de existência para um povo que resistiu 

a vida toda (IDEM, 2020).  

Existe uma política de extermínio que é também um projeto colonial, ao mesmo tempo 

em que há resistências que fazem a interrupção desta lógica para que a própria comunidade 

potencialize suas forças através da memória coletiva despertada pela performance. A memória 

coletiva parte de realidade concreta, comum a todas as comunidades pretas periféricas 

brasileiras, principalmente se estão próximas ao centro das metrópoles, que é sintetizada pela 

imagem do menino, pré-adolescente ou adulto-jovem alvejado pela Polícia Militar. Ao 

pensarmos a construção do imaginário da masculinidade preta e da violência que está em torno 

desses corpos, percebemos que foram marcados para morrer, já que há um conjunto de 

estereótipos discriminatórios sobre eles. Este fato é sublinhado na dissertação de mestrado 

Racismo institucional: A cor da pele como fator principal de suspeição, de Geová da Silva 

Barros, ex-policial militar.  

Nela fica evidente que a violência perpetuada pela Polícia Militar brasileira é fruto de 

uma lógica discriminatória vinculada a um racismo institucional que, no caso, está presente nos 

cursos de formação e na academia policial. Esta formação é identificada por ele como 

tendenciosamente moldadora dos comportamentos discriminatórios de seus oficiais. Ele afirma 

também que uma prática policial muito comum de discriminação advém dos preconceitos 

oriundos do senso comum. Sobre seu processo de formação militar, ele afirma que: 

Sendo oficial da Polícia Militar e afro-descendente, desde o início da minha carreira 

profissional, sempre idealizei uma prática policial democrática, na qual não houvesse 

qualquer indício de discriminação. A experiência na Academia de Polícia Militar 

mostrou que o discurso dos instrutores e professores era o de que a prática policial 

deveria ser não-discriminatória. Entretanto, nos estágios curriculares nas Unidades 

Políticas, verifiquei que a maioria das pessoas abordadas por serem suspeitas era 

constituída por afro-descendentes e/ou pobres. Inicialmente, permaneceu-me normal 

a constatação deste fato, pois o dia-a-dia mostrava que a maioria dos infratores e 

criminosos é negra e pobre. Assim, acreditava que a prática policial não era 

discriminatória. Após concluir o curso, já nas atividades operacionais, durante as 

conversas paralelas com os demais policiais militares, percebi que havia um modelo 

ou características que compunham o padrão do suspeito policial. As pessoas que se 

enquadrassem nesse padrão de suspeição, prioritariamente seriam abordadas. Apesar 

de não haver comentários diretos sobre a questão racial propriamente dita, o primeiro 

filtro na identificação do suspeito era a cor da pele. (BARROS, 2006, p. 21-22). 
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Em sua dissertação, Geová Barros diz ainda que, no que tange à violência policial, foi 

constatado que a maioria das vítimas são de baixa renda, assim como de baixa escolaridade e, 

frequentemente, possuem origens étnicas afro-brasileiras ou indígenas. Este fato se dá por dois 

motivos: o primeiro é o imaginário constituído para identificação do suspeito e está associado 

a três condições: lugar suspeito, situação suspeita e características suspeitas. O segundo motivo 

é decorrente do primeiro: a abordagem policial, que leva em conta o local e as características 

dos suspeitos. Neste segundo ponto, a abordagem se dá pela violência, podendo ou não 

ocasionar a óbito. Ele diz que um jovem negro e pobre em um bairro de classe média é sempre 

visto pela polícia como assaltante ou suspeito, o que o torna alvo dessa abordagem.   

 Em sua pesquisa, Barros não faz referência às violências cometidas pelas operações 

do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e ocupações de Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPPs) em favelas, pois não é este seu âmbito de discussão. No entanto, os 

resultados dessas ações especiais podem ser deduzidos a partir de seus estudos, em que constata 

que a formação policial e militar, de uma maneira geral, tem um caráter preconceituoso e racista 

na seleção do suspeito, sendo que suas abordagens violentas ou não dependem de determinadas 

circunstâncias que, no seu entendimento, são discriminatórias.  

Sobre os dados estatísticos do genocídio da população negra, Lucimélia Romão afirma 

que, quando realizou a pesquisa dos dados sobre violência policial para compor sua 

performance, encontrou uma diferença exorbitante, na qual havia apenas 25 mulheres para 1000 

homens pretos mortos pela polícia militar. Ela compreende que o fator racial é predominante 

nessas estáticas, mais que este também é condicionado pelo gênero. Assim, ela entende que os 

números identificados em sua pesquisa podem ser explicados por meio do mito construído sobre 

 

Figura 20:  Mil litros de 

Preto, Lucimélia Romão, 

Ouro Preto/ Minas Gerais, 

2019. 

Foto: Arquivo pessoal.  
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o homem preto como agressivo e violento, sempre visto como um bandido em potencial67. Esse 

mito, como todos bem sabem, foi gerado durante a escravidão para justificar a violência sobre 

os corpos negros, desumanizando-os por meio da produção dessas narrativas. Geová Barros 

(2006, p. 22) pontua algo nessa direção, quando fala que o preconceito é uma atitude interna e 

pessoal, mas que está relacionado com a educação, a cultura e com as experiências de cada 

pessoa, em seus contatos com os membros de seu grupo social. Para ele, a violência e o 

preconceito que os policiais externalizam em sua prática profissional são oriundos de um 

imaginário racista arraigado na cultura brasileira. Lucimélia Romão, ao falar sobre as 

estatísticas expostas em seu trabalho, reitera que:      

[o] que torna massivamente a maioria das estatísticas serem homens é que os mesmos 

policiais que matam são os que documentam as mortes e eles se recusam a registrar 

mulheres trans que também são grande parte de suas vítimas. Há um silenciamento 

ensurdecedor em torno da morte de mulheres trans e travestis. Existe um filme norte 

americano de 1915 que se chama o Nascimento de uma Nação que será responsável 

por reafirmar essa imagem do homem negro com um monstro que precisa ser 

combatido [...]. Foi o filme que mais vendeu bilheteria no período. A partir dele se 

constrói um imaginário do negro na arte em geral que a sociedade passa a querer 

combater e as violências para com o homem preto tem legitimação. A arte sempre 

serviu para "criar tendências" (IDEM). 

 Lucimélia Romão faz um movimento que põe “sob suspeita” essas conjecturas, ao 

fazer uma contra-narrativa que rompe o discurso hegemônico e o lança em outra direção, a 

partir da memória de um trauma coletivo constituído pela permanência das colonialidades no 

social. Seu trabalho faz uma provocação tanto social quanto política, beirando a fronteira entre 

a dimensão estética e a dimensão do real, ao se tornar, como afirma Ileana Diéguez, uma arte 

que projeta na esfera relacional o indicativo de texturas liminares, dando valor estético a um 

gesto político. Sua poética artística faz menção a um cenário político e a um comportamento 

contemporâneo estritamente social 68.  

  Assim, essa performance-instalação nos apresenta questões relacionadas ao 

imaginário do racismo cotidiano: subalternidade, violência, luta, resistência. O trauma faz parte 

de todo esse percurso, mas a resistência sempre foi um contraponto a ele. Mil litros de preto 

tem a capacidade de ressignificar violências que são traumáticas para as comunidades pretas 

através da rememoração, pois suas vítimas são lembradas durante a ação e os responsáveis por 

seus assassinatos são evidenciados. Este trabalho performático aduz uma condição de 

manifestação, já que seus gestos performáticos interceptam pela teatralidade do real uma 

 
67 E do qual tratei no capítulo 1, ao abordar o espetáculo solo Violento., do ator Preto Amparo. 
68 Cf. CABALLERO, Ileana Diéguez. Cenários Liminares: Teatralidade, performance e política, 2011.  
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condição de acontecimento própria de uma realidade que violenta pessoas negras e viola toda 

uma constituição de direitos.  

Aqui, faço um parêntesis: Ileana Diéguez, em seu livro Cenários Liminares: 

Teatralidade, performance e política, trata de uma ação performática conduzida pela associação 

de mães argentinas Mães da Praça de Maio, durante o período de ditadura militar, entre os anos 

de 1976 a 1983. As mães em questão protestavam fazendo passeatas na Praça de Maio, em 

frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, desaparecimento de seus filhos durante o 

governo militar. Ao serem interceptadas e consideradas subversivas pelo Estado, buscaram 

outras formas de protestar contra o sequestro e assassinato de seus entes queridos. Dessa forma, 

seus protestos se tornaram “camuflados” por gestos performáticos que conduzem a iminência 

de um ativismo a uma poética artística por meio da qual “instalaram sua própria dor sobre a 

cena pública, numa ação extrema contra os sistemas de aniquilamento” (CABALLERO, 2011, 

p. 124). Com o uso de um lenço branco e fotos de desaparecidos portadas sobre o peito, seu 

protesto torna-se um marco simbólico de uma teatralidade do real. Este ativismo é entendido 

por Ileana Diéguez (2011, p. 130) como “práticas políticas e culturais que desenvolvem na 

esfera pública ações comprometidas com a discussão e a transformação de problemáticas 

comunitárias” ou como a elaboração da ética do corpo pelo gesto performático nas esferas 

públicas. 

A passeata ritual e os lenços foram estratégias simbólicas nos momentos em que ação 

política não podia desenvolver-se abertamente. O procedimento silencioso- que nunca 

foi um pacto com a restrição imposta da palavra-era o contraponto expressivo de um 

corpo que delatava e falava através dos gestos e imagens: o silencio converteu em 

discurso. Através dos recursos icônicos, as Mães da Praça de Maio atribuíam um novo 

valor semântico às suas próprias presenças; ao pendurar sobre a roupa ou levar 

cartazes as fotos dos filhos desaparecidos, transformaram seus corpos em “arquivos 

vivos”. Estes atributos simbólicos, e o ritmo lento e repetitivo das passeatas mostram 

um “acontecimento de linguagem”: os recursos implementados nas suas denúncias 

desautorizaram as formas tradicionais de protestos, contribuído para gêneses de um 

‘estranhamento’ que proetizou o discurso político, dado um valor estético ao gesto 

político. Considera a dimensão estética daquelas performances cidadãs não significa 

reduzi-las a molduras estéticas nem minimizar a sua condição primeira a gestos éticos 

(Idem, p. 124).   

Cito esta referência às Mães da Praça de Maio por entender que Mil litros de preto 

conduz sua produção estética também por esse viés interpretativo: os baldes que são cheios de 

líquido vermelho e a ação de tombá-los reaviva em nós a lembrança dos corpos ausentes. Esta 

performance é, em grande medida, uma manifestação por justiça, assim como as mães 

argentinas o faziam. 

 Interessante observar que, neste sentido, Lucimélia Romão busca compartilhar sua 

performance com coletivos de mães que, no Brasil, lutam pelo direito de seus filhos e de outras 
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pessoas viverem e também articulam formas de pressionar o Estado a garantir justiça para a 

violência que atualmente sofrem.  

A 9ª Amostra 3M de arte proporcionou o encontro entre Lucimélia Romão e o 

movimento brasileiro também chamado de Mães de Maio, fundado pela ativista Débora Silva 

em 2006, por ocasião de uma chacina ocorrida em maio daquele ano, que deixou um saldo de 

quase 500 pessoas mortas. Segundo Lucimélia Romão, em uma conversa com Débora Silva, 

ela mudou a forma como via e abordava seu trabalho. Antes ela o compreendia apenas pela 

perspectiva do genocídio da população negra, mas, depois desse encontro, os materiais 

estatísticos recebem uma demanda: os dados de homicídio da juventude pobre e periférica. Ela 

inclui estas estatísticas por compreender que estes são também vítimas do mesmo problema 

público que alveja a juventude negra. Ainda sobre o encontro entre elas, Lucimélia afirma que, 

quando fez a performance com a ajuda das mães, percebeu que seu trabalho tinha relevância 

para elas e que não estava sozinha nessa luta.  

  

 

Figura 21: Mil Litros 

de Preto e as Mães de 

Maio, São Paulo, 2019 

Foto: Renan Omura. 

Fonte:  Ponte 

Jornalismo 
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 Pensando na dimensão que a performance-instalação Mil litros de preto possui e o 

fato dela ter sido realizada não somente junto ao Movimento Mães de Maio, de São Paulo, mas 

também junto à Rede Mães de Luta, de Belo Horizonte, questionei Lucimélia Romão sobre a 

importância que seu trabalho possui para os coletivos de mães, pois aborda questões que dizem 

respeito às suas pautas e bandeiras de luta. Ela me respondeu:  

Creio na performance como uma terapia em grupo, onde temos problemas (sociais) 

que acredito ser absurdo sempre nas questões raciais. Então jogo para as pessoas 

resolverem comigo, pois acho uma absurdidade sempre serem as pessoas negras a 

terem que resolver o problema do racismo no Brasil. Penso que até hoje eu não 

consigo mensurar o tamanho do impacto que a ação teve e/ou tem nesse encontro com 

as Mães de Maio. O primeiro encontro foi em São Paulo com as Mães de Santos, Zona 

Leste, Sapopemba, Mogi das Cruzes e Zona Norte. Já o segundo encontro foi em Belo 

Horizonte com a Rede Mães de Luta de Minas Gerais. O Primeiro ponto, para mim 

foi de legitimação, pois existia uma dor, uma ferida aberta que expurga diariamente 

por enxergar que um futuro filho meu é um alvo, mas ao mesmo tempo eu não sabia 

se podia sofrer por isso, uma vez que muitas mães perdem seus filhos hoje. A minha 

dor é de não ter mais coragem de colocar os filhos que outrora eu desejei, porque 

tenho medo de perdê-los. Mas elas já perderam seus filhos. Então quando elas aceitam 

participar comigo eu me sinto legitimada de uma ação que eu fiz para expurgar um 

problema que eu não quero carregar sozinha. Logo, esse apoio é mútuo. [...] A ação 

oferece a elas um respiro, um alento e, ao mesmo tempo, que sufoca o restante da 

sociedade, pois mostra a eles que o silêncio deles os tornam projéteis da arma do 

Estado (Idem). 

Ileana Diéguez (2011) se propõe a enfatizar os aspectos sociais da liminaridade, ao 

observá-la através de práticas cênicas ou de poéticas artísticas que propiciam o que ela vai 

chamar de ação cidadã. Nessa direção, a autora afirma que alguns procedimentos artísticos 

exploram um caminho estético-político ao estar associados aos processos culturais, políticos e 

econômicos que condicionam a própria vida do artista, assim como de outros cidadãos. A 

liminaridade gera communitas ao estabelecer uma esfera de convívio por meio do 

estranhamento do estado habitual das teatralidades da esfera social. Este estado de 

estranhamento estabelece uma proximidade com as circunstâncias ou vivências comuns, 

suscitando implicações éticas que vão de encontro a movimentos que questionam e exigem 

qualidade de vida diferentes do habitual.  

Se pensamos sobre a cultura da violência e nas violações dos direitos humanos que são 

evidenciados por Lucimélia Romão em Mil litros de preto, é possível constatar que seu trabalho 

se encontra localizado nessa dimensão liminar. Uma vez que, por meio dele, enfatiza-se os 

dispositivos sociais e os aspectos estruturais racistas que são dolosos a determinados corpos. 

Pois, mediante a realização da ação performática, ela reforça o estranhamento sobre o estado 

habitual da violência direcionado apenas aos corpos pretos. Lucimélia Romão transforma seu 
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trabalho artístico em um testemunho que condensa uma voz coletiva conhecedora do medo e 

da violência de perto69.  

Podemos ainda tratar de outro aspecto de Mil litros de preto: como ato ético e ritual 

simbólico. Ileana Diéguez se refere a essa dimensão quando trata da encenação de Antígona 

pelo Grupo Cultural Yuyachkani70, mais especificamente na cena em que “a atriz realiza o 

enterro cênico da máscara mortuária de Polinize” (2011, p. 74). Para Diéguez, a ação da atriz 

se traduz como ato ético e ritual simbólico ao arquitetar uma cena que externaliza o desejo real 

de enterrar os corpos de entes queridos, desaparecidos durante o governo ditatorial de Alberto 

Fujimori no Peru, nos anos de 1990 a 2000. Ao seu ver, a cena retém um desejo coletivo que 

instituiu uma communitas xamânica, cujo intuito era a de restauração simbólica das feridas 

sociais sofridas: “Nestas situações, as ações poéticas parecem ajudar a regeneração do tecido 

da memória para que as comunidades e as pessoas possam começar a ultrapassar a dor.” 

(DIÉGUEZ, 2011, p. 75).  

É nesse sentido regenerador e curativo que a autora vai utilizar o termo ‘xamânico’, 

associando-o à cura das feridas sociais, quer sejam causadas pelos conflitos históricos, como 

no caso de Antígona de Yuyachkani, quer sejam pelas estruturas históricas de perpetuação de 

traumas, violência e violações direcionadas especificamente a corpos racializados, como no 

caso de Mil litros de preto. Nesta performance, a dimensão curativa é apresentada por Lucimélia 

Romão ao contar sobre a experiência de compartilhar a ação com os coletivos Movimento Mães 

de Maio e Rede Mães de Luta-MG, momento em que se instaura uma communitas xamânica. 

No ato compartilhado de derramar o líquido vermelho e tombar os baldes – realizado também 

pelas mães – se instaura não somente a liminaridade, como é convocada, ainda, a ação cidadã. 

Podemos observar que o trabalho em questão é precedido por uma prática existencial da sua 

criadora fazendo existir por trás desta performance a condição e responsabilidade política de 

ser uma artista negra que se empenha a denunciar os abusos do Estado.  

 

3.5 Insurgência Corporal #3: Quarto de cura, Castiel Vitorino Brasileiro. 

 

Diante de toda uma construção estruturante de racismo, gênero e classe que torna 

abjetos corpos não normativos e os deslocam às marginalidades, o que lhes resta? Quem cura 

estes corpos adoecidos pela própria luta de sobreviver, senão eles próprios? Quais métodos 

 
69 Cf. CABALLERO, Ileana Diéguez. Cenários Liminares: Teatralidade, performance e política, 2011, p. 71. 
70  Para mais informação sobre o espetáculo consultar o capítulo o tópico 3.3 communitas xamânicas no livro 

Cenários Liminares: Teatralidade, performance e política de Ileana Diéguez Caballero.   
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usamos, se não os que resgatamos dos nossos repertórios culturais passando por transmissão 

oral de resistência? Quem cura os corpos dissidentes senão a possibilidade de trazer à tona sua 

condição de ser preta, mulher, travesti, trans, pobre, latina e colonizada neste Brasil de 1500 

que se atualiza a cada ano?  

No Maranhão, estado em que nasci, a comunidade de descendentes de escravizados é 

tão grande quanto no estado da Bahia e do Rio de Janeiro. Nossa cultura está diretamente ligada 

às performances culturais que sobreviveram por meio do sincretismo religioso ou pelo segredo 

de suas práticas e devoções.  

Quando criança, morando ainda em Santa Helena, cidade localizada na baixada 

maranhense, eu escutava aos finais de tarde de domingo, vindos de um velho barracão de taipa, 

os batuques de tambores e cantorias saudando e reverenciado as entidades. Quando perguntava 

à minha mãe o que estava acontecendo, ela apenas respondia que era pajelança. Este nome para 

nós é muito comum, quando estamos nos referindo a feitiço e rituais cuja ascendência não é 

católica. Dizemos de forma pejorativa que é pajelança, introjetando, em nossa perspectiva, os 

frutos do processo de criminalização que essas manifestações sofreram durante o século XIX. 

Para a antropóloga e professora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Mundicarmo 

Ferretti, o termo está associado a um sistema médico-religioso que pode ser encontrado tanto 

na capital do Maranhão quanto na região norte deste estado. De todo modo, ainda que eu não 

compreendesse seus significados, a memória afetiva que tenho da pajelança é de ritual de cura. 

E de fato ele é, como explica a estudiosa: 

Os termos cura e pajelança são usados aqui para designar um sistema médico-religioso 

tão antigo ou mais antigo que o tambor de mina, encontrado na capital e em outros 

municípios maranhenses, onde o curador ou pajé, em transe ou inspirado por entidades 

espirituais, faz diagnóstico; trata enfermidades; prepara medicamentos naturais, a 

partir principalmente da flora e da fauna brasileira; e receita alguns remédios 

produzidos pela indústria farmacêutica, de uso não controlado pelo sistema oficial de 

saúde (“fortificantes”, como o Biotônico, purgantes, como a Água Inglesa e outros). 

[...] No Maranhão, os termos pajé e pajelança designam atualmente tradições médico-

religiosas diversas e essas podem apresentar diferentes graus de aproximação com o 

tambor de mina, com o terecô – sistema afro-brasileiro que parece ter surgido em 

Codó, no interior do estado, muito associado a praticas terapêuticas, perseguido pela 

polícia e também conhecido como pajé e com a pajelança indígena ou cabocla da 

região Norte (FERRETTI, 2008, p. 8). 

Exponho os motivos que me levaram a considerá-los rituais de cura, apesar da minha 

pouca idade, entre 10 e 13 anos, e apesar de não ser de uma família praticante das religiões afro-

brasileiras. Santa Helena está a mais de três horas e meia de distância de São Luís, capital do 

Maranhão, e boa parte do trajeto é feita via Ferry Boat. Dito isto, é preciso destacar ainda que, 

como várias cidades pequenas do Brasil, Santa Helena é uma daquelas em que a assistência 

pública à saúde, como as demais demandas do Estado, é precária, de modo que, uma das poucas 
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formas de cuidado para com as pessoas cultivada entre nós, dizia respeito aos rituais de 

pajelança. Somado a isto, há ainda, na região, um trabalho de grande importância que 

permanece vivo, atravessando gerações, e que está em alguma medida ao lado das práticas 

descritas acima: o trabalho das parteiras. Deve-se pontuar também que, como a viagem entre 

Santa Helena e São Luís é bastante dispendiosa e cansativa, principalmente para quem precisa 

passar pelo trabalho de parto, era muito comum que as parteiras fossem responsáveis por ele, 

como em muitas cidades nestas condições.  

A parteira do meu bairro, Morada Nova, se chamava Dona Macica, uma mulher negra 

que vive no mesmo lugar há mais de trinta anos, uma casa de canto assentada em encruzilhada 

e afastada do centro do bairro. No seu quintal há um barracão de taipa, teto de pindoba e piso 

de chão batido. Ela é conhecida tanto pelo ofício de parteira quanto pelo de “pajoa”, termo 

usado pela minha mãe para se referir ao feminino de pajé. Quando criança tenho também 

lembranças de algumas aglomerações feitas pelas crianças, e adultos para tomar benção para 

Dona Macica. Este é um costume antigo, pois a parteira é reconhecida pelas comunidades como 

“Mãe de pegar”, ou seja, aquela que fez o parto cria um laço materno com a criança nascida por 

sua orientação. Um dado interessante, no que tange ao repertório cultural-pessoal desta 

pesquisa, foi a descoberta de que sou uma das crianças nascidas sob orientação de Dona Macica.  

De modo que eu também estava entre as crianças que faziam filas para pedir bênçãos a ela... 

Esta é uma lembrança que trago com bastante nitidez em minha memória. Mas eu acreditava 

que o fazia por ter sido ela responsável pelo parto do meu irmão, Makson Vinicius, e também 

por respeito à estrutura tradicional que Oyewùmí (2014, p.6) classificou como “categorias 

codificadas em antiguidades”, relativa ao respeito fundado nas diferenças de idade. Mas foi 

durante esta pesquisa, em conversa com minha mãe, Rosemary Freitas, que descobri ter sido a 

única pessoa da minha família que nasceu pelos cuidados de uma parteira: Dona Macica, minha 

mãe de pegar.  

Dona Macica possuía na cidade um respeito difícil de explicar. Parecia que estava 

assentada em lugar de poder pelo conhecimento que possuía, de parteira à pajoa. Lembro que 

seus conhecimentos sobre cura estavam sempre entrelaçados a conversas cotidianas, que 

presenciei por diversas vezes. Assim, Dona Macica e suas pajelanças foram essenciais para 

construir em mim uma compreensão de pajelança como ritual de cura, um exercício médico-

religioso realizado por meio de diagnósticos e preparação de medicamentos naturais ou 

consultas permeadas por rituais de transe. Identifico a cura como parte de uma performance 

cultural incorporada, uma vez que “performances funcionam de modos diferentes em sistemas 

culturais diferentes”. Nesta dimensão, penso Dona Macica como aquela que “[...] encena a 
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noção de uma tradição pura e autêntica, ainda intocada, às margens da sociedade moderna” 

(TAYLOR, 2013, p. 175), de maneira que seu corpo e presença na cidade transmitem  “a 

memória” da integridade corporal primeira que, [...]  nós perdemos e el[a] pode reativar” 

(idem). 

No que tange a esse aspecto ritual, os outros fatos dos quais me recordo dizem respeito 

aos festejos realizados no bairro, todos bastante frequentados por homens e mulheres negras já 

de idade. Essas festas feitas em barracões de palha movimentam todos do bairro e municípios 

próximos. Fui, assim como muitos daquele lugar, uma criança que cresceu entre os mais velhos 

e sob seus cuidados, o que fez com que eu nutrisse carinho especial por essas pessoas. 

Quando adolescente, me mudei para São Luís, cidade na qual morei por alguns anos 

com minha tia/madrinha, Rosiana Freitas, Professora de História e militante da causa negra e 

indígena. Com ela surgiu o interesse em ler sobre religiões afros, quilombos, revoltas e curas 

das comunidades escravizadas no Maranhão. Também foi a partir dela e do seu acervo 

bibliotecário que comecei meus estudos sobre cura e pajelança no Maranhão.  

Nesta busca, encontrei dois pesquisadores, Mundicarmo Ferretti e Sérgio Ferretti, da 

Universidade Federal do Maranhão, ambos antropólogos e pesquisadores das religiões afro-

brasileiras próprias da região. Adentrando suas pesquisas, descobri que as regiões da baixada 

maranhense, localidade de Santa Helena, possuíam uma manifestação religiosa de cura e 

pajelança que tinha sido criminalizada no século XIX, por se tratar de um sistema de cura 

medicinal que não condizia com parâmetros medicinais europeus que ganharam notoriedade na 

época. 

 No conjunto dessa história, é salutar destacar que, ainda no século XIX, na capital do 

Maranhão, uma escravizada chamada Amélia Rosa ou Rainha da pajelança, era conhecida por 

realizar rituais de cura para a comunidade escravizada e alforriada. As notícias que temos sobre 

Amélia Rosa são encontradas nos jornais da época e tratam de sua prisão e de seus feitos. 

Mundicarmo Ferretti, no texto Cura e Pajelança em terreiros do Maranhão (Brasil), declara 

que, em 1876, Amélia Rosa foi presa em sua residência durante a realização de um ritual, com 

um grupo de 12 mulheres e 1 homem. Este fato foi noticiado no Diário Oficial do Maranhão e 

reproduzido em 11/11/1876 no jornal A província de São Paulo. 

Tendo chegado ao conhecimento do sr. dr. chefe de polícia que, ao largo do Palácio, 

nos baixos do sobrado nº 23, em dias especiaes reuniam-se diversas pessoas para 

consultar as professias de uma mulher-page – hontem às 2 horas da tarde para ali fez 

seguir uma escolta de guardas pedestres e, feito um cerco, prendeu 12 mulheres e um 

homem que dansavam semi-nús polvilhado de cinzas. Dada uma busca foram 

encontrados: 1 lata de pimenta e alfazema, 3 pequenos canudos pintados, 1 tigella com 

aguardente e diversos rozarios de contas brancas e pretas. O sr. dr. chefe de polícia 

mandou recolhel-os à cadeia. Seria correção merecem estes indivíduos, 
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principalmente a Pagé de nome Amélia, que dizem ser a dona do templo erguido junto, 

quasi ao Paço municipal!.... (FERRETTI, 2008, p. 2-3).  

No ano seguinte, Amélia Rosa foi presa novamente com um grupo de 10 pessoas. As 

acusações foram de ter causado queimaduras e lesões corporais e ter espancado uma 

escravizada que buscava tratamento para suas dores fortes no estômago. Segundo Mudicarmo 

Ferretti (2008, p. 3), esta informação foi dada à polícia por uma escravizada chamada Joana e 

que se dizia vítima de Amélia Rosa. Um fato importante sobre esta narrativa é que Amélia Rosa 

foi acusada de praticar possessões demoníacas, uma vez que a vítima afirmava que a curandeira 

estava com o “diabo”. Por outro lado, as informações registradas na imprensa da época sobre o 

fato diziam que Amélia Rosa estava se vingando da escravizada Joana, por ter “denunciado há 

tempos atrás a reunião que se fazia em casa de Amélia no largo do Palácio pelo que foi presa” 

(Idem, p. 3).  

   Nesta segunda prisão, a rainha da pajelança foi acusada pela imprensa local de 

curandeirismo, e não mais como sacerdotisa de uma religião, porém o processo do crime está 

relacionado apenas às violências sofridas pela escravizada Joana. Se fosse acusada de 

curandeirismo, estaria submetida a prisão e multa, pois esta atividade era interpretada pelas 

elites locais, e consequentemente pela polícia, como uma prática ilegal. O fato é que esta prática 

está prescrita no penal 1940, no Artigo 284, como um crime contra a saúde pública. De qualquer 

forma, é curioso que ainda hoje esta lei permaneça em vigor71. 

Ainda sobre a pajelança do Maranhão, Mundicarmo Ferretti reconhece que os lugares 

onde a atuação da pajelança acontecia eram procurados para curar feitiço e que alguns desses 

pajés eram escravos, assim como Amélia Rosa. 

Sobre Amélia Rosa, ´Rainha da pajelança´ e/ou ´Rainha de Toba´, sabemos que: tanto 

ela quanto os seus discípulos e clientes foram ou ainda eram escravos; que ela tinha 

um “templo” que funcionava em sua residência e um grupo de seguidores iniciados, 

que dançavam em sua casa e usavam rosário branco e preto; que no seu “templo” 

existiam 32 quadros e 8 imagens de santos em madeira; que realizava ali festa, dança 

e rituais grupais em dias especiais (como no de N.S. da Conceição); que ouvia vozes 

e recebia orientação de entidades espirituais em seus trabalhos; que entrava em transe 

Rei Sebastião e alguns dos seus discípulos com entidades ligadas a São Lázaro e São 

João; que era procurada para prever o futuro, para curar enfermidades e possessão 

demoníaca. Sabemos também que Amélia Rosa usava em seus trabalhos orações, 

benzimentos, velas acesas, defumação (com incenso, chifre queimado, pimenta e 

alfazema), fitas, folhas e flores secas, aguardente, “balsamo da vida” (vendido em 

botica), vomitórios, purgantes; e que preparava banho de ervas (com folha de pacova 

cozida e de cajá, incenso e mostarda) (Idem, p. 5). 

 
71 Segundo O Código penal Brasileiro no Art. 284 - Exercer o curandeirismo: I - prescrevendo, ministrando ou 

aplicando, habitualmente, qualquer substância; II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; III - fazendo 

diagnósticos: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Parágrafo único - Se o crime é praticado mediante 

remuneração, o agente fica também sujeito à multa. 
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Amélia Rosa, no século XIX, prática cura através das suas manifestações religiosas, o 

que era muito comum para enganar ou burlar a lei que as criminaliza. Mas, em um sistema que 

desumaniza as pessoas racializadas, assim como suas manifestações religiosas, seus sistemas 

culturais de cura e os rituais em torno destes, Amélia Rosa imperava, ajudando aos seus a 

tratarem de suas doenças físicas e mentais. 

Dona Macica, em Santa Helena, ainda hoje recupera este fazer, oferta novamente a 

uma comunidade preta e pobre o direito à cura por outras epistemes. Sua oferta não foge dos 

elementos presentes no caso de Amélia Rosa, pois era através dos seus festejos de pajelanças, 

tratados com um festejo popular, que ela oferta prognósticos de curas emocionais e físicas; 

limpeza espiritual, orientações e recomendações sobre usos e preparos de tinturas.  Mas também 

temos a sua função conjugada ao trabalho de parteira e benzedeira, praticando consultas 

populares bem discretas para orientação do corpo espiritual e físico, oferecendo também 

conselhos de como proceder para encontrar equilíbrio entre esses dois planos, através da 

manipulação dos medicamentos naturais que tratam dos seus desequilíbrios. Na minha família 

havia também, o irmão da minha avó, tio Senhor (Raimundo dos Santos Freitas), morador da 

cidade de Pinheiro, também localizada na baixada maranhense, que era um curandeiro 

conhecido por fechar a arca do peito dos meninos jovens da nossa família. Era essa a sua 

especialidade. Ele dizia que a arca do peito aberta era entrada para desequilíbrios do plano 

espiritual. Ele também era conhecido por saber manipular muito bem plantas medicinais para 

fazer garrafadas.   

A artista Castiel Vitorino Brasileiro, em suas exposições instalativas O Trauma é 

Brasileiro e O quarto de Cura, reconstrói esses percursos novamente. Atualiza esta forma de 

se ofertar a cura, ao associar seu trabalho artístico a um resgate do repertório cultural que está 

naturalmente incorporado em nossos cotidianos, mas para os quais não nos atentamos em 

identificar a origem de suas práticas e saberes populares. O trabalho desta artista faz lembrar 

em que sistema sócio-político-cultural estamos inseridos e que não é possível pagar por uma 

cura quando excluímos seu entendimento de uma prática. Amélia Rosa e Dona Macica curam 

a partir de uma prática cultural ancestral, que está em associação a uma cosmovisão das 

comunidades negras e indígenas, que enxergam a natureza como algo que nos oferta tudo, mas 

que nada nos pertence.  

No catálogo da exposição O trauma é Brasileiro, da artista Castiel Vitorino Brasileiro, 

Napê Rocha (2019) diz que ela tem buscado, em seus trabalhos, resgatar os saberes de uma 

tradição de benzedeiras, rezadeiras e curandeiras pretas e que sua busca tem levado a práticas 
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de cura que integrem corpo, mente e espírito. Sobre suas concepções de cura, a artista afirma, 

em seu blog pessoal, que: 

Tempo de cura é um tempo não-ocidental. E esse tempo é composto em coletividade 

e experienciado de modo singular. Tempo é história, e a história se faz em gestos, e 

gestos produzem histórias. Quais tempos há em nossos gestos. Quais gestos produz 

cura? Como o corpo produziu para si um tempo de cura? Tempo é movimentação. 

Oriki.  É movimento. E se tudo está em tudo, o que há no corpo que o possibilita a 

cura? A cura é uma capacidade de manipular energia vital. Ou seja, vida. Ou seja, 

tempo. O que há no corpo de cura são vidas e temporalidades sendo manipuladas, 

equilibradas. A cura é uma produção de memórias, histórias. Meu corpo é negro e 

bixa. Racializado e não-cisgênero. Tenho um caboclo que nos escolhe antes de 

reencarnar. A minha cura é um equilíbrio do meu tempo com o dele (caboclo), que 

produz um tempo comum. O equilíbrio de nossas temporalidades produz um tempo 

como que é o tempo de cura. O tempo de cura. Não há possibilidade de cura, se não 

houver um respeito mútuo dessas vidas que compõe essa relação. Caboclo tem um 

tempo espiritual, eu tenho um tempo carnal, marcado pela ocidentalidade. O tempo 

de cura é um equilíbrio de temporalidades. Não há porque o caboclo se incomodar 

com a minha sexualidade pois o caboclo é uma vida que está num tempo que a 

sexualidade é compreendida de um modo que não é ocidental. A travestilidade e a 

bixalidade, e o racismo, não são experiencias que acontecem no mundo espiritual. 

Para o avanço espiritual acontecer, caboclos precisam nos ensinar que a vida é maior 

que nossas identidades. E para descolonizarmos, precisamos aprender o tempo que a 

macumba quer nos ensinar. Que é um tempo do corpo. E não da identidade. Essa é 

uma relação cosmogônica. É uma feitura de mundo. Qual mundo? (BRASILEIRO, 

2019, blog pessoal da artista) 

É possível fazer uma leitura dos trabalhos O trauma é brasileiro (2019) e Quarto de 

cura (2018), a partir de uma perspectiva de(s)colonial, uma vez que é perceptível, em ambos, 

uma elaboração que marca posicionamento político, na medida em que essas obras instalativas 

discutem as condições nas quais corpos negros e periféricos estão submetidos desde o início da 

colonização aos dias de hoje. Além disso, não há apenas um discurso, mas uma forma de 

repensar as epistemes, teorias e práticas políticas através dos saberes ancestrais, como 

curandeirismo e macumbaria, que são constituintes da cosmovisão dos povos pretos.  

Desse modo, a artista compreende que uma leitura como esta, sobre seu trabalho, é 

fundamental e indispensável para abranger a necessidade de uma arte contracolonial e 

antirracista. Sobre as exposições instalativas que constituem sua obra, a artista nos conta as 

diferenças entre expor em uma galeria - lugar hierárquico e excludente (do acesso à localização) 

- e em uma casa na sua comunidade, Fonte Grande, em Vitória, Espírito Santo. O Museu 

Capixaba do Negro foi a primeira galeria em que ela expôs o Quarto de Cura, numa exposição 

chamada Malunga (2018), com curadoria da Rosana Paulino. Castiel Vitorino afirma que, por 

ser um espaço destinado a experiências da negritude, nesse museu já tinha uma abertura para a 

sua ocupação. Por outro lado, a questão problemática que ela enuncia sobre o museu seria: que 

tipo de negritude pode assumir esse espaço? A questão dirige-se ao fato de que ela, como 

travesti, foi a primeira pessoa transgênero a expor sua arte num lugar destinado a comunidade 
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preta, porém comandado por políticas heteronormativas que excluem corpos dissidentes e suas 

experiências, bem como seu fazer artístico. 

 

 

 

 

 

 

Quando a exposição foi para Fonte Grande, na casa do artista e dançarino Renato 

Santos, ela ganhou uma autonomia maior, tendo se desenvolvido práticas diferenciadas das 

ocorridas na galeria. A nova proposta do Quarto de cura tinha a propósito de atendimentos 

curandeiros e clínicos, dentro da concepção do seu entendimento de clínica, aspecto que será 

explicado mais tarde. A exposição possuía uma autonomia no sentido que dependia da 

adequação dos seus horários para visitação. Castiel Vitorino nos diz que ter esse cuidado de 

pensar que sua autonomia dependia de uma organização, fez com que ocorresse a necessidade 

de marca horários via telefone para que não houvesse transtornos para ambas as partes, pois a 

exposição instalativa era uma experiência de cura e um processo de imersão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Quarto de cura na 

Fonte Grande, Castiel Vitorino 

Brasileiro,Vitória/Espírito 

Santo, 2018. 

Foto: Blog da artista.  

 

Figura 23: Quarto de cura na 

Fonte Grande, Castiel Vitorino 

Brasileiro, Vitória/Espírito 

Santo, 2018. 

Foto: Blog da artista.  
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Sendo assim, Castiel Vitorino diz que a experiência se adequava às disponibilidades 

das pessoas que ligavam para marcar uma visita. Quase sempre elas foram aos sábados, devido 

ao fato de as pessoas trabalharem durante a semana, só tendo tempo de ir ao local aos finais de 

semana. Além disso, seu trabalho no morro onde estava a exposição, por não dispor de subsídios 

financeiros, tal como quando selecionado para o museu, exigiram dela outras estratégias de 

divulgação, como colar cartazes pelo morro, conversar pessoalmente com os moradores e fazer 

postagem em seu perfil no Facebook. As instituições pelas quais suas instalações passaram, 

subsidiaram a montagem e divulgação dos seus trabalhos na época. 

Como na comunidade ela tinha que estar presente em todo o processo da exposição, 

isto lhe revelou outra perspectiva sobre seu trabalho:   

[...] era de acordo com os atendimentos, as pessoas me chamavam e eu ia. Só que 

chegou um momento em que eu não conseguir ir porque já estavam me exigindo 

muito, as pessoas me exigiam muito sobre cura e não me davam a cura, não me 

proporcionavam estratégias de cura. Então era assim: “Castiel o quê que eu faço para 

minha angústia, para minha ansiedade, para minha depressão?” Mas em nenhum 

momento elas me perguntavam se eu estava bem. Elas não traziam o conhecimento 

de uma erva, de uma pedra, não me davam livros, não me davam nada, sempre me 

pedem muito, e isso é uma postura extrativista, que acontece com pessoas negras, 

pessoas travestis. Todos os tipos de pessoas, em categorias raciais e de gênero, 

chegaram a mim com postura extrativista, querendo mais do que eu estava dando. 

Então, O trauma é brasileiro foi fundamental para eu perguntar com mais firmeza 

“quem cura a travesti preta benzendeira de fato?”, “vocês querem tanto as minhas 

curas e os meus conhecimentos, mas o que vocês podem me proporcionar?” Aí no 

meio da exposição eu decidir não atender mais ninguém (BRASILEIRO, 201972).  

O trauma é brasileiro é, para a artista, uma obra na qual busca reconstituir lembranças 

até então apagadas, e isto se dá pelas suas andanças pelo morro no qual ela cresceu e estabeleceu 

raízes afetivas com as pessoas e os lugares, onde também perdeu pessoas que amava. E, para 

além de ser um trabalho artístico, O trauma é brasileiro é parte de uma promessa que a artista 

fez a seu avô no leito de morte. Como ele não estaria presente em vida para ir à exposição, ela 

receberia o nome Brasileiro em sua homenagem. Daí se deu a construção do título O trauma é 

brasileiro, como uma releitura do quarto de cura, no qual ela realiza uma procissão na abertura, 

saindo do bairro Fonte Grande para a exposição, na galeria Homero Massena, centro de Vitória. 

 
72 Entrevista concedia por BRASILEIRO, Castiel Vitorino. Entrevista II. [20.11.2019]. Entrevistador: Márcia 

Cristina. 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

É como se ela refizesse os caminhos de visita ao seu avô no hospital, percorrendo uma 

memória afetiva que se materializa como parte de seu trabalho artístico. 

A construção do título, O trauma é brasileiro, foi feito porque quando eu montei o 

Quarto de cura Fonte grande, no dia 15 de dezembro, do ano passado, neste dia o meu 

avô foi internado no hospital. Então, da minha casa eu ia até a Fonte grande e depois 

descia para ir ao hospital, que é aqui também no bairro. Eu ia acompanhar meu avô 

que ficou internado e depois faleceu. Na última visita que eu fiz a ele, eu falei: olha 

você não estará aqui ano que vem, na minha exposição, que eu sabia que já tinha 

passado, estava em processo de pesquisa, mas você estará no nome. O nome vai ter 

brasileiro de algum modo, aí eu sonhei com esse nome, veio na intuição o trauma é 

brasileiro. Mas muitos dos títulos das minhas obras vem em sonho também, e com 

este não foi diferente. Ele veio em sonho, mas surgiu também de um a promessa que 

eu fiz para o meu avô, Beninho Brasileiro, que é filho de Augusto Brasileiro, que é o 

meu bisavô (idem). 

 

 

 

 

 

 

Quando pensa sobre a dimensão e a importância que seu trabalho artístico tem para a 

construção de outros imaginários, que ultrapassam as fronteiras da sua própria comunidade, 

Castiel afirma que vê o Brasil como um trauma, como uma terra amaldiçoada desde os 

 

Figura 24: O trauma é 

brasileiro, Castiel Vitorino 

Brasileiro, Vitória/Espírito 

Santo, 2019. 

Foto: Divulgação da SECULT-

Secretaria de Cultura/ES. 

 

Figura 25: Castiel e seu 

bisavô, Augusto Brasileiro, 

Vitória/Espírito Santo, 2019. 

Foto: Blog da artista.  
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processos coloniais, mas que, por outro lado, também o percebe como uma terra de cura, na 

qual se consegue achar possibilidades para estar viva ainda. O ainda estar viva deve ser 

entendido aqui como as condições que ela encontrou e construiu para si, dentro de uma busca 

que a leva a desenterrar práticas outras, como as macumbarias, que considera capazes de cura. 

Se por um momento, buscou contribuir para a cura das pessoas que sofrem com as 

colonialidades, por outro, encontrou as impossibilidades de criar este espaço. Porque 

compreende que, nessas relações, a cura não deve ser ofertada por alguém, mas deve ser uma 

prática coletiva na qual todos cuidam uns dos outros. 

Na comunidade da Fonte Grande, antes da exposição, realmente a experiência foi 

outra, porque tive uma troca com a minha família, porque, minha avó, que morava em 

frente à casa do Renato Santos, fazia a acolhida... Eu fiz aquele Quarto de cura não 

só para as pessoas de fora da comunidade não, mas para as de dentro da comunidade. 

Mas compreendi que não vou dar conta da comunidade toda, não vou curar ninguém, 

muito menos o morro todo. Mas foi um quarto de cura para minha família materna, 

que é uma família de origem indígena (IDEM). 

Como consequência, a artista afirma que a cura é efêmera, que necessita ser praticada, 

relembrada e reconstruída. Pois se o trauma é aquilo que sempre se atualiza cotidianamente, a 

cura precisa também está se atualizando no nosso dia a dia. 

Então, um corpo traumatizado é um corpo colonizado, e aí se curar tem sido 

descolonizar. Mas a descolonização é uma experiência efêmera porque a cura é 

efêmera, a cura e a descolonização se fazem no corpo que é um território efêmero. 

Não é possível construir nenhuma estratégia de cura, de produção de saúde, mandinga 

que vai ficar e servir para todo sempre. Ela pode perdurar na sua existência até sua 

vida carnal acabar. O trauma também é inteligente na medida em que ele está sempre 

se atualizando, afinal estamos na colonialidade, e essa está sempre se atualizando. É 

isso para mim, o trauma se atualiza e por isso a cura também precisa se atualizar 

(IDEM). 

Ambas as propostas - Quarto de cura e O trauma é brasileiro - se mesclaram de tal 

forma que ganham mais potência quando não as vemos separadamente, mas como duas partes 

de um mesmo processo. O próprio Quarto de cura pode ser entendido como uma procissão 

interna, um retorno para sim, para suas memórias, afetos, espaços, pessoas, histórias. 

O trajeto que eu faço é o de volta. Certa vez, o Renato Santos me falou: “quando você 

não tiver para onde ir, volte!”, e eu tenho voltado para o meu corpo, o Quarto de cura 

surge disso, de quando eu quis esquecer do meu corpo, foi quando eu tive o 

pensamento suicida. E o pensamento suicida para mim, na minha história não foi de 

querer me matar, mas foi a experiência de querer me esquecer. Então eu tenho votado 

para tentar me lembrar, lembrar da memória, do meu corpo, com os gestos, lembrar 

com afetos que eu não devo ser cativa. Que é o que a Beatriz Nascimento também diz 

no seu filme Ori, lembrar com gestos que não somos mais cativos, e estes espaços de 

memória são da Fonte Grande basicamente, das minhas experiências de capoeira de 

congo, de festas juninas, de escola de samba. É isso, eu volto para Fonte Grande 

sempre (IDEM).  

Para Castiel Vitorino, o Quarto de cura cria a atmosfera de um lugar no qual ela tem 

a possibilidade de estar sozinha consigo, estudando suas ervas, as pedras e também os 
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fundamentos da umbanda. Quando as pessoas chegam para conversar sobre seus traumas e 

experiências de autocuidado, ocorre troca de conhecimento, às vezes de mandigas, pomadas, 

chás, unguentos, xaropes que ela elabora para cada pessoa adoecida pelas estruturas coloniais. 

A artista afirma, ainda, que esse espaço se tornou um lugar no qual a consulta é mútua. Uma 

consulta para tratar de traumas de determinados grupos periféricos. Por isso se faz necessário 

entender qual perspectiva este Quarto de cura toma para si. 

Todas as minhas obras são direcionadas. Porque é assim, Quarto de cura... Que cura 

é essa? Quarto de cura para quem? Eu parto disso! Eu comecei pensando a população 

negra e aí tenho pensado agora a população negra travesti. Então, todas as fotos, as 

mandingas, os textos estarão relacionados a produção de um corpo travesti, um corpo 

firme, um corpo de firmeza, um corpo que goza, um corpo que se felícia com a vida. 

Mas é um quarto aberto porque a cura é sempre um processo coletivo. Então eu 

relaciono estas questões de gênero e raça. Na verdade, eu não relaciono, elas já estão 

relacionadas, eu apenas explícito o que está acontecendo, em nenhum momento elas 

se apresentaram para mim desvinculadas na história desta colonialidade, elas sempre 

estiveram juntas. Noções de gênero e de racialidade. São escolhas que eu tomo, são 

escolhas identitárias que não nos engessam em uma categoria. Como por exemplo: 

solidão da travesti preta. Não é sobre isso, não é sobre como estamos sofrendo porque 

somos travestis, ou como estamos sofrendo porque somos negras. Mas o que fazemos 

com esse sofrimento ou como conseguimos produzir cura de fato (IDEM). 

Pensando a dimensão subjetiva do seu quarto de cura com a dimensão pública dele, a 

relação com a comunidade, Castiel afirma que parte do princípio de que a subjetivação é uma 

construção coletiva, é uma experiência singular que precisa equilibrar essa dimensão comum. 

Isto é uma experiência de cura: praticar o equilíbrio entre sua singularidade e a coletividade, 

porque a vida se produz no âmbito comunitário.  

Castiel Vitorino Brasileiro e suas experiências instalativas constituem uma inversão 

simbólica dos valores, ao proporcionar um lugar que recupera um fazer ancestral e desperta 

situações que solicitam à memória coletiva assemelhar-se as situações de práticas e rituais que 

foram desacreditadas durante os períodos de escravização dos povos africanos. 

Como assim afirma Diana Taylor (2013, p. 69), a “escrita e a performance incorporada 

têm frequentemente funcionado para organizar as camadas de memórias históricas que 

constituem a comunidade”. Para ela, tanto o ato de contar quanto o ato de escrever são 

responsáveis por registrar uma memória passada por meio de corpos e práticas mnemônicas, 

pois “os caminhos da memória e os registros documentados podem reter o que o outro 

esqueceu” (Idem, p.70). O que interessa aqui, nesta afirmação, é que Diana Taylor fala da 

importância de se constituir caminhos e formas para ir de encontro à memória, restaurando 

práticas desacreditadas ou ausentes da memória social de comunidades racializadas. Os 

trabalhos de Castiel Vitorino se inscrevem nesses mesmos termos: por um lado, é necessário 

afirmar uma prática performática artística-cultural, que constitui um espaço de partilha de 
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memórias de um sofrimento coletivo para sua comunidade. Por outro, seu trabalho reaviva 

valores e crenças outrora esquecidas, operando a memória como exercício de resistência de uma 

prática cultura que performatiza a consciência coletiva adoecida, desgastada e traumatizada por 

uma configuração de mundo que não oferece um encontro com o entendimento histórico de 

suas opressões.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho é de perspectiva artística, mas penso primeiramente o mundo sócio-

político no qual determinadas produções artistas surgem e de que forma elas contribuem para 

compreendermos as estruturas sociais em que estamos imersos. Por esse motivo, o estudo da 

performance que desenvolvi aqui se limita a trabalhos que dizem respeito à condição de corpos 

racializados e suas situações sociais. Isto posto, o objetivo deste trabalho foi identificar e 

analisar ações performáticas que atuam como práticas de resistência frente aos modelos de 

dominação e subjetivação dos corpos racializados. 

Para isso, se fez necessário compreender as noções de resistência, corpos racializados 

e performance utilizadas nesta pesquisa, assim como a maneira que se deu a estruturação destas 

constatações. Isto foi necessário para enxergar como estas três questões se encontram, 

proporcionando aquilo que Ileana Diéguez Caballero chama de estados liminares ou “estados 

fronteiriços dos artistas/cidadãos que desenvolvem estratégias artísticas para intervir na esfera 

pública” através de “poéticas que configuram ações políticas” (2011, p 37). Sendo assim, a 

compreensão de resistência parte de duas perspectivas que se complementam, a primeira é a 

resistência entendida pela filosofia de Michel Foucault na perspectiva de Judith Revel. A 

resistência é entendida como aquela que se estrutura no interior das formas de opressão, nos 

lembrando que toda forma de opressão gera uma forma de resistência.  

A segunda concepção de resistência é decorrente do Grupo de Estudos 

Modernidade/Colonialidade. A teórica Catherine Walsh, que faz parte deste grupo, pensa a 

resistência atrelada a um campo prático metodológico-pedagógico de um processo de 

descolonização do poder, do saber, do ser e do gênero. Cabe dizer aqui que esta teoria pensa o 

ensino por uma perspectiva decolonial, ou seja, as pedagogias são vistas por ela como práticas, 

estratégias e metodologias que se entrelaçam para constituírem a resistência a determinados 

sistemas de opressões. Se faz necessário esclarecer que Paulo Freire e sua pedagogia são o 

ponto de partida para esta autora compreender a resistência pelo processo pedagógico-

metodológico. As lutas de resistência e insurgência são afirmação da luta de re-existência, de 

re-humanização e libertação, assim como as ações sociais, políticas, epistêmicas, artísticas, 

poéticas, performáticas e espirituais são todas parte estratégica das pedagogias-metodologias 

que podemos empregar para quebrar, fazer rachar ou  se alojar nas rachaduras de um sistemas 

decadente. Afirmo que esta noção de resistência está atrelada a existência. Insurgir é 

autoafirmação não só da vida, mas dos modos e maneira de existir e resistir a um sistema que 

os [nos] desejam mortos. Deste modo, as performances pretas intituladas aqui como práticas de 
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resistência são estratégias pedagógico-metodológicas que descolonizam a cena a partir de suas 

poéticas, pois ressignificam este fazer através das epistemes de fronteiras, ou seja, elas 

constituem uma crítica a determinadas configurações de mundo,advindas dos processos 

coloniais e organizadas como Modernidade/Colonialidade. 

Para a segunda questão, corpos racializados, é necessário compreender quais são as 

estruturas políticas opressoras que assombram, formam e violentam estes corpos. Inicialmente 

localizo esta questão dentro do paradigma de guerra, como assim o compreende Maldonado-

Torres, filósofo do Grupo de Estudos Modernidade/Colonialidade. Este paradigma está ligado 

as maneiras como se concebe a humanidade, seus conhecimentos e as relações sociais desde a 

vida moderna à contemporaneidade. Assim sendo, o paradigma de guerra constata que somos 

seres regidos pela lógica civilizatória-ocidental-patriarcal-moderna/colonial. Nesta lógica, a 

violência e a guerra não são compreendidas como resultados triviais de projetos históricos 

particulares, mas como resultado direto de concepções dominantes de processos civilizatórios 

ligados à modernidade europeia. As consequências destes processos resultam em um desejo por 

eliminação dos seres racializados: as populações ameríndias e os africanos e, na atualidade, 

seus descendentes, que ameaçam, resistem e se amotinam, contrários aos sistemas de 

dominação colonial. Esta lógica é constituinte do sistema guerra-morte que molda e permeia 

todas as formas e possibilidades de viver, estar, ser, saber, sentir, pensar e agir.  

O grupo de Estudos Modernidade/Colonialidade (M/C), do qual os intelectuais citados 

acima fazem parte, nasce na final dos anos 90 como um grupo de teóricos e acadêmicos, e em 

sua maioria, próprios da América Latina. A principal contribuição foi realizar um movimento 

epistemológico fundamental para a renovação dos estudos críticos das Ciências Sociais na 

América Latina no século XX, assim como proporcionar a renovação crítica ao ocidentalismo 

a partir da compreensão das causas e feitos da colonização deste continente e da aplicabilidade 

em ampla escala de processos exploratórios da natureza, da vitalidade, da subjetividade, da 

cultura e das relações sexuais. Desta forma, o que chamamos de renovação da crítica ao 

ocidentalismo é compreendido por este grupo como a radicalização do pensamento 

latinoamericano a partir do “giro decolonial”, que nada mais é que assumir uma releitura 

histórica dos processos coloniais e problematizar as questões políticas, sociais, econômicas e 

culturais que atingem este continente. Desta maneira, “o giro decolonial” é a possibilidade de 

pensar as opções decoloniais em vertentes práticas, epistêmicas e políticas, para atuação no 

mundo e nos diferentes níveis da vida.  

Para este grupo, a modernidade europeia se estrutura financiada pela exploração das 

colônias na América Latina, sendo que, no período colonial, as práticas colonialistas regiam e 
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exploravam corpos e a natureza e proporcionavam o apagamento cultural dos colonizados. Haja 

vista que as práticas culturais são compreendidas neste trabalho como memórias coletivas que 

transmitem valores e sistema de crenças necessárias à construção identitária dos povos 

explorados/as.  

Para o Grupo de estudos Modernidade/Colonialidade, a estrutura colonial é sinônimo 

de Moderno, por isso a grafia Moderno/Colonial é pensada para situar as críticas decoloniais 

deste grupo. Sendo assim, se na contemporaneidade temos a atualização do que 

compreendemos por pensamento e estruturas políticas modernas, nomeadas por Modernidade, 

devemos então entender que o colonialismo sofre a mesma atualização e por isso deve ser visto 

como Colonialidade[s]: “em outras palavras, [...] não há modernidade sem colonialidade” 

(MIGNOLO, 2017). A Modernidade, aos olhos de sua crítica, é compreendida como sendo o 

momento em que a Europa se emancipa da imaturidade pelo uso da razão, cria uma história 

mundial e um sistema de conhecimento que os colocam na centralidade da humanidade como 

civilização primeira, submetendo o resto do mundo a condições raciais.    

Assim sendo, esclareço que a colonialidade atua nos diferentes níveis de nossas vidas. 

Desta forma, temos a colonialidade do poder, do saber, do ser e do gênero. Todas elas são 

necessárias para compreendermos que, na contemporaneidade, as estruturas sociais, políticas e 

culturais ainda enxergam nossos corpos pela lente do imaginário colonial ou que perpetuamos 

este imaginário subjetivamente. Por isso, neste trabalho faço questão de pensar a resistência, a 

performance e os sujeitos das experiências raciais e, consequentemente, produtores de arte 

como indispensáveis para refletir os contornos destas colonialidades. Posto isto, a ideia de 

corpos racializados, neste trabalho, diz respeito à inferiorização das populações colonizadas 

atravessada pelo processo de apagamento de suas culturas, da feminização/sexualização e 

generificação de seus corpos, assim como da racialização e objetificação destes.  

Assim sendo, o processo de inferiorização é, então, atravessado por uso de mecanismo 

e dispositivos (coloniais/colonialidade) que convertem nossos corpos em Outros. Grada 

Kilomba, em seu livro Memória de plantação, nos diz que:  

Dentro desta infeliz dinâmica, o sujeito negro torna-se não apenas a/o “Outra/o- o 

diferente, em relação ao qual o “eu” da pessoa branca é medido-, mas também 

“Outridade” - a personificação de aspectos repressores do “eu” sujeito branco. Em 

outras palavras nós nos tornamos a representação mental daquilo que o sujeito branco 

não quer se parecer (2019, p.37-38).  

É também pelo estado de “Outridade”, de ser sempre outro, estranho, incompatível, 

incomum, em conflito como o sujeito branco, que constituímos o entendimento de trauma que 

compõe esta investigação. O trauma, como assim compreende Grada Kilomba, não decorre dos 
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eventos ou relações familiares, mas a partir da violência e barbárie do mundo estruturalmente 

branco que sempre nos submete à condição de subalternidade.    

Por isso, no capítulo final me dedico a pensar os estudos da performance na América 

Latina, buscando uma produção artística e teórica que dialogue com a condição de um 

continente permeado por traumas, conflitos e lutas. Assim, analiso alguns trabalhos que tratam 

diretamente da condição do trauma, da cura e do ritual, sendo todos estes aspectos ligados a um 

processo de rememoração ancestral de uma identidade e performance cultural. Estes trabalhos 

são, como vimos, Sagração de Urubtisin, de SaraElton Panamby; Mil litros de Preto, de 

Lucimélia Romão e Quarto de cura e O trauma é brasileiro, de Castiel Vitorino Brasileiro. 

Para fazer isso, primeiramente assumi uma perspectiva de[s]colonial, o que significa que antes 

de tudo, minha escolha foi por teóricas latinoamericanas dos estudos da performance, como 

Diana Taylor e Ileana Diéguez Caballero. Esta prioridade também faz parte da seleção das 

artistas e, consequentemente, da poética dos seus trabalhos.  

Um segundo ponto é a compreensão do meu entendimento de performance. Diana 

Taylor nos diz que “as performances funcionam como atos de transferência vitais, transmitindo 

conhecimento, a memória e um sentido de identidade social” (20113, p.25). Por este motivo, 

nesta pesquisa a arte performática da América Latina é compreendida associada à prática ou 

performance cultural. Sendo assim, ela pode ser percebida como uma lente metodológica na 

qual que nos permite analisar determinados eventos como performance cultural, cujo repertório 

é da longa duração das colonialidades.  

Já a prática performática é uma afirmação ontológica dos corpos racializados e 

generificados. Ela também pode ser compreendida como a possibilidade de resgate e 

rememoração de práticas ancestrais que proporcionam o cuidado para uma coletividade. E por 

último, a performance pode nos apresentar uma estética da vida cotidiana que varia de uma 

comunidade para outra. O que proponho neste trabalho, ao pensar a de[s]colonização da 

performance, é “refletir a especificidade cultural e histórica existente73” no interior deste 

continente.  

Por outra perspectiva, Ileana Diéguez Caballero nos ajuda a compreender que 

determinadas criações artísticas, na América Latina, estão permeadas por uma arte que produz 

a estetização do político através da elaboração de ações cidadãs, que são os dispositivos 

artísticos utilizados para a via do protesto. Podendo ser, como vimos, intervenções urbanas, 

instalações cênicas e performances desenvolvidas em lugares públicos. 

 
73 TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertorio: Memoria e performance Cultural nas Américas, 2013, p. 27.  
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Abrindo um parêntesis: a performance de Lucimélia Romão traz uma crítica 

direcionada às estruturas históricas de colonialidades e produz, ao meu ver, uma estetização do 

político através da poética artística contida em Mil litros de preto, que mostra que existe uma 

política de extermínio que é também uma prática colonial [genocídio da população negra], mas, 

ao mesmo tempo há resistência que pretende a interrupção desta lógica genocida. Neste caso, 

gostaria de lembrar que a performance da Lucimélia Romão, em 2019, foi compartilhada com 

os coletivos Rede Mães de Luta (BH) e Movimento Mães de Maio (SP). Estes coletivos são 

organizações de familiares e amigos das vítimas da violência policial.  E possível entender que, 

ao compartilhar seu trabalho como os coletivo de mães, esta artista enfatiza que sua poética 

artística de mil litros de preto aborda um problema político cuja questão é pública, além de 

mostrar que sua performance concebe a dimensão de um ato ético e de um ritual simbólico no 

qual a ação, realizada diante das mães ou junto a elas, “concebe para esta cena um desejo real 

por justiça e mudanças estruturais” (CABALLERO, 2011, p. 75). Esta performance também 

potencializa um campo de resistência permeado por lutas coletivas que compreendem que as 

estruturas sociais e políticas são racistas, violentamente discriminatórias e essencialmente 

exploratórias, pois fazem questão de exterminar corpos racializados.  

Para Ileana Diéguez, a estetização do político pela arte é indicador da emergência de 

uma condição liminar, isto é a “expansão da dimensão poética das artes para o campo social” 

(FISHER, 2016, p.89). Ao fazer isso, estruturaram-se relações verticais ou communitas 

metafóricas de dimensão simbólicas com possibilidades transformadoras do social.   

O pensamento de Ileana Diéguez se fez necessário neste trabalho para materializar o 

campo no qual as artistas estudadas e suas poéticas se encontram. Se, por um lado, elas são 

atravessadas por uma realidade que reflete as estruturais históricas da colonização e suas 

atualizações (as colonialidades, como já expliquei); por outro, elas se utilizam dos meios 

artísticos, se não os subvertem, para constituir práticas artísticas performáticas que reivindicam 

o reconhecimento destas estruturas e a consequência de mantê-la inalteradas para seus corpos 

e suas vidas.  

Dito isto, é através das análises das performances que compõem esta pesquisa que é 

possível perceber as novas configurações poéticas insurgentes que repensam seus/os corpos 

racializados e são permeadas por um estado de consciência expressivo de resistência as 

opressões, assim como resistente aos  sistemas de apagamento e destruições culturais e das 

formas diferencias de se apresentar a vida.  

É necessário dizer ainda que a de(s)colonização que o presente trabalho propõe não é 

algo que se pode ter por concluído com apenas algumas páginas de análise de performances 



114 
 

artísticas ou reflexões dos estudos decoloniais. De[s]colonizar é um processo e se propor a ele 

requer assumir, diante da realidade concreta, um posicionamento político, ético e moral de 

enfrentamento às configurações de mundo na atualidade. Devemos nos perguntar que luta 

vamos assumir para as configurações de mundo que se apresentam hoje. Tais configurações são 

confrontadas pelos trabalhos das artistas estudadas aqui. Não seria isso, afinal, o que os 

trabalhos Mil litros de preto, de Lucimélia Romão; Quarto de cura e O trauma é Brasileiro, de 

Castiel Vitorino Brasileiro e A Sagração de Urubustisin, de Sara/Elton Panamby nos convidam 

a imaginar ou a desejar: um outro mundo possível?  

Diana Taylor afirma que os estudos da performance oferecem um modo de repensar o 

cânone e as metodologias críticas. Primeiro porque por ela se reconhece a necessidade de se 

libertar do domínio do texto como objeto primeiro de análise ou que nossas ferramentas teóricas 

continuam assombradas por um legado literário. Segundo, porque oferta a nós, ocidentais, uma 

necessidade de prestarmos mais atenção aos nossos repertórios, ainda que estejamos atrasados 

neste quesito.  

Mas a questão não é simples, Taylor nos diz. Para que nos reconciliássemos com o 

repertório, não seria necessário apenas mudar nosso foco para o “ao vivo” como objeto de 

análise ou desenvolver estratégias variáveis para coletar informações, como o faz a pesquisa 

etnográfica. Nem mesmo alterar as hierarquias de legitimação que estruturam nossa prática 

acadêmica. O que precisamos é repensar nosso método de análises de texto e narrativas para 

uma analise a partir do roteiro, entendido como construções históricas que estruturam o 

conceito e  a arquitetura da sociedade que temos hoje. Ele é também compreendido como sendo 

paradigmas que constroem sentindo, que estruturam os ambientes sociais e seus 

comportamentos. A exemplo, ela afirma, que os roteiros de descoberta têm reaparecido 

constantemente ao longo dos últimos 500 anos nas Américas. Qual o motivo de continuarem 

tão atraentes? E o que fundamenta seu poder? Como eles podem ser parodiados e subvertidos?74  

De uma forma objetiva, o roteiro, para Diana Taylor, é como um sumário ou esboço 

de uma peça que dá informações sobre as cenas, situações. O roteiro fundamenta-se em um 

material já trabalhado antes e seu arcabouço é portátil, carregando em si um peso de repetições 

cumulativas. Ele também torna visível o que já está lá, nos sondando. Se nos dedicarmos à 

análise dos roteiros que constituem nossa estrutura social, encontraremos os fantasmas, as 

imagens e os estereótipos. O roteiro é também responsável por estruturar a nossa compreensão 

e posicionar nossa perspectiva, assombrando tanto nosso presente quanto nosso futuro. Assim, 

 
74 Cf. TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertorio: performance e memória cultural nas Amercias, 2013, p. 60.  
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se constitui como uma espectrologia que ressuscita e ativa velhos dramas sociais, que se dão 

“no âmbito das sociedades estruturadas e fundadoras de status e hierárquicas” (CABALLERO, 

2016, p. 54). O drama é uma indicação de crise. É a constituição de uma estrutura crítica sobre 

sociedades constituídas por hierarquias e status sociais.  

Nos roteiros atuais, que constituem a contemporaneidade, estamos sempre sendo 

encorajados a compreender e nos estruturar através de um caminho dado. Neles não é possível,  

para alguns, notar o deslocamento, o desaparecimento e lutas dos povos nativos ou a exploração 

de gênero, o genocídio da população negra pela Policia Militar, os impactos ambientais do 

capitalismo ou ainda as feridas e os traumas do processo de exploração de pessoas negras ou da 

importância de se restaurar os rituais, a macumbarias e pajelanças como um processo de cura 

pela identificação de si como pertencente cultural de uma força ancestral. 

O roteiro é também responsável pela constituição de uma ficção de origem ou o 

“encontro colonial”. A exemplo, o mito do descobrimento do Brasil permeia todo um 

imaginário social. Há sempre um roteiro que ficcionaliza a nossa origem. Se pensarmos na 

constituição das pessoas racializadas, encontramos novamente toda uma estruturação ficcional 

que nos constitui. As identidades sociais ou identidades geopolíticas são construídas a partir de 

uma sobreposição de poder e universalização identitária que nos desumaniza, sempre nos 

classificando como algo que pode ser identificado pela estrutura de roteiro que os constituem.   

Pensando esses aspectos, este trabalho buscou fazer uma crítica das estruturas a partir de 

análises artísticas que vão de encontro a uma concepção crítica dirigida ao sistema de roteiros 

e ficções que permeiam o imaginário social. As produções artísticas aqui tratadas são, para 

mim, arcabouços de resistências que desautorizam e denunciam tais ficções, assim como 

evidenciam o quanto são maléficas para as estruturas sociais que experenciamos na 

contemporaneidade. Não se trata, portanto, de escrever apenas sobre determinado tema, mas, 

acima de tudo, de abordar as questões de uma causa com a qual nos identificamos. Desta 

maneira não se trata aqui de uma pesquisadora pretensiosamente neutra se encarregando de 

revisões bibliográficas e distante da realidade, mas de assumir uma postura diante do mundo 

que não abre mão das questões que afetam a própria existência de quem pesquisa e faz questão 

de evidenciá-las, denunciá-las e combatê-las, assim como fazem as artistas. 

  



116 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALCÁZAR, Josefina. Mujeres, cuerpo y performance en América Latina. In____Estudios 

sobre sexualidades en América Latina, Quito: FLACSO - Sede Ecuador, 2008. 

 

ALCÁZAR, Josefina. Performance y mujeres en Latinoamérica. Encontrado em: 

https://flacsoandes.edu.ec 

/sites/default/files/agora/files/1215033856.mujeres_cuerpo_y_performance._por_josefina_alc

azar_3.pdf acessado: 10 de jullho de 2019. 

 

ALMEIDA, Silvo. Racismo Estrutural. Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2017. 

 

AKOTIRENE, Karla. O que é interseccionalidade? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 

2017. 

 

ALCURE, Adriana Schneider; AZEVEDO, Maria Thereza; BACELAR, Camilas Bastos; 

LEAL, Lucia Leal. Pedagogias feministas de(s)coloniais nas artes da vida. Revistas 

Ouvirouver, 2017. 

 

BACELLA, Camila Bastos. Performance e Feminismos: diálogos para habitar o corpo-

encruzilhada. Florianópolis: Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas, vº 2, nº 27, 

p.62-77, 2016. 

BALLESTRIN, Luciana. América latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência 

Política, nº11, 2013. 

 

BARROS, Geová da Silva. Filtragem Racial: a cor na seleção do suspeito. Revista Brasileira 

de Segurança Pública, 2008.  

 

BARROS, Geová da Silva. Racismo institucional: A cor da pele como principal fator de 

suspeição [Dissertação]. Pernanbuco: Centro de filosofia e Ciências Humanas da UFPE, 2006.   

 

BENTO, Maria Aparecida da Silva. Pactos narcísicos no racismo: branquitude e poder nas 

organizações empresariais e no poder público [Tese]. São Paulo: Instituto de Psicologia da 

USP, 2002. 

 

BRASILEIRO, Castiel Vitorino. Entrevista. Entrevista concedida a Márcia Cristina da Silva 

Sousa, Via WhatsApp. 18 de dezembro de 2019.   

  

BRASILEIRO, Castiel Vitorino. Blog pessoal. Encontrado em 

https://otraumaebrasileiro.blogspot.com/search?q=O+trauma+%C3%A9+brasileiro, acessado 

em 20 de janeiro de 2020. 

 

BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?. Rio de janeiro: 

Civilização Brasileira, 2018. 

 

CABALLERO, Ileana Diéguez. Cenários liminares: teatralidades. Performances, política. 

Tradução de Luis Alberto Alonso. Uberlândia: EDUFU, 2011.  

 

https://otraumaebrasileiro.blogspot.com/search?q=O+trauma+%C3%A9+brasileiro


117 
 

CABALLERO, Ileana Diéguez. Um teatro sem teatro: a teatralidade como campo expandido. 

Tradução de E. Borges, Revista Sala Preta, 2014. 

 

CABALLERO, Ileana Diéguez. LIMINARIDADES: PRÁTICAS DE EMERGÊNCIA E 

MEMÓRIA. O Percevejo Online, nº 2, 2016. 

 

CABALLERO, Ileana Diéguez. Cenários expandidos, (Re)presentações, teatralidades e 

performatividades. Tradução de Edelcio Mostaço. Urdimento – Revista de Estudos em Artes 

Cênicas, nº 15, 2010. 

 

CABALLERO, Ileana Diéguez. Cuerpos sin duelo: Iconografías e y teatralidades del dolor. 

Córdoba: DocumentA/Escénica Ediciones, 2013. 

 

CABALLERO, Ileana Diéguez. Necroteatro. Iconografia del cuerpo roto y sus registros 

punitivos. Investigación teatral. Vol. 3. nº 5, 2014. 

 

CAETANO, Nina. POR UMA ARTE PANFLETÁRIA. In____SUBTEXTO: Revista de 

Teatro do Galpão Cine Horto, nº 12, 2016. 

 

CAETANO, Nina. AntigonaS uma conversa-crítica com Nina Caetano. [Entrevista concedida 

a Clóvis Domingos]. Horizonte da cena [Online], no dia 05 de fevereiro de 2020.  Encontrado 

em: https://www.horizontedacena.com/category/entrevistas/. acessado em: 03 de abril de 2020. 

 

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: A situação da Mulher negra na América Latina a 

partir de uma perspectiva de gênero. GELEDÉS: Instituto da Mulher negra [online], 2011. 

Disponível em: https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-

na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/, acessado em: 20 de junho de 2019. 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago e GROSFOGUEL Ramón. Prólogo. Giro decolonial, teoría 

crítica y pensamiento heterárquico. In: CASTRO-GÓMEZ Santiago e GROSFOGUEL Ramón 

(eds.). Elgiro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del 

capitalismo global. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007. 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da 

‘invenção do outro’. Buenos Aires: CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 

2005. 

 

CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Livraria sá de costa, 1978. 

 

CORNAGO, Óscar; PRIETO, Zara Rodríguez (Org.). Tempos de habitar: prácticas 

artisticas y esfera pública. Bogotá: GC nueve ediciones, 2018. 

 

CONARGO, Oscar. Habitar: estéticas de lo público. In___ Tempos de habitar: prácticas 

artisticas y esfera pública. Bogotá: GC nueve ediciones, 2018.  

  

CURIEL, Ochy. Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. 

Universidad Central Bogotá, Colômbia: Nómadas, nº 26, 2007. 

 

DAVIS, Angela. Mulher, Cultura e Política. São Paulo: Boitempo, 2017. 

 

https://www.horizontedacena.com/category/entrevistas/
https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/
https://www.geledes.org.br/enegrecer-o-feminismo-situacao-da-mulher-negra-na-america-latina-partir-de-uma-perspectiva-de-genero/


118 
 

DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. São Paulo: Boitempo, 2018. 

 

DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. In: LANDER, Edgardo (org.) A 

colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, Perspectivas latinoamericanas 

Colección Sur Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. setembro 2005. 

 

EMANUEL, Jonas. Duas teses sobre a questão racial no Brasil. São Paulo: Blog Boitempo. 

Encontrado em: https://blogdaboitempo.com.br/2019/11/28/duas-teses-sobre-a-questao-racial-no-

brasil/, acessado em: 29 de maio de 2020.  

FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. São 

Paulo: Revista Sala Preta, 2008. 

 

FABIÃO, Eleonora. Programa performativo: O corpo-em-experiência. Revista do LUME, n.4, 

dez. de 2003. 

 

FANON, Frantz. Pele negra máscara Branca. Tradução: Renato Silveira. Salvador: 

EDUFBA, 2008. 

 

FERREIRA, Jonatas; HAMLIN, Cynthia. Mulheres, Negros e Outros Monstros: Um ensaio 

sobre corpos não civilizados. Revista Estudos Feministas, 2010. 

 

FERRETTI, Mundicarmo. CURA E PAJELANÇA EM TERREIROS DO MARANHÃO 

(BRASIL), 2008. Encontrado em: https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/1/197, acessado em 

20 de abril de 2020. 

 

FISCHER, Stela Regina. CENA E FEMINISMOS DECOLONIAIS LATINOAMERICANOS: 

subjetividades como zonas de confronto. In____SUBTEXTO: Revista de Teatro do Galpão 

Cine Horto, nº12, 2016. 

 

FISCHER, Stela Regina. MULHERES, PERFORMANCE E ATIVISMO FEMINISTAS 

DECOLONIAIS. In: 13º mundos de mulheres & fazendo gênero 11: transformações, 

conexões, deslocamentos (Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s 

Worlds Congress), 2017. 

 

FISCHER, Stela Regina. Mulheres, performance e ativismo: a ressignificação dos discursos 

feministas na cena latino-americana. Tese (Doutorado em Pedagogia do Teatro). Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

GRIJA, Dorotea A. Gómez Grijalva. Mi cuerpo es un territorio político. In: Tejiendo de otro 

modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en abya yala. MIÑOSO, 

Yuderkys (org.); GÓMEZ, Diana Correal (org.); OCHOA, Muñoz Karina (org.). Editora: 

Universidad del Cauca, 2014. 

 

HOOKS, bell. Erguer a voz: Pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: Elefante, 

2019. 

 

IBGE- Instituto brasileiro de geografia e estatística. Desigualdades sociais por cor ou raça no 

Brasil. Rio de Janeiro, nº 41, 2019. Encontrado em:https://biblioteca.ibge.gov.br/ 

index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101681, acessado em: 10 de abril de 2020.  

 

https://blogdaboitempo.com.br/2019/11/28/duas-teses-sobre-a-questao-racial-no-brasil/
https://blogdaboitempo.com.br/2019/11/28/duas-teses-sobre-a-questao-racial-no-brasil/
https://repositorio.ufma.br/jspui/handle/1/197
https://biblioteca.ibge.gov.br/%20index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101681
https://biblioteca.ibge.gov.br/%20index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101681


119 
 

KILOMBA, GRADA. Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano. Rio de 

Janeiro: Editora Cobogó, 2019. 

 

 KRAUSS, Rosalind.  A escultura no campo ampliado. Revista Gavea, 1984. 

 

LANDER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 

Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Colección Sur Sur, set. de 2005.  

 

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo 

de un concepto. Encontrado em:http://ram-wan.net/restrepo/decolonial/17- maldonado- 

colonialidad%20del%20ser.pdf, acessado em: 20 de agosto de 2019. 

 

MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. 

São Paulo: n-1 edições, 2008. 

 

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: n-1 edições, 2018. 

 

MENDOZA, Breny. La epistemologia del sur, la colonialidad del género y el feminismo 

latinoamericano. In: Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas 

descoloniales en abya yala. MIÑOSO, Yuderkys (org.); GÓMEZ, Diana Correal (org.); 

OCHOA, Muñoz Karina (org.). Editora: Universidad del Cauca, 2014. 

 

MIGNOLO, Walter. Desobediência Epistémica: A opção descolonial e o significado de 

identidade em política. Cadernos de letras da UFF-Dossiê: Literatura, linguagem e 

identidade, 2008. 

 

MIGNOLO, Walter. Colonialidade: O lado mais escuro da modernidade. tradução: Marcos 

Oliveira. Revista de ciências sociais brasileira, nº 94, 2017. 

 

MUÑOZ, Karina Ochoa. Descifrando nuestros cuerpos racializados. Revista de Filosofía 

Afro-In do-Americana- FAIA, nº 29, 2017. 

 

OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos 

conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas. Encontrado em:   https://ayala 

boratorio.com/2019/06/15/oyeronke-oyewumi-a-invencao-das-mulheres/  acessado em 17 de 

maio de 2019. 

 

PINACOTECA DE SÂO PAULO. Grada Kilomba: Desobediências Poéticas. Encontrado 

em: https://pinacoteca.org.br /es/programacao/6652/, acessado em: 05 de setembro de 2019. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e Classificação social. In___Epistemologia do Sul. 

Revista Crítica de Ciências Sociais, número especial, 2009. 

 

QUIJANO, Aníbal. ¡Qué tal Raza!. Revista del Cesla, nº1, 2000. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y modernidad/racionalidad. En peru indigena, nº 29,1992. 

 

REVEL, Judith. FOUCALT: Conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005.  

 

RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte: Letramento: Justificando. 2017. 

http://ram-wan.net/restrepo/decolonial/17-maldonado-colonialidad%20del%20ser.pdf
http://ram-wan.net/restrepo/decolonial/17-maldonado-colonialidad%20del%20ser.pdf


120 
 

 

RICHARD, Nelly. El régimen crítico-estético del arte em el contexto de la diversidade cultural 

y sus políticas de identidade. In: Marchán, Siomón (Organ.). Real virtual em estética y la 

teoria de las artes. Barcelona: Paidós Ibérica, 2006.  

 

ROMÃO. Lucimelia. Entrevista concedida a Márcia Cristina da Silva Sousa, Via email, 12 

de abril de 2020.    

 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode um subalterno falar?. Minas Gerais: Editora UFMG, 

2010.  

 

SILVA, Sara Panamby Rosa. Corpolimite: Estados Insistentes de  desterritorialização das 

matérias. Encontrado em: http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/simposios/ 03/Sara%2 

0Panamby.pdf, acessado em 20 de janeiro de 2020.  

 

SILVA, Sara Panamby Rosa. A Sagração de Urubutsin. Ensaio sobre um discurso da 

carniça. 2014. Encontrado 

em:https://www.academia.edu/8188453/Panamby_Sara._A_Sagra%C3%A7%C3%A3o_de_U

rubutsin._Ensaio_sobre_um_discurso_da_carni%C3%A7a, acessado em: 20 de janeiro de 

2020.  

 

TAYLOR, Diana. O arquivo e repertorio: Performance e memória cultural nas Américas. 

Belo Horizonte: editora UFMG, 2013.   

 

WALSH, Catherine (org.). Pedagogías Decoloniais: Prácticas insurgentes de resistir, 

(re)existir y (re)viver (Tomo I). Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013. 

 

WALSH, Catherine. Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, 
(re)existir y (re)vivir. TOMO II. EQUADOR: Ediciones Abya-Yala, 2017. 

 

YOUTUBE, Rosana Paulino – Diálogos Ausentes. Vídeo postado no canal do Itaú cultural, 

13 de junho de 2016. Encontrado em: https://www.youtube.com/watch?v=7awdUzh9UVg, 

acessado em: 06 de abril de 2020. 

http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/simposios/%2003/Sara%252%200Panamby.pdf
http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/simposios/%2003/Sara%252%200Panamby.pdf
https://www.academia.edu/8188453/Panamby_Sara._A_Sagra%C3%A7%C3%A3o_de_Urubutsin._Ensaio_sobre_um_discurso_da_carni%C3%A7a_
https://www.academia.edu/8188453/Panamby_Sara._A_Sagra%C3%A7%C3%A3o_de_Urubutsin._Ensaio_sobre_um_discurso_da_carni%C3%A7a_
https://www.youtube.com/watch?v=7awdUzh9UVg


2 
 

  


	398f772a7ffc16152e6bd98d82733a7127ab119aa13a6435050296a3d22eeef9.pdf
	0a7ef73f1fa201789e2eef6e28801e951848d4ffd66a5828218ae7d943d32647.pdf

	398f772a7ffc16152e6bd98d82733a7127ab119aa13a6435050296a3d22eeef9.pdf
	55f11626fbc15cdb15d23f6a1786075211e4d2f768814bbc191384aff4fc6f0f.pdf
	1b71d36e9ee0b5cd0ba287eb27b8a6f256facf1ff3308b5f773714ff157d49e6.pdf
	0a7ef73f1fa201789e2eef6e28801e951848d4ffd66a5828218ae7d943d32647.pdf

	398f772a7ffc16152e6bd98d82733a7127ab119aa13a6435050296a3d22eeef9.pdf

