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RESUMO

A dissertação a seguir, tem como objetivo refletir sobre o corpo através da perspectiva da relação, em que corpos são capazes de afetarem e
serem afetados, pelo viés da percepção e sensação as quais compreendem o “corpo-vibrátil”. O percurso metodológico desta pesquisa está
dividido em três capítulos que se contaminam entre si e o método escolhido é a Cartografia. Trata-se de conduzir as discussões através de texto
em que imagens, conversas e, sobretudo a performance/programa criada por mim em 2015 intitulada Abdução para pequenas revoluções, são
gatilhos para o desenvolvimento de ensaios que permeiam relato de experiência e escrita acadêmica. As ideias de absurdo, latência paradoxal do
vivo (emaranhados de vida e morte), relações de dominação e submissão, são parte do escopo das discussões e o cabelo, seja ele na cabeça ou
fora dela, constitui o elemento principal para deflagrar os assuntos. Junto e através das imagens e conversas, articulo reflexões e autorreflexões
sobre e com tal elemento encadeado em experiências, tanto no viés de produção artística quanto no cotidiano. No primeiro capítulo parto da
imagem de uma fotografia de Ana (minha mãe), junto e através de conversas realizadas com ela no dia-a-dia, chegamos à ideia da Trança
Perdida que é o retorno a aspectos da história dela. Esta trança é força que dá abertura para questionamentos sobre ausências geradas por
naturalizações que ações e discursos segregadores formam em nossos corpos, como os gerados por violência simbólica, atreladas à lógicas
androcêntricas e falologocêntricas. A Trança Perdida é uma força que fricciona imagem, conversa e escrita, em meio à memórias narradas de
catar lêndeas e piolhos como ativadoras de afetos. No segundo capítulo Madeixas que Gritam, trabalho com a lógica da sensação e o conceito de
“corpo-vibrátil”. Em relações criadas pelos gestos de coçar e raspar a cabeça, chego também à experiência de um corpo vertiginoso e
cambaleante que pode se restabelecer ou não, tais sensações são potencializadas a partir dos “afetos de vitalidade”. Além disso, delineio situações
e experiências sobre e com o cabelo e a manutenção da cabeça raspada, apresentando alguns exemplos de imagens de mulheres que tiveram suas
cabeças tosquiadas e relatos de artistas, em sua maioria mulheres, em que o elemento cabelo ou a ausência dele na cabeça está presente em seus
trabalhos.
Por fim entro no terceiro capítulo intitulado Corpo-Cabelo em que a performance/programa Abdução para pequenas revoluções é campo de
estudo. Apresento este trabalho para 12 pessoas e desenvolvo um diálogo com elas sobre o acontecimento da ação e os elementos (sobretudo o
cabelo e a ausência dele na cabeça) e gestos que a compõem. Por assim dizer, parto da suposição de que o corpo em performance/programa
artística/o é um corpo que atua em relação a outros corpos. Desde então, a performance/programa Abdução para pequenas revoluções se revela a
partir deste encontro, criando assim perspectivas em torno do absurdo, da latência paradoxal do vivo que podem definir um conjunto de afetos, os
quais deslocam o corpo do lugar de mero instrumento e ferramenta artística para o lugar da experiência e re-existência.
Palavras-chave: Corpo-Cabelo. Corpo-vibrátil. Performance/Programa. Absurdo. Experiência. Morte.

ABSTRACT

The following dissertation aims to reflect on the body through the perspective of the relationship in which bodies are able to affect and be
affected by the bias of perception and sensation which comprise the vibrating body. The methodological path of this research is divided into three
chapters that contaminate each other and the chosen method is Cartography. It is to lead the discussions through text in which images,
conversations and, especially the performance / program created by me in 2015 titled Abduction for small revolutions, are triggers for the
development of essays that permeate report of experience and academic writing. The ideas of absurdity, the paradoxical latency of the living
(tangles of life and death), relations of domination and submission, are part of the scope of the discussions, and hair, be it in the head or outside
it, is the main element for triggering affairs. Together and through the images and conversations, I articulate reflections and self-reflections about
and with such an element chained in experiences, both in the artistic production bias as in the daily life. In the first chapter I started with the
image of a photograph of Ana (my mother), together and through conversations with her in everyday life, we come to the idea o f the Lost Braid
which is the return to aspects of her history. This braid is a force that opens the door to questions about absences generated by naturalizations that
actions and segregating discourses form in our bodies, such as those generated by symbolic violence, linked to the androcentric and
phlogologocentric logics, The Lost Braid is a force that rubs image, conversation and written, in the midst of the narrated memories of picking
nits and lice as activators of affections. In the second chapter Screaming Hooks, I work with the logic of sensation and the concept of "bodyvibrating." In relationships created by the gestures of scratching and shaving the head, I also come to the experience of a vertiginous and reeling
body that can be restored or not, such sensations are potentialized from the "affects of vitality." In addition, I outline situations and experiences
about and with the hair and the maintenance of the shaved head, presenting some examples of images of women who had their hair shaved and
reports of artists, mostly women, in which the hair element or the absence of it in the head is present in his works.
Finally I enter the third chapter entitled Body-Hair in which the performance / program Abduction for small revolutions is field of study. I
present this work to 12 people and I develop a dialogue with them about the event of the action and the elements (especially the hair and the
absence of it in the head) and gestures that compose it. So to speak, I start from the assumption that the body in performance / artistic program is
a body that acts in relation to other bodies. Since then, the performance / Abduction program for small revolutions is revealed from this
encounter, thus creating perspectives around the absurd, the paradoxical latency of the living that can define a set of affections, which move the
body from the place of mere instrument and artistic tool for the place of experience and re-existence.
Keywords: Body-Hair. Body-vibrating. Performance / Program. Absurd. Experience. Death.
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INTRODUÇÃO

Escolho como método de pesquisa a Cartografia: “método
formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari (2005) que visa

Trabalho com processos de criação em performance, dança,
vídeo e desenho, nos quais o elemento cabelo, ora ou outra, aparece

acompanhar

um processo,

e não

representar

um objeto.”

(KASTRUP, 2015, p. 32) e:

(em pesquisas/experimentações, desde 2006). Resolvi, então,
desenvolver um projeto de mestrado em que este elemento estivesse
presente nas discussões, tendo em vista a performance Abdução para
pequenas revoluções como ação a ser discutida com mais afinco.
Ingressei no mestrado do programa de pós-graduação em Arte e
Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade

[…] como método de pesquisa-intervenção [que]
pressupõe uma orientação do trabalho do
pesquisador(a) que não se faz de modo prescritivo,
por regras já prontas, nem com objetivos previamente
estabelecidos. No entanto, não se trata de uma ação
sem direção, já que a cartografia reverte o sentido
tradicional de método sem abrir mão da orientação do
percurso da pesquisa. (BARROS; PASSOS, 2015, p.
17).

Federal de Goiás, no ano de 2016, com o projeto hoje intitulado
REFLEXÕES SOBRE ABSURDO – O CORPO-CABELO E SEUS

Ao longo do caminho da escrita, percebo a importância da

OBJETOS DE (IN) DEFINIÇÃO. Este trabalho faz parte da linha de

experiência enquanto deflagradora de pesquisa e a pesquisa

pesquisa A - Imagem, Cultura e Produção de Sentido, sob orientação

enquanto fazer arder e irromper experiência, em que o corpo é o

do professor doutor Samuel José Gilbert de Jesus.

território de conflitos, confrontos, composições, devires:

O percurso metodológico desta pesquisa qualitativa está
distribuído em três capítulos que foram desenvolvidos através de
encontros com imagens, conversas com Ana, artistas, pesquisadoras
e pesquisadores, através de aporte teórico, além deste momento de
apresentação que delineia o percurso realizado e as considerações
finais.

O ponto de apoio é a experiência entendida como um
saber-fazer, isto é, um saber que vem, que emerge do
fazer. Tal primado da experiência direciona o trabalho
da pesquisa do saber-fazer ao fazer-saber, do saber na
experiência à experiência do saber. Eis aí o 'caminho'
metodológico. (BARROS; PASSOS, 2015, p. 18).

Neste sentido, as relações que são estabelecidas em cada
capítulo e entre eles, estão mais atreladas às intensidades e forças de
cada assunto pesquisado e apresentado em composição entre eles, do
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que uma relação dual de formas, os capítulos são contaminados entre

cabeça), diziam: “Que absurdo!”. Assim, ao me encontrar com este

si.

material fora da minha cabeça, penso que ele, por mais que seja
Ao deparar com formas, o empenho é encontrar as suas

frestas, mergulhando em seus buracos e compreendendo a força de

constituído por células mortas, têm algo de resistência: re-existir em
arte.
[…] até este coração que é o meu continuará sendo
sempre, para mim, indefinível. Entre a certeza que
tenho da minha existência e o conteúdo que tento dar
a essa segurança, o fosso jamais será preenchido.
Serei para sempre um estranho diante de mim mesmo.
(CAMUS, 2016, p. 18).

vazar sopros e renascimentos: ora com empenho de conhecer a
realidade e acompanhá-la no seu processo de constituição Barros;
Passos (2015), ora aproveitando as eclosões de sentidos e abrindo
outros caminhos que são contornados, pincelados para posteriores
reflexões, ora identificando posturas e discursos que deflagram
relações de dominação e submissão.

Este estranho de nós diante de nós mesmos, nesta pesquisa,
é potência e por assim dizer, desloca o sentido do alvo estudado

“A experiência que agencia sujeito e objeto, teoria e prática,

(cabelo) como uma representação de uma realidade indubitável para

num mesmo plano de produção e coemergência” (BARROS;

experiências pessoais dinâmicas numa latência do paradoxo do vivo

PASSOS, 2015, p. 17), se faz através da orientação inicial deste

e que estão encadeadas em seus contextos, planos de consistência.

trabalho, pelas questões: por que o cabelo é tão importante para

Nesta pesquisa há o estudo de campo (apresentação da performance

grande parte das pessoas? Por que há reações diferentes quando o

Abdução para pequenas revoluções e a conversa: encontro realizado

cabelo está atrelado à cabeça e quando ele está fora da cabeça?

com 12 convidados) encadeado num outro que é este estudo
também, contudo

Dentro destas três perguntas, articulo a questão do absurdo
que surge através de exclamações de pessoas que, ao tomarem
conhecimento do uso do cabelo nas performances que realizo (em
que o cabelo se encontra fora de seu lugar habitual que seria a

mais alargado: é o percurso artístico em que

venho delineando com uma atenção maior para os trabalhos de
performance, campo este atravessado, encarnado, revisitado, afetado
por imagens, experiências e histórias de vida cujo assunto
relacionado ao elemento cabelo aparece.
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Sobre o modo como foram redigidos os capítulos: no ano de
2016, participei da disciplina Tópicos Especiais em Arte e
Visualidades: Filme-ensaio, narrativas e mediações, ministrada pelo
professor Rafael de Almeida, no curso de Pós Graduação em Arte e

O ensaio resiste a todo isolamento, seu argumento não
é linear e é abertamente pessoal [...] e suas duas
principais características seriam a autorreflexividade e
o uso equívoco de imagens objetivas para estabelecer
um discurso subjetivo. (ALTER apud LÓPEZ, 2015,
p.52).

Cultura Visual da FAV/UFG, nesta disciplina, pudemos estudar

E como o observa Scherer apud López (2015), as

sobre o ensaio como escrita e como narrativas audiovisuais. Através

características do ensaio consistiriam tanto na visão subjetiva

destes estudos em que o professor apresentava materiais textuais e

(relacionada com os sonhos, a imaginação e a memória), quanto no

videográficos que articulavam imagem e texto através de relatos de

questionamento da possibilidade de representar a realidade, nas

experiências de vida, me senti instigada a também produzir um

afirmações indecisas, na narrativa não linear, fragmentada, e com

material com estes aspectos, contudo, o objetivo não foi desenvolver

níveis de sentidos múltiplos, pelo meio do estilo híbrido e do

para esta pesquisa um resultado audiovisual, mas sim uma escrita

emprego de diferentes meios e formas, etc.

que pudesse ter aspectos ensaísticos dando sensações de movimento.
No primeiro capítulo, intitulado A Trança Perdida, parto de
Diante de todos os estudos que fizemos na disciplina,

uma fotografia de minha mãe jovem [Figura 1], junto e através da

encontro alguns sentidos importantes para a criação de um ensaio,

imagem, e de conversas feitas com ela no dia-a-dia. Desenvolvo um

buscando então praticá-los nos três capítulos que se seguem como: a

ensaio que, em primeira instância, são apresentados alguns aspectos

não linearidade e abertura autorreflexiva através do uso de imagens,

da imagem, tais como: o alpendre, a Ana, as luzes e sombras e o

deste modo, o ensaio aqui é compreendido, de acordo com López

“Sol”. Aos poucos vou articulando os conteúdos através dos relatos

(2015) como campo complexo de definição operacional. Alguns

de Ana, as minhas percepções sobre ela e a fotografia, experiências

autores citados em seu texto Um conceito fugidio – notas sobre o

que aconteceram no alpendre (aqui considerado como um “entre”).

filme ensaio argumentam, por exemplo, que:

Estas experiências não possuem uma veracidade factual como um
todo, por vezes atualizo o que Ana e eu vivemos no alpendre daquela
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casa, noutros momentos crio situações as quais os conteúdos vão

Leite (2004, p. 10) “Camus quer iniciar uma compreensão da vida e

surgindo na medida em que a escrita vai sendo construída, então o

uma demonstração da sobrevivência do humano a partir da ‘morte de

momento de catar lêndeas e piolhos vai sendo narrado e os afetos

Deus’”.

vão sendo identificados.

O autor franco-argelino, se revolta diante das coisas que

O conjunto da experiência da escrita (relacionada às

rebaixam o ser humano, ao observar os totalitarismos e ideologias

imagens escolhidas, às conversas realizadas com Ana e à relação

num mundo em que colonizadores ditavam a dinâmica subjetiva,

com a teoria estudada), deflagra presenças na fala, na imagem e na

econômica e política de seu contexto na Argélia. Identifico algumas

escrita enquanto também fazer arder presenças de ausências, aqui

dinâmicas subjetivas atreladas ao discurso dominante colonizador no

consideradas

naturalizações

contexto de Ana. O “Sol” em A Trança Perdida seria a tomada de

relacionadas a discursos de dominação e submissão, atrelados à

uma consciência em que a ausência de compreensão de certos

produção de conhecimento eurocêntrico (principalmente referente às

aspectos da subjetividade de Ana, e claro, da minha também, se

práticas de aculturamento relacionadas ao colonialismo, à questão do

apresentam quando vamos conversar sobre a trajetória dela,

corpo que dentro do escopo da razão é analisado pelo pensamento –

identificando um lado da construção histórica que está atrelada a

alma - e à ideia de cabelo como castração e sacrifício).

manifestações eurocêntricas. Assim, recorro à escrita do sociólogo

campo

para

identificações

de

Em primeira instância, utilizo a questão do “Sol” que, de
acordo com Leite (2004), é um elemento identificado nas obras do
autor Albert Camus como uma metonímia do “Absurdo” como uma
“realidade material”. Albert Camus trata do humano no contexto do
século XX, assim a subjetividade que ele reflete estaria atrelada à
questões individualistas. Para ele o mundo não tem sentido, o real é
absurdo ultrapassando a compreensão humana. Assim, segundo

peruano Aníbal Quijano (2005) em que fala do colonialismo como
um sistema de aculturação e subalternização e, mesmo que este
sistema tenha acabado, a colonialidade seria o resquício da opressão
e aculturamento presentes nas relações intersubjetivas nos países que
foram colonizados.
Retomo

a

questão

do

cabelo

trazendo

algumas

considerações relacionadas aos valores de “androcêntrico” e de
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“falologocêntrico” apresentados por Santini; Camelier (2015, p.

Enquanto um modo de proposição que desajusta noções

106), e que considero valores impostos ao elemento cabelo, neste

dicotômicas, recorro às questões apontadas por Deleuze (2002) em

sentido, trago a frase “não corte o cabelo, gosto de mulheres de

relação ao pensamento de Baruch Espinosa em que apresenta um

cabelos compridos”, enquanto deflagradora de alguns discursos

deslocamento ontológico, nesta perspectiva o corpo não tem origem

dominantes os quais identifico, ao longo das leituras e escrita, como

funcional mas sim, origem relacional.

discursos provenientes dos controles de produção de conhecimentos
aos quais Quijano (2005) elenca.
Continuo tais reflexões, contornando alguns aspectos do
texto Cabelo Mágico do antropólogo Edmund Ronald Leach (1983),
ele trata do cabelo e do comportamento simbólico apresentando
certos pontos da psicanálise e da antropologia que consideram tal

Segundo Deleuze (2002), os estudos de Espinosa foram
escandalosos na época, na compreensão de que:
[…] há uma única substância que possui uma
infinidade de atributos, ou seja, corpo e alma
constituem uma única substância criada por Deus;
entende também que as 'criaturas' são apenas modos
destes atributos ou modificações desta substância.
(DELEUZE, 2002, p. 23).

elemento como símbolo da castração e do sacrifício, no sentido de
que este se relaciona com o “falo”. Para situar melhor a questão do

Sendo assim, Deleuze (2002) entende que esta postura

simbólico, recorro à ideia de poder simbólico e de violência

teórica vai de encontro a uma ideia de ateísmo ao passo que chega a

simbólica tratada por Pierre Bourdieu (1989; 1995).

negar a “existência de um Deus moral, criador e transcendente”,
desta maneira, há uma tríplice denúncia: “da consciência, dos

Os corpos manifestam tais relações, inclusive vindos de um

valores, e das paixões tristes”. Para tais denúncias, Espinosa propõe

pensamento racionalista onde a alma é pensamento e que analisa o

o corpo como objeto de estudo e afirma: “Não sabemos o que pode o

corpo que padece, desta forma o corpo seria algo perecível de

corpo...” (ESPINOSA apud DELEUZE, 2002, p. 23). Diante desta

natureza menor em relação a alma, a qual, nesta perspectiva, é um
atributo humano de grande elaboração.

afirmação o filósofo emite uma crítica à consciência, a qual ele
atribui certas limitações ao corpo e as paixões, e cria assim a tese do
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“paralelismo” que tem como princípio maior a não hierarquização da

experiência, sem a pretensão de torná-los universais, normativos e

alma sobre o corpo e vice-versa:

imutáveis.

[…] a significação prática do paralelismo aparece na
inversão do princípio tradicional em que se fundava a
Moral como empreendimento de dominação das
paixões pela consciência: quando o corpo agia, a alma
padecia, dizia-se, e a alma atuava se o corpo
padecesse por sua vez (regra da relação inversa cf.
Descartes, Tratado das paixões, artigo 1 e 2).
(DELEUZE, 2002, p. 24).

A postura teórica em Espinosa encontra-se na possibilidade
das relações, diferente de um corpo pensado como máquina/função
(Descartes) ou um corpo pensado como cárcere (Cristianismo). O
corpo em relação, segundo Espinosa e de acordo com Deleuze
(2002), vai além do que conhecemos e pensamos sobre ele,

Um dos exercícios que fiz, no primeiro capítulo, foi pensar
numa situação corriqueira ocorrida no alpendre em que Ana e eu
estamos construindo afetos juntamente com os outros corpos da
situação, catando lêndeas e piolhos. Então, Ana, eu, o “Sol”, o
cabelo, as lêndeas, as outras mulheres que compunham o espaço,
agora vibram nesta escrita um movimento de sensações e
percepções. Nos momentos em que escrevo sobre os encontros e
afetos, recorro aos escritos de Gilles Deleuze (1998), dialogando
também com Claire Parnet (1998), trazendo alguns aspectos
relacionados ao devir.

ultrapassando a consciência que nós temos dele. O que acontece

A Trança Perdida, que hora ou outra é anunciada no texto,

quando os corpos estão em relação? Entendendo a consciência como

se revela ao final do primeiro capítulo como um retorno a alguns

captadora e registradora dos efeitos destes encontros, destas

aspectos da história de Ana, mas também, mais do que um objeto

relações, pode-se pensar, a partir desta teoria e das interpretações

perdido, ela vem como uma força gerada pela fricção entre imagem,

propostas por Deleuze (2002) sob o escopo da consciência, que é

conversas e escrita. Desta fricção, as presenças na fala de Ana vão se

possível capturar mais do que acontece com um corpo e/ou outro,

movendo, dando respiro para questionamentos e reconhecimentos

com uma ideia e/ou outra, do que necessariamente a causa da

sobre ausências geradas pelas naturalizações que discursos

potência das relações. Contudo, os encontros de corpos podem criar

segregadores formam em nossos corpos.

potencialidades, na medida em que estes estão disponíveis à
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No segundo capítulo intitulado Madeixas que Gritam, vou

usados para apresentar a experiência específica destes autores, trago

delineando situações através da lógica da sensação e por meio,

na escrita como intensidades espaço-temporais, distância, proporção

principalmente, do gesto de coçar e raspar a cabeça. Parto da

a partir de experiência pessoal.

imagem de um desenho esquemático que realizei em 2013 para o
vídeo quarto de um sonho – instantes de um suicida I, vídeo
realizado com coautoria da artista Aishá Kanda. Neste desenho
esquemático, uma trança de cabelo é segurada por um punho
fechado em direção a uma linha com os escritos: Pele ar, de
encontro à superfície contra a superfície parede pele paradigma
longe do chão - [Figura 6].
Narro, a partir dos elementos escritos no desenho, a

Este corpo vertiginoso e cambaleante é articulado a priori
no sentido de mortificação em vida onde me sorvo de alguns
apontamentos que o autor Peter Pál Pelbart (2007; 2010) traz
enquanto um corpo “que não aguenta mais”. Contudo, extraio dele
outro corpo vertiginoso e cambaleante, a partir do gesto de coçar a
cabeça, como um instante em que este sente o absurdo; um sentido
de perturbação através deste gesto de coçar. Há uma potência de
“afetos

de

vitalidade”,

ideia

desenvolvida

pelo

psicólogo-

situação de um corpo que choca sua testa na parede criando uma

psicanalista Daniel Stern e que o filósofo José Gil (2004) enfatiza

rasgadela e, com este choque, é criado um corpo vertiginoso e

em estudos do movimento do corpo. Para fazer parte do estudo do

cambaleante. As sensações articuladas neste corpo e no meu que

gesto, além das reflexões de José Gil, também trago alguns

observa são desenroladas através de pequenos trechos de alguns

apontamentos que os autores Christine Greiner (2008) e Giorgio

contos como O Ovo e a Galinha de Clarice Lispector, Terceira

Agamben (2008) fazem com relação aos aspectos que constituem um

Margem do Rio de Guimarães Rosa, do livro A arte e a morte de

gesto e como ele é encadeado e evocado em contextos.

Antonin Artaud, do texto Linha de Horizonte de Edith Derdyk e
trecho do livro A erva do diabo Carlos Castañeda, aliados para
traduzir sensações de tempo presente em que são articulados devires
como o devir-louco, devir-cabelo, trechos estes que não estão sendo

Compreendo a própria escrita como um gesto de reexistência e, deste modo, me sorvo das reflexões da autora Glória
Anzaldúa (2000; 2009). Ela afirma que escrever de dentro e através
de

nossas

experiências

é

tomarmos

como

força

nossos
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descobrimentos, preservando-nos, construindo-nos e registrando

Lynne Yamamoto chamada Wrung (Torcido), sob o olhar atencioso

aquilo que pode ter sido apagado, é estarmos encadeados no mundo,

de Ella Shohat (2000/2002).

mas fazendo-o tremer.

Por fim, me sorvo de inquietação relacionada ao “corpo-

Através das reflexões dos gestos de coçar e de escrever,

vibrátil”, discutido por Suely Rolnik (2011), como estudo para

chego às reflexões em torno do gesto de raspar a cabeça. Neste

desprogramar discursos autoritários e introduzir reflexões sobre a

momento, apresento como se dá a escolha desta raspagem como

performance Abdução para pequenas revoluções - [Figuras 17 e

modo de composição para criar trabalhos artísticos e, assim, trago a

18]. A autora, ao identificar a relação paradoxal e tensa entre a

performance Mord(ação) em canto, realizada em 2011, para

vibratibilidade do corpo e a capacidade de percepção, afirma que

contextualizar tal gesto. Ao longo dos 10 anos de cabeça raspada

somos colocados em crise, provocando a necessidade de criação.

vou percebendo situações no cotidiano que deslocam o sentido

Mas que é preciso que hajam processos de orientação na direção de

originário ao qual me propus a respeito desta raspagem, situações

afirmação da vida, de modo a problematizar e a separar o que nos

que deflagram modos autoritários de abordagens de pessoas que se

atravessa e invade enquanto políticas mais críticas e políticas

deparam com uma mulher careca. Também faço entrevistas com as

reativas e que constituem também nossas “subjetividades flexíveis”.

artistas Claudia Paim e Flávia Naves, em 2018, as quais irão relatar

Neste momento começo a tratar com mais especificidade os

suas experiências enquanto mulheres que rasparam suas cabeças e,

elementos e planos de consistência da performance em questão.

assim, elas contextualizam suas raspagens tanto em experiências
cotidianas quanto, também, em seus trabalhos artísticos. Ao longo
destes encontros organizados na escrita, vou apresentando também
outros trabalhos em vídeo e performance que realizei, tanto em
parceria quanto individualmente. As discussões em torno do cabelo
ou da ausência dele também são articuladas a partir do trabalho de

No terceiro capítulo, intitulado Corpo-cabelo, apresento
algumas discussões em torno da performance/programa Abdução
para pequenas revoluções e da conversa realizada no dia 05 de maio
de 2018, momento realizado no Centro Cultural da Universidade
Federal de Goiás, na cidade de Goiânia. Tal proposição foi
apresentada ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás e
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aprovada para esta pesquisa, respeitando a integridade física e

-

1° momento (duração 2hs): Assistir à performance
artística Abdução para pequenas revoluções, em
seguida desenvolver um espaço de conversa, tendo a
princípio questões norteadoras, tais como: qual ou quais
as relações que vocês estabelecem com o elemento
cabelo fora da cabeça? Qual ou quais sensações
perpassam em vocês ao ver esta performance? O que
atravessa em vocês quando pensam sobre o termo
Presença?

-

2° momento (2hs): Mini-oficina cujo conteúdo prático
se vincula ao processo de construção da performance
em questão, ministrada pela performer para os
participantes e, neste sentido, os participantes poderão
praticar corporalmente também.

emocional de todos os participantes. Convido 12 pessoas para este
encontro no qual todos aceitaram as condições do Termo de
Consentimento Livre de Esclarecimento TCLE, incluído nos anexos
desta dissertação.
Conversas aparecem em toda a dissertação como modo de
articular as discussões dos ensaios. Mantenho esta ideia também
neste capítulo, mas tendo como mola propulsora a constatação feita
pela artista britânica Selina Thompson que cabelo não é só cabelo,
em seu trabalho chamado Dark and Lovely (Escuro e Encantador),
2015 - [Figura 21]. A artista articula conversas, histórias e imagens

Os participantes foram: Jayme Marques, Adriano Braga,

em torno do cabelo, num momento pré e na própria performance. No

Andrea Pita, Hélio Tafner, Cássia Nunes, Gilson Andrade, Ana Reis,

caso de seu trabalho, ela faz recortes de beleza, gênero e raça.

Mirna Anaquiri, Janayna Soldera, Lucília Chaves, Haroldo Araújo e
Rhayssa Lima. São artistas da dança, da performance, do teatro, da

Em consonância com a questão de que cabelo não é só
cabelo, experiências de vida através da lógica da sensação estão
articuladas no trabalho Abdução para pequenas revoluções, o cabelo
é um emaranhado de relações que podem ser discutidas também de
dentro e através de nossos territórios existenciais. No caso da
proposição que faço aqui, a conversa está articulada num corpo pré e
pós-experiência/performance. O plano de ação previsto para o
encontro se delimita da maneira seguinte:

arte-educação, são da pedagogia, da psicologia. Como a conversa foi
profícua e se estendeu, decidimos vivenciar apenas o primeiro
momento e aproveitar para conversar sobre a performance em
questão e sobre o absurdo, na qual o cabelo estava o tempo inteiro
presente, tanto em relatos de experiência, na própria performance,
em nossos corpos que estavam ali, surpreendendo-nos com outras
maneiras de vivenciar o elemento cabelo.
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Como modo de organizar os dados da conversa que foi

de experiência, anunciando corpos como sistemas relacionais

norteada pelas perguntas apresentadas no plano, decidi criar 3 eixos

abertos. Para corroborar com estes contornos, utilizo-me das noções

que se entrecruzam e fui distribuindo as contribuições dos

de tempo (devir) e espaço (paradoxal), articuladas nos conceitos de

participantes: absurdo, morte e presença. O elemento cabelo

micro e macropercepções observados por Renato Ferracini (2007).

enquanto assunto, surgiu a todo o momento. Nas orientações que

Assim, chego a três aspectos do plano de consistência da

tive com o orientador Samuel José Gilbert de Jesus, decidimos

performance que são: urgência, imediatez e efemeridade. Tais

trabalhar com os dois primeiros eixos e o eixo da presença será mais

aspectos, principalmente a efemeridade, são trabalhados através de

bem estudado em desdobramento de pesquisa. Contudo, toda a

eclosões criadoras, as quais chamo de ovos-lêndea. Encontro uma

conversa foi transcrita e compõe o Apêndice A desta dissertação.

imagem destes ovos-lêndea, num trabalho em vídeo, que realizei no

No terceiro capítulo, incluí um breve relato de minhas
experiências com performance, trazendo o trabalho Mucosa Cega

ano de 2015, intitulado Suspiro em suspensão ou paisagem de uma
caixa - [Figura 24].

(2008) para a discussão e, também, provocações que a artista Thaíse

No eixo do absurdo, retomo a exclamação: Isso é um

Nardim (2017), Eleonora Fabião (2009; 2013), Maria Beatriz de

absurdo! Apresento como cheguei a este interesse e, em seguida, vou

Medeiros (2007) e Lucio Agra (2011) apresentam em torno do

trazendo contornos para tal assunto, entendendo que “absurdo é só

assunto da performance arte enquanto uma teoria e prática difícil de

absurdo” seria uma afirmativa genérica e, por assim dizer, redutora.

definição, já que ela resiste à categorizações e códigos bem

Também retomo o conceito de “afeto de vitalidade” como modo de

definidos.

compreender o sentimento de absurdo em consonância com a

Delineio contornos para a minha produção artística em
performance utilizando-me da

“palavra-conceito”: Programa,

utilizada pela artista Eleonora Fabião. Ela afirma que agir um
programa é um modo de desprogramar meio e organismo, é ativador

definição de corpo, já suscitada no primeiro capítulo, através da
relação de Espinosa explicada por Deleuze (2002) e que Fabião
(2009, p. 238) direciona para a prática da performance: “o corpo
não é definido por sua forma ou função. Forma e funções orgânicas
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dependem de arranjos de velocidades e ralentações e não viceversa.”

Chegamos, por fim, ao eixo da morte em que o ponto de
partida é o das sensações colocadas pelo participante Gilson

No desenrolar de minhas explicações neste ensaio, em que
o cabelo foi pego no chão de salões de beleza variados, chegamos
aqui na ideia de sujeira; cabelo sujo. Para compreender melhor os
sentidos de sujeira ocidentais, recorro às explicações da antropóloga
Mary Douglas (1966). A autora explica que tudo que sai da ordem é
considerado inoportuno e a sujeira no ocidente está atrelada à noções
de higiene. Mas a sujeira não é vista como um algo isolado, e sim,
encadeado em sistema, subproduto de ordenação e classificação.

Andrade: desmonte e sustentação. Faço uma reflexão de como os
contextos, nos quais uma performance é vista, podem fazer vibrar de
várias maneiras o corpo e como estas sensações estão na latência
paradoxal do vivo, trago alguns aspectos relacionados a uma galeria
de arte e a uma sala de ensaio em macro e micropercepções, delineio
alguns emaranhados de vida e morte, como a ideia da consciência da
morte para atraiçoar certas características perecíveis da vida. Tais
características estão atreladas à dilacerações promovidas por
hierarquizações, sufocamentos de gritos e silêncios gritados.

Como uma postura absurda, trago dois exemplos que

Contudo, a latência paradoxal do vivo como o que não para de

revertem os sentidos de sujeira explicados por Douglas (1966) e

crescer, não cessa de morrer em dimensões sutis no âmbito da

articulam o cabelo dito sujo no âmbito das re-existências. Tais

performance, é experiência dinâmica e, por assim dizer, apostarmos

exemplos são as performances: Piolhentos (2016) - [Figura 25],

na latência paradoxal do vivo como modo de re-existência e

cujo provocador é o artista Iago Araújo e Tomar Tempo (2013/2016)

experiência dinâmica, é resistir a retificações e estratificações da

- [Figura 26], da artista Cássia Nunes. Pudemos perceber que os

vida que nos matam e carcomem.

cabelos em Abdução para pequenas revoluções, e nos trabalhos
Tomar Tempo e Piolhentos, são absurdos porque ameaçam certezas
e não estão articulados num padrão higiênico e oportuno, são sujos
pois questionam, cada um em seu contexto, a ordem.
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CAPÍTULO I - A TRANÇA PERDIDA

Figura 1: Ana Fotografia tirada no alpendre em sua casa no Bairro Feliz, Goiânia-Go. 1973
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1.1 A ESPERA DE VIDA: LÊNDEAS E AFETOS
Alpendre. É um espaço que demarca a exterioridade e a
interioridade de uma casa por estar entre o jardim, o muro, a rua e os
cômodos internos. Seria então uma linguagem comum da arquitetura
doméstica e das habitações no Brasil tradicional, da época da
colonização portuguesa para adaptação de clima e terra1, marcando
uma fronteira entre duas esferas sociais distintas, a privada e a
pública: “O alpendre é uma suspensão, que flutua entre o racional e
o sensível, uma interface de mediação entre o homem, a natureza e o

concentra os raios nesse espaço, deixando apenas alguns feixes
invadirem a casa. Não só os raios de “Sol”, mas também o corpo que
cria e deseja no campo da experiência e que desenha as luzes e as
sombras em meio à estrutura de vigas, pilastras, telhado e escadas;
porta afora, porta adentro. Não seria um homem no alpendre: o “Sol”
bate no rosto de Ana invadindo seu corpo, situando o volume da
imagem entre sombras, luzes, vazios, cortes, pálpebras cerradas,
boca semiaberta. O “Sol” penetra as entranhas do espaço-tempo, do
corpo, desenhando ausências que transbordam. Nesta relação entre
espaço-tempo-corpo e “Sol” essas ausências não constituem uma

edifício.” (EDITORIAL, 2011, p. 02).

essência, uma transcendência do contexto, mas uma “realidade
2

Nessa interface, os raios de “Sol” incidem com mais vigor,

material”.

criando luzes e sombras. Como um “entre”, de alguma maneira, ele
Esta fotografia [Figura 1] foi tirada no início da década de
1

“Até algumas décadas atrás, o alpendre era uma área de convivência e interação
entre os moradores da casa e os vizinhos. As visitas, especialmente nos dias mais
quentes, eram recebidas nesta área da casa. Além disso a família se reunia nos
finais de tarde em seu alpendre para conversar sobre o dia a dia ou para apreciar a
movimentação nas ruas, esperar o tempo passar, 'matar' o tédio. O Alpendre perdeu
estas características com a evolução da sociedade. Atualmente não se vê tantas
pessoas sentadas em suas cadeiras de varanda, conversando, observando.”
(BARROS, 2011, p. 11).

1970 por um amigo de Ana que aproveitou a presença dela no
alpendre sem que os outros habitantes da casa estivessem presentes
naquele espaço. Dentre as configurações neste “entre”, havia aquela
em que os donos mais velhos da casa se sentavam em cadeiras de fio
de nylon e os demais se sentavam no chão e nas escadas. A imagem

2

“Fundamento ontológico – SOL – base metafísica de todo pensamento
camusiano; realidade material que, além de representar a natureza, transmuta-se
em realidade primordial do destino humano; princípio (arché) movedor do desejo
humano sem culpa; personificação da tragicidade grega contemporânea de Camus;
enquanto termo utilizado por Camus, encontra-se, a propósito nas obras: Núpcias,
O verão e O Estrangeiro (é citado 60 vezes). Nas demais obras, tais como: A

Peste, O Mito de Sísifo, ele praticamente não se inscreve. Metonímia do Absurdo,
o Sol penetra nas entranhas dos seus personagens e, ao invés de causar espanto,
admiração, encantamento, diante do real, estupora-os e deixa-os a mercê do
acaso.” (LEITE, 2004, p. 07).
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de Ana na escada, sem cadeiras e sem pessoas (todos estavam lá

pelo sentimento de absurdo, articula a questão da ausência como

dentro realizando atividades cotidianas), é penetrada pela realidade

parte das experiências relacionadas ao elemento “cabelo”.

existencial de uma mulher no mundo; ela está à mercê do acaso. Por
algum tempo, Ana se apresenta imóvel diante do olhar que a
fotografou, do olhar que escreve agora, de suas próprias recordações
e da minha escrita, esta que está sendo construída aqui a partir da
escrita de um ensaio. O que Ana espera?
Entreguei para Ana, em seu aniversário de 60 anos (no ano
2015), um caderno com fotografias da família constituídas por ela,
suas filhas, seu companheiro e sua neta. Um dia, vasculhando as
minhas incertezas de escrita, memórias esfumaçadas, leituras
absurdas, deparei-me novamente com o caderno de recordações e a
primeira foto que surgiu foi exatamente esta em que o “Sol” invade
o rosto de Ana e o “entre”. A presença dela e do alpendre preenchido
por sombras levaram-me à questão da “Trança Perdida”. Um
sentimento de absurdo, uma certa vertigem me abraçou. Ora, um
pedaço dela se perdeu e ele deve estar guardado em algum lugar
empoeirado. “O absurdo não é uma resposta, mas uma pergunta – ou
antes, uma constatação do caráter insolúvel do sentimento ambíguo
da hostilidade do mundo e do apego à existência.” (PINTO, 2005,
apud CAMUS, 2016, p.07). Esta noção de absurdo, então, precedida

Na cabeça, o cabelo tem um ciclo de vida: de crescimento
(anágena), involução (catágena), repouso e queda (telógena).
O período durante o qual o cabelo cresce tem o nome
de fase anágena; dura cerca de 3 ou 4 anos. Durante
essa fase, o bulbo piloso situado na extremidade
inferior do folículo regenera-se para voltar a produzir
a fibra capilar. O cabelo cresce cerca de 1cm por mês.
A segunda fase, catágena, também chamada de fase de
involução dura 2 a 3 semanas. É a conclusão da
produção da fibra. O folículo retrai-se à superfície do
couro cabeludo. Essas semanas vão permitir ao cabelo
preparar-se para a fase de repouso (…) A fase
telógena corresponde ao período de repouso. O cabelo
não cresce mais, mas permanece agarrado ao folículo
durante cerca de 3 meses. No final desses três meses o
cabelo cai durante a lavagem ou escovagem. Pode
dar-se início a uma nova fase anágena. (CICLO...,
2017).

No alpendre, o tempo não era percebido pelas pessoas a
partir do relógio. Ali eram construídas presenças a partir de corpos
que se afetavam em “crescimento de um centímetro por mês”, nem
na vertical, nem na horizontal, nem na diagonal, mas em todas as
direções e sentidos a partir do momento em que o tempo se dava

27

através de um encontro. Eram corpos em devir 3, devir – lêndea,

vida a ponto dos fios de cabelo caírem e repousarem nas rachaduras

percebendo o devir num flerte com a perspectiva de Deleuze (1998),

do chão do alpendre. Os fios realizavam suas rotas de fuga, “partir,

em que cada termo encontra o outro e que não é um tornar-se o

se evadir, é traçar uma linha.” (DELEUZE, 1998, p. 30). As linhas

outro: “um único devir que não é comum aos dois, já que eles não

de fuga, aqui, não são necessariamente os fios de cabelo, mas a

têm nada a ver um com o outro, mas que está entre os dois, que tem

possibilidade de perceber que naquele alpendre haviam traições.
Nem Deus, nem homens de vida pública 4, nem eternidade

sua própria direção, um bloco de devir, uma evolução a-paralela.”
(DELEUZE, 1998, p.06). Repousavam-se os corpos, à luz do “Sol”,

eram evocados naquele alpendre, a partir do momento em que

no chão fresco.

[…] fugir não é renunciar às ações, nada mais ativo
que uma fuga. É o contrário do imaginário. É também
fazer fugir, não necessariamente os outros, mas fazer
alguma coisa fugir, fazer um sistema vazar como se
fura um cano. (DELEUZE, 1998, p. 30).

Distribuíam-se nos níveis que lhes eram mais coerentes
para a missão da busca por lêndeas e piolhos, alguns corpos
deitados, outros sentados com as costas na parede, outros encurvados
vendo a cabeça infestada. Ali não se davam conta de suas raízes, de
sua árvore. Como estes corpos se constituíram? Quais hierarquias
era preciso destruir para poderem se manifestar e habitarem espaços
e se movimentarem de modo potente?
A potência estava ali, nos gestos meticulosos dos
“arrastares” de suas unhas nos fios de cabelos, nos “separares”
destes fios para continuarem a busca, nos “estourares” das esperas de
3

“Devir, para Deleuze & Guattari (2008), não é transformar-se em, imitar ou se
identiﬁcar. Refere-se antes a variações intensivas de movimento e repouso,
velocidade e lentidão. Ou seja, o devir é, ao mesmo tempo, rápido e lento demais
para a percepção porque excede suas categorias.” (SANTINI; CAMELIER, 2015,
p. 105).

4

A escolha de autores ao longo desta dissertação está atrelada aos encontros
acadêmicos e cotidianos que tive durante a vida, deste modo, são mulheres e
homens de vida pública em que seus escritos atravessaram meus interesses
reflexivos. Noto que no começo me utilizo mais de homens europeus para articular
minhas ideias e no decorrer do processo de escrita entro em contato maior com
autoras e autores latino-americanos e de outras partes do mundo como modo de
me aproximar mais de discussões que permeiam a construção de pensamento e
ação relacionados a países do Terceiro Mundo. Tomo prudência em usar de
discussões de autores, sejam eles europeus ou não, tendo em vista o
estabelecimento de um tipo de diálogo que compõe o texto e não sobrepõe o texto
(identificando também as proposições reflexivas que discordo), partindo assim de
experiências de vida e práticas artísticas como fio condutor principal sendo o
elemento cabelo atrelado à este fio condutor, tomando prudência também para que
as teorias não tomem o lugar de fio condutor principal das discussões mas que
possam ser aliadas a este processo de criação.
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A consciência não se articulava como um corte que fazia

mais o que tornei no instante em que torno, tornei, torno, tornarei,

entender e analisar os corpos, a consciência estava mais atrelada ao

ilusão. Não torno Ana, nem Ana torna lêndea, nem Ana e eu nos

absurdo que seria uma consciência da morte, atraiçoando certas

tornamos cabelo, nem trança.

características perecíveis da vida enquanto dilacerações promovidas

Nesta perspectiva é preciso evitar que “o corpo aja e a alma

por hierarquizações de corpos, sufocamentos de gritos e silêncios

padeça”6 e vice-versa, nos furtando assim do tempo cronológico,

gritados. “Não sabemos o que pode o corpo...” (ESPINOSA apud

crescer, repousar, cair, como num círculo vicioso desenvolvido a

DELEUZE, 2002, p. 23), e muito menos é de grande necessidade

partir de uma direção certeira (de dentro para fora, de fora para o

aqui saber “o que é o corpo”. O fato de termos consciência demais

chão) e que em meio a estas três instâncias a culpa, a subordinação e

de nossas condições (aquela cuja certeza se finda nela mesma),

a soberania, se manifestem.

resignada e condicionada através e em concordância com poderes
[...] cada corpo na extensão, cada ideia, cada espírito
no pensamento são atribuídos por relações
características que subsumem as partes deste corpo, as
partes desta ideia. Quando um corpo “encontra” outro
corpo, uma ideia, outra ideia, tanto acontece, que as
duas relações se compõem para se formar um todo
mais potente, quanto que um decompõe o outro, e

dos discursos dominantes que incidem também em nossas
subjetividades, dificulta a potência das relações, e assim criam-se
binarismos que privilegiam uma ou outra ideia, um ou outro corpo,
uma ou outra origem. Saber resignadamente os passos que nós temos
que dar para frente ou para trás, ou saber resignadamente da fixidez
do presente, nos condiciona a uma reprodução cruel de um estatuto
do conhecimento, de uma imagem que representa uma suposta
realidade, desses mesmos discursos dominantes que invadem sem
pedir licença nossas entranhas, limitando as possibilidades de afetar
e ser afetado e por assim dizer, limitando as possibilidades de
devires, criando uma falsa visão de tornar-se5. Se tornei, já não sou
5

“A questão 'o que você está se tornando?' é particularmente estúpida. Pois à

medida que alguém se torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio.”
(DELEUZE, 1998, p. 03).
6

Espinosa faz uma crítica à consciência, a qual ele atribui certas limitações ao
corpo e as paixões, e cria assim a tese do paralelismo que tem como princípio
maior a não hierarquização da alma sobre o corpo e vice versa: “a significação
prática do paralelismo aparece na inversão do princípio tradicional em que se
fundava a Moral como empreendimento de dominação das paixões pela
consciência: quando o corpo agia, a alma padecia, dizia-se, e a alma atuava se o
corpo padecesse por sua vez ( regra da relação inversa cf. Descartes, Tratado das
paixões, artigo 1 e 2).” (DELEUZE, 2002, p. 24).
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destrói a coesão das suas partes. (DELEUZE, 2002, p.
25). 7

os sujeitos devessem considerar as intensidades que atravessam os
corpos exclusivamente numa caixa isolada e resumida, já que este

causa

Quando não é mais possível explicar as causas, ou o que

tipo de consciência interpreta e condensa as intensidades, as forças

nos

que constituem as vidas, contudo podemos refletir sobre as “linhas

corpos

em

encontro

(através

da

consciência

ensimesmada), clama-se por um Deus ou por um algo transcendente

duras, flexíveis e de fuga”8 que podem ou não perpassar por nós.

para obter alguma espécie de explicação. Contudo, os encontros de

Percebê-las nesta proposição de escrita seria uma tentativa

corpos podem criar potencialidades na medida em que estes estão

de eliminar uma ideia universal, uma condensação de estar no

disponíveis à experiência, sem a pretensão de torná-los universais,

mundo a partir de bem e de mal, e considerar que: “O bom existe

normativos e imutáveis. Se pensamos os encontros dos corpos como

quando um corpo compõe diretamente a sua relação com o nosso e,

imutáveis, a consciência interpretaria de maneira fragmentada e não

com toda ou com uma parte de sua potência, aumenta a nossa” e o

apreenderia o contexto enquanto algo criado processualmente, mas

mau “existe quando um corpo decompõe a relação do nosso, ainda

imporia noções enrijecidas de contexto, porque “ela tem apenas um

que se componha com as nossas partes, mas sob outras relações que

valor informativo, e de uma informação necessariamente confusa e

correspondem a nossa essência (...)”9, (DELEUZE, 2002, p.28, 31).

mutilada.” (DELEUZE, 2002, p. 27).
Assim, seria ilusão apostar na consciência fragmentadora e
interpretativa enquanto a única via de percepção do mundo como se
7

Os estudos do corpo na visão de Espinosa encontram-se na possibilidade das
relações, diferente de um corpo pensado como máquina ou o corpo pensado como
cárcere. O corpo em relação segundo Espinosa, de acordo com Deleuze (2002),
vai além do que conhecemos e pensamos sobre ele, ultrapassando a consciência
que nós temos dele, assim como o espírito. Desta forma, pressupõe-se a existência
de um inconsciente e que a consciência vai de encontro à ilusão ao passo que não
se preocupa com as causas dos efeitos.

8

“Deleuze fala de três linhas que, emaranhadas e com funções diferentes, nos
compõem. Trata-se de uma linha dura que recorta nossas vidas em segmentos, de
uma linha flexível, responsável por desvios, afetos, desejos e pequenas mutações,
e de uma linha de fuga que nos empurra para estados limiares, que nos arrebata,
carregando a marca do impetuoso, do desconhecido.” (DIAS, 2011, p. 23). Suely
Rolnik também apresenta estas linhas para explicar o “corpo- vibrátil”, que será
trabalhado no segundo capítulo.
9

Assim, Espinosa escreve a Ética que substitui a moral do bem e do mal para uma
ideia de bom e mau: “a lei é sempre a instância transcendente que determina a
oposição de valores Bem/Mal, mas o conhecimento é sempre a potência imanente
que determina a diferença qualitativa dos modos de existência bom/mau.”
(DELEUZE, 2002, p. 28, 31).
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Tratar-se-ia, então, de um corpo que ocupa o lugar do afeto,

Naquele alpendre da casa da mãe de Ana, dentre várias

operando um deslocamento ontológico que define os corpos como

experiências, uma se destacou para mim: semelhante a um conjunto

relação e não como função:

de corpos deitados, sentados e encurvados, Ana e as outras mulheres
da casa se encontravam para vasculhar lêndeas e piolhos nas cabeças

Um corpo, portanto, se define por sua potência: sua
capacidade de afetar e ser afetado. Se conseguirmos
potencializar os afetos ampliamos a capacidade de
ação da rede de relações na qual estamos inseridos.
Toda relação de potência é relacional e coletiva. E
quando nos encontros de corpos há um aumento de
potência na rede de afetos das partes envolvidas
acontece o que ele10 chama de alegria. (FERRACINI,
2014, p. 04).

É preciso desde então um conhecimento corporal que
viabilize a potência alegre do encontro entre as partes complexas e
heterogêneas

envolvidas.

“corporalmente”

não

Nesse

significa

sentido,
uma

querer

racionalização

entender
e

uma

inteligibilidade da experiência, mas inseri-la numa certa “lógica da
sensação”11.
10

O ator/pesquisador Renato Ferracini está se referindo à Espinosa e sua
proposição epistemológica da relação.
11

Ver (DELEUZE apud FERRACINI, 2007, p. 05):

“O deslocamento que Espinosa propõe é simples porém brutal: um corpo não se
define por ele mesmo e nem pelo conhecimento racional que ele tem de si mas sim
pelos afetos de que é capaz”. (FERRACINI, 2014, p. 04).

das crianças e, nesses momentos, algumas conversas eram
desenvolvidas. Estas mulheres faziam um sistema vazar.
Ana, dentre as “línguas” já conhecidas por ela, como o
português “correto” que é insistentemente posto em evidência como
uma maneira de demarcar erudição diante de um coletivo, faz vazar,
de dentro deste próprio sistema de comunicação, outras “línguas”.
Conversadeira! diziam a ela.
“Em boca fechada não entra mosca”: a chicana Anzaldúa
(2009, p. 306) se recorda que ouvia isso quando criança. Ana se
lembra que ouvia “quem fala muito dá bom dia a cavalo”, mas
interessante que quem dá o coice é quem não quer escutar, então o
problema não está no lugar de “quem fala muito”, mas nos “não
escutares” das diversas vozes e “não escutares” de nossas próprias
vozes em composição com outras. “(...) Como você doma uma
língua selvagem, adestra-a para ficar quieta, como você a refreia e
põe sela? Como você faz ela se submeter?” - pergunta Anzaldúa
(2009, p. 305) ao se referir às complexas relações estabelecidas pelas
“línguas” apagadas e criadas das mexicanas. Ana (2018, dia 20/03)
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responde através de seu escopo: “ontem, quando defendi Marielle12

encanta por assuntos do cotidiano e conta como uma porta-voz o que

que foi assassinada por defender o que também acredito em uma

observou. Me conta que na época da morte de sua mãe Onícia (que

reza de família, fui repreendida, mas continuei sem titubear: me

era considerada a mulher articuladora das sabedorias mais essenciais

desconheci e me reconheci.”

de sua família) perguntaram a ela sobre o que pensava com relação

Sem “papas na língua”13, como um sentido de resistência

ao lugar do velório, e de imediato respondeu que deveria ser na casa

aos sumiços de presenças contadas de outras mulheres da sua vida

daquele alpendre pelo fato de amigas de Onícia, já de idade,

(sem deixar de perceber que todas as decisões mais efetivas, e por

poderem se sentir mais próximas e mais fortalecidas mesmo que

14

vezes “cruciais” eram feitas por estas mulheres), se faz existir dona

diante de uma perda.

de casa, filha mais nova dentre 10 irmãos, mãe como uma galinha

Na maior parte das vezes, eu ouvia as conversas das

que protege suas filhas, interessada nas práticas de sua irmã militante

mulheres no alpendre de maneira muito vaga, já que, com a cabeça

Calu, que era professora de pedagogia (mesmo in memóriam) se

deitada no colo de Ana e com algum ouvido tampado por uma das
suas coxas e na preocupação daquela agonia passar, me dedicava

12

Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco nascida no Rio de
Janeiro, foi socióloga, feminista, militante dos direitos humanos e
política brasileira. Filiada, elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro na eleição
municipal de 2016. Crítica da intervenção federal no Rio de Janeiro e da Polícia
Militar, denunciava constantemente abusos de autoridade por parte de policiais
contra moradores de comunidades carentes. Em 14 de março de 2018, foi
assassinada a tiros.
13

Sem papas na língua: “Sem rodear; dizer tudo que se sabe. Ser honesto. Papas é
uma espécie de tumor que surge na língua de algumas galinhas, obstruindo o
cacarejo. Quando não há papas, a língua fica livre. A partir daí surgiu essa gíria”.
Fonte: Dicionário Popular (vide referências eletrônicas).
14

Crucial no sentido de cruciforme, em forma de cruz. De acordo com o Michaelis
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (vide referências eletrônicas).

mais a escutar palavras soltas e a devanear nos fios que se soltavam
como uma consequência do gesto de puxar meticulosamente os
bichos da cabeça. Os fios de cabelo caíam nas rachaduras do chão do
alpendre. Sensação de efemeridade. Sinto a força, mas me recordo
de ter escutado este conjunto de palavras: A Trança Perdida. Pedi
então para que Ana, minha mãe, me contasse sobre ela. Disse que
não se reconhece naquela trança, suas palavras me remetem à esta
reflexão: “achar, encontrar, roubar, ao invés de regular, reconhecer e
julgar. Pois reconhecer é o contrário do encontro.”(DELEUZE,
1998, p. 08). Ela nem se importava em primeiro momento com a
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existência da trança em si, ela se importava mais com o fato de que

infraestrutura no que diz respeito a saneamento básico. De família

alguém poderia ter ficado com um pedaço morto de seu corpo.

católica e respeitada na cidade, relativamente abastada, a família de

Decidiu assim me contar sobre um recorte de sua trajetória – mas

seu pai era tradicional, donos de fazenda. Diz ela que três homens

nada da trança de Ana.

vieram de Portugal e um deles se instalou no Maranhão constituindo,

Por volta dos anos 60, pela primeira vez Ana havia cortado

assim, a família do pai de Ana, e chegaram a se deslocar até a Ponte

o cabelo, com mais ou menos 12 anos de idade. Seu pai até então

Alta do Norte. Ela afirma logo depois que só ouvia falar das histórias

não a deixava que o cortasse, pois lhe dizia que achava bonitas as

por parte de seu avô paterno; pouco diziam a ela sobre sua avó

mulheres de cabelos compridos. Este foi o ano em que Ana havia se

paterna, também perguntava pouco, mas sabia pela boca de outrem

mudado para Goiânia. O corte foi feito nesta cidade. Por um desejo

que ela era muito reservada. Seu avô gostava de farra, de cachaça,

de mudança, Ana, que havia experimentado apenas cabelos

mas ela não, contudo não demonstrava descontentamento. Não

compridos resolveu deixá-los curtos, muito curtos. Era uma

chegou a conhecê-los, já tinham falecido, quando nasceu.

novidade. As novidades eram articuladas no alpendre, no qual as

Da parte da família de sua mãe sabe apenas de seu avô pra

conversas e passados eram atualizados sob os raios quentes do “Sol”.

cá. Seu avô materno, diz ela, era respeitado na cidade de Ponte Alta,

Resolveu criar algo em seu corpo. Lembrou-se então que a mulher

atuando como Juiz de Paz (aquele que faz casamentos). A mãe de

que cortou suas madeixas havia feito uma trança com elas.

Ana, mesmo quando pequena, era secretária dele. Seu avô materno,

Ana conta que nasceu e viveu até os 11 anos na cidade em

por ser muito respeitado, era chamado pelas pessoas da cidade de

que a queda de uma árvore sobre o leito de um rio passou a servir de

“capitão”. Até as autoridades políticas que iam na cidade pediam

passagem para os caminhantes, conhecida como “Ponte Alta do

“bença” pra ele, pediam opinião e conselho. Ana afirma que ele era

15

Norte” . Morou numa casa grande com várias janelas na frente, não

um intelectual. Os tios de Ana, da família materna, partiram para a

tinha alpendre, o piso era chão batido, não tinha nenhuma

área do comércio e da política. Ana diz que acha complicado falar de
sua avó por parte de mãe já que também sabe muito pouco, mas sabe

15

Mais informações ver nas Referências Eletrônicas: (COELHO, Poliano, 2013).

que sua avó nasceu e a mãe dela morreu no parto dela e, apesar de
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[…] enquanto sistema de conquista, aculturação e
dominação de povos e espaços pode ter acabado,
porém, a colonialidade continua presente no cotidiano
das pessoas e povos ainda hoje subalternizados.
(QUIJANO, 2013 apud RIBEIRO e PRAZERES,
2015, p. 17).

seu pai ter tido outra filha num outro relacionamento, ela era
considerada filha única. Ouviu dizer que sua avó era analfabeta,
porém sábia de todas as formas. Já seu avô materno era um letrado,
considerado doutor, que só andava de terno, mas não tratava sua
companheira como analfabeta.

A diferença entre conquistadores e conquistados nas

O que Ana relata chama a minha atenção pelas ausências

práticas de colonização, segundo o sociólogo, estava pautada na

que tinham em sua fala e que eram admitidas por ela mesma, das

ideia de “raça”16, a qual não havia definição antes da consolidação

mulheres da família deste recorte de tempo, do enfoque em sua

das nações americanas. Ideia esta que colocava como natural a

origem portuguesa, mesmo que superficialmente, da família ser

situação de inferioridade, a partir das diferenças da estrutura

católica. Era um discurso oficial transmitido para ela e assim se

biológica entre um e outro grupo étnico, definindo também enquanto

manteve. A vinda destes homens portugueses ao Brasil não foi à toa;

articulação histórica o controle do trabalho que girava em torno da

existiu todo um sistema de dominação para que eles estivessem aqui.

relação capital-salário e do mercado mundial, quer dizer, um

Não tenho informações sobre as atividades que eles exerciam nem

controle da produção-apropriação-distribuição de produtos no

sobre a época a qual estes homens vieram com precisão, mas a

processo de constituição da América. O autor acrescenta igualmente

presença deles em terras brasileiras relaciona-se à expansão do

que este controle estava também pautado por divisões de identidades

colonialismo europeu nas Américas e à expansão do conhecimento

sociais produzidas pela colonização, como índios, negros e mestiços,

“eurocêntrico”, ou seja, alguns tipos de expansões exercidas com

redefinindo também como conotação racial (antes articulados apenas

mais amplitude a partir do século XVIII em diante. Como tentativa
de perceber as ausências presentes na fala de Ana, recorro ao texto
Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina do
sociólogo peruano Aníbal Quijano, o qual trata de questões
relacionadas ao colonialismo:

16

Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social da
população mundial de acordo com a idéia de raça (...) uma supostamente distinta
estrutura biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em
relação a outros. (...) uma construção mental que expressa a experiência básica da
dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do
poder mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo.(...).
(QUIJANO, 2005, p. 117).
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geograficamente enquanto país de origem), termos como: espanhol,

postos da administração colonial, civil ou militar. 17

português e depois europeu. Assim, como as relações sociais eram

A expansão do colonialismo europeu pelo mundo, de

configuradas como relações de poder de identidades hierarquizantes

acordo com Quijano (2005), levou à variadas articulações e

e hierarquizadas, chegaram a definir os lugares e os papéis.

elaborações de perspectiva eurocêntrica do conhecimento, tendo

Faz o apontamento de que os negros eram considerados o

como uma das teorias a ideia de “raça naturalizada” a partir de

conjunto de grupos étnicos colonizados mais importante, no sentido

relações coloniais. Uma ideia segundo a qual os europeus dominam

de que a parte principal da economia e da produção de bens

os não-europeus, em uma relação que se instaura como instrumento

dependiam deles. As atividades relacionadas aos serviços ou às

de dominação social universal e que, de forma eficaz e duradoura,

habilidades como música eram exercidas pelos filhos mestiços de

faz depender também o instrumento universal das relações

mulheres negras com portugueses, por exemplo, considerados

intersexuais e de gênero. Sendo assim, os povos conquistados e

“abrancados” e, infelizmente, seus papéis não foram autenticados na

dominados foram colocados em situação de inferioridade por traços

medida em que as mães eram escravas. Prossegue afirmando que

fenotípicos, distúrbios mentais e diferenças culturais, atreladas

pelo fato dos índios não serem considerados parte da sociedade

também à dualidade mulher e homem, de forma pejorativa.

colonial, eles foram o alvo de muitos genocídios no início da

Para estabelecer o capitalismo mundial, o autor explica que

colonização. Esta violência não estava atrelada à ideia de conquista,

o continente Europeu articulou o controle em torno do trabalho e do

mas ao uso da mão de obra descartável: trabalhavam até morrer.

capital, e não mediu esforços para configurar as culturas,

Estas ações foram cometidas por aqueles que se

intelectualidades, experiências, produtos culturais numa única ordem

autointitularam brancos, os colonizadores, por exemplo: os

global por hegemonia ocidental, assim, controlando subjetividades,

portugueses. Só quem fazia parte desse grupo étnico dito dominante

conhecimento e produção de conhecimento. Desta forma, os brancos

podia receber salários, ser comerciante independente, artesão,

escolhiam o que era mais favorável nas produções de conhecimento

agricultor independente e produtor independente de mercadorias.
Tendo em vista que os nobres podiam ocupar os médios e altos

17

Ver (QUIJANO, 2005, p. 117-122; 128-129).
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não-europeias, em prol da consolidação do capitalismo e em

identidade social e gênero. Quijano (2005, p. 128) afirma que “a

benefício do centro europeu, e reprimiam os padrões de produção de

ideia de diferenciação entre o 'corpo' e o 'não-corpo' na experiência

sentidos e expressões (universos simbólicos), e a objetivação da

humana é virtualmente universal à história da humanidade, comum a

subjetividade dos colonizados, os quais não serviam para as relações

todas as 'culturas' ou 'civilizações' historicamente conhecidas.” A co-

capitalistas. Eles forçaram assim, de forma variável, os colonizados

presença dos dois elementos, antes do aparecimento do termo

a aprenderem, a assimilarem e a incorporarem, em partes, a cultura

eurocentrismo, constituíam instâncias inseparáveis. Prossegue

dos colonizadores, no que era de utilidade para uma reprodução da

dizendo que o processo de separação do corpo e da alma faz parte da

dominação nos campos material, tecnológico, subjetivo e também na

longa história do mundo cristão, na qual a alma é o objeto

perspectiva da religião judaico-cristã. Continua argumentando que

privilegiado de salvação e é o corpo ressuscitado, onde culmina a

foi afinal uma colonização a longo prazo do imaginário nas relações

salvação.

intersubjetivas. O resto do mundo e a Europa Ocidental foram

A professora de teoria literária Diana Klinger (2006, p. 28)

codificados segundo as dicotomias: oriente-ocidente, primitivo-

afirma que “com a herança da moral cristã, que faz da renúncia de si

civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-

a condição da salvação, paradoxalmente, conhecer-se a si mesmo

moderno. Seria então uma “colonialidade do saber”:

constituiu um meio de renunciar a si mesmo”. Deste modo a

[…] quando o campo epistemológico é organizado de
modo à legitimidade e à ilegitimidade do
conhecimento estar profundamente ligada à produção
de
discursos
favoráveis
ou
desfavoráveis,
respectivamente, à manutenção do status quo.
(RIBEIRO; PRAZERES, 2015, p. 42).

construção da subjetividade cristã está pautada por valores de pecado
e culpa e neste sentido há uma correlação com a questão da verdade,
sendo que para uma construção de si mesmo, era preciso enunciar
para um outro as culpas e pecados para alcançar a purificação e a
transcendência divina, era preciso exercer a confissão como

Os dualismos se estendem à ideia de corpo na perspectiva
eurocêntrica e sua produção de conhecimento enquanto corpo e nãocorpo, que estão relacionados com as nossas experiências de

mecanismo e técnica fundamental para estes alcances.
Assim retomo a perspectiva de Quijano (2005):
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Certamente, também, foi durante a cultura repressiva
do cristianismo, como resultado dos conflitos com
muçulmanos e judeus, sobretudo entre os séculos XV
e XVI, em plena Inquisição, que a primazia da “alma”
foi enfatizada, talvez exasperada. Com Descartes o
que sucede é a mutação da antiga abordagem dualista
sobre o “corpo” e o “não corpo”. O que era uma copresença permanente de ambos os elementos em cada
etapa do ser humano, em Descartes se converte numa
radical separação entre “razão/sujeito” e “corpo”. A
razão não é somente uma secularização da idéia de
“alma” no sentido teológico, mas uma mutação numa
nova id-entidade, a “razão/sujeito”, a única entidade
capaz de conhecimento “racional”, em relação à qual
o “corpo” é e não pode ser outra coisa além de
“objeto” de conhecimento. (QUIJANO, 2005, p. 129).

A câmara escura é uma sala escura, totalmente isolada
do mundo exterior, exceto por um pequeno orifício
existente em uma de suas paredes. Através deste
orifício a luz vinda do mundo exterior se projeta para
o interior da sala. O resultado desta projeção é a
formação de imagens sobre uma tela em branco que se
estende no verso interno da parede defronte ao
orifício. Um indivíduo localizado no interior desta
sala poderia, então, contemplar essas imagens
tremeluzentes do mundo externo. (SÉRVIO, 2016, p.
206).

Diante desta separação, as relações entre ambos referiam-se
à razão e ao sujeito na esfera humana e ao corpo na esfera da
natureza e, deste modo se constituía a subjetividade a partir da
perspectiva eurocêntrica cartesiana. O corpo é, nesta perspectiva,
objeto de conhecimento sujeitado ao sujeito/razão, segundo uma
ontologia da função. O dualismo entre o corpo e a alma, de acordo
com Sérvio (2016), constitui de certa forma em Descartes, por
exemplo, uma questão que pode ser explicada mediante a metáfora
da câmara escura. O filósofo francês criou então uma gravura a
respeito da qual apresenta a existência de uma glândula pineal no
cérebro, onde as informações e os estímulos dos órgãos do sentido se
uniam e poderiam ser apresentados na alma:

Figura 2: Athanasius Kircher, Grande câmera portátil obscura, 1646. © Gernsheim
Collection
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(…) que se reconheça as diferenças que se cruzam
entre dominantes e dominados, e as similitudes, ou
seja, [isto] corresponde à reificação da alteridade e à
recusa do reconhecimento dos sujeitos enquanto seres
múltiplos e incompletos, capazes de identificações e
atuações incontáveis. (RIBEIRO; PRAZERES, 2015,
p. 40).
O estereótipo não é uma simplificação porque é uma
falsa representação de uma dada realidade. É uma
simplificação porque é uma forma presa, fixa, de
representação que, ao negar o jogo da diferença (que a
negação através do Outro permite), constitui um
problema para a representação do sujeito em
significações de relações psíquicas e sociais
(BHABHA, 2013, p. 130 apud RIBEIRO,
PRAZERES, 2015, p. 40).

Além das relações raciais de dominação analisadas por
Quijano (2005), o mesmo autor aponta que o dualismo também
Figura 3: Gravura Glândula Pineal. René Descartes. Tratado do Homem, 1664.

Desta forma, o corpo se torna descontextualizado e, por
assim dizer, isolado das construções mediadas através das relações e
afetos que podem gerar contradições, especificidades, camadas mais
complexas. O corpo, do ponto de vista da razão, estaria na esfera da
linearidade do tempo/espaço. Descontextualizar é uma forma de
homogeneização que estereotipa o corpo, o prende, o fixa, o
enrijece. Descontextualizar também é um modo de recontextualizar,
sobretudo, no contexto colonial, ofuscando:

afetou as relações sexuais, pelo exercício de dominação, desta forma
as mulheres, e principalmente as mulheres das consideradas “raças”
inferiores, foram estereotipadas. Quanto mais inferiores em relação à
“raça” mais próximas ou dentro da natureza elas eram tratadas.
Na cidade onde Ana nasceu, tudo era iluminado à noite por
luzes de lamparinas. Ela brincava na rua sob a luz da lua e havia na
cidade duas ruas que ela se recorda, hoje, com mais afinco: a rua que
ela morava e a chamada Baixo Meretriz. Havia nessa rua um puteiro
chamado Pó Fino, e ali moravam as mulheres da vida. Sob a luz da
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lua ela brincava, sob a luz da lua ela via ludicamente estas mulheres

espremer as lêndeas, era executado por sua mãe, prática feita dentro

da vida trabalharem. Durante o dia, sob o “Sol”, as mulheres

de casa, rotineira, na privacidade, numa cumplicidade entre duas

realizavam suas atividades cotidianas que poderiam ser vistas à luz

pessoas.

do dia. Havia uma mulher da vida que Ana nunca esqueceu, cujo

Devir-lêndea. Listo alguns afetos possíveis da lêndea:

nome era Clara. Ela buscava Ana pequena em sua casa

- A espera: precisa da quentura do “Sol”, uma boa

modestamente grande e a levava para o Baixo Meretriz; as duas

temperatura para eclodir;

brincavam de boneca. Às vezes, Clara saía para resolver alguma

- Posição: ficam até 1 cm do couro cabeludo (já que é um

coisa e deixava Ana brincando e quando voltava a alimentava, dava-

ovo, elas se afastam do couro cabeludo não por caminharem, mas

lhe banho e a levava de volta para casa de sua mãe. Assim Ana

porque os fios de cabelos vão crescendo ao longo do tempo), mas a

descreve o cotidiano de Clara com ela. Clara, na lembrança de Ana,

vida delas é ligeira e de acordo com a distância que elas ficam do

tinha cabelos escuros e curtos, bem curtos.

couro, pois vão dando conta de pequenas distâncias, mais de 1 cm já

Por ter cabelos compridos quando criança alguém tinha que

estarão mortas ou já eclodidas;

pentear, era um momento de cuidado, de afeto, mas um afeto de uma

- Aspecto: podem ser confundidas com caspa, já que são

mão pesada. Era uma guerra ser penteada por sua mãe. Ana sentia

esbranquiçadas e muito pequenas, possuem uma espécie de cola que

seu couro cabeludo inchar, os poros ficavam como plantas

fixa no fio do cabelo e ficam em espera por 10 dias, até o piolho sair

carnívoras, a ponto de devorarem o pente, a mão, a mãe e a si

delas. A ninfa quando cresce e se torna piolho fêmea deposita as

mesma. Eram muitas lêndeas para serem retiradas de seus cabelos,

lêndeas a menos de 1 centímetro de distância do couro cabeludo. A

tinha sangue doce para isso. Preferia então o gesto macio de sua avó

lêndea e o piolho precisam de um hospedeiro.

materna, já que havia um processo de paciência, carinho. Sua avó

A lêndea então, não precisa de grandes distâncias, grandes

tinha mais tempo para passar óleo de mutamba que desembaraçava

saltos e viagens para cumprir seus afetos. São nos fios de cabelo que

seus fios, sempre fazia uma trança, inclusive para evitar que sua mãe

ela se esconde, e é no calor das cabeças humanas que ela eclode.

fosse até ela passar algum pente. Mas o gesto de catar os piolhos,

Para se ter uma grande inquietação, não é preciso necessariamente
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percorrer grandes distâncias físicas, um centímetro já pode ser o

mudo, singelo. Novamente uma ausência transborda: A Trança

bastante, mais que isso a eclosão já pode ter acontecido e o instante

Perdida. Não são só os olhos cerrados e a boca entreaberta de Ana,

já foi perdido. Vir a ser lêndea. Nada de muitas pretensões de um

mas os meus buracos também se manifestam. Em atualizações de

eterno, é efêmera, ela está com nossas cabeças e nossas cabeças com

passados no presente, naquele alpendre de luzes e sombras,

ela. Se as cabeças estiverem muito inquietas é possível que se

reconheço estes aspectos de histórias contados por ela. Ana grava

enxergue as lêndeas, movimentos entre repouso e velocidades,

muito bem os rostos, tem mãos pesadas, sorri com os dentes à

podem rearranjar os fios de cabelo, separando-os, justapondo-os,

mostra, arreganhando ao máximo, o som que sai é estrondoso.

sobrepondo-os. Nesta dança eis que surge a lêndea, mas é preciso

Quando nova ela fazia amizade com o bairro inteiro, agora mais

duvidar se são elas mesmas ou as caspas, é preciso se aproximar e

velha é mais desconfiada, mas ainda sorri arreganhado com um som

agir porque se forem elas, as lêndeas, as cabeças quentes com

estrondoso.

sentimentos de absurdo, o sangue, o “Sol”, podem eclodi-las e,

Tem saudades de sua infância, gosta de seus cabelos,

então, os piolhos infestarão e as cabeças coçarão; Se isso acontecer,

entende de gestos repetitivos, usa das mãos e das exclamações para

esperemos que haja alguém para ser cúmplice deste momento e que

isso. Cuidou dos meus, penteou com as mãos pesadas, mas não bem

as conversas que surgirem sejam traidoras de cabeças quietas

logo após meu nascimento. Quando nasci com um chumaço denso

demais.

de cabelos na moleira, a sua mão direita (por fazer nós em muitos
fios de algodão em panos de prato e caminhos de mesa em

1.2 O RETORNO À TRANÇA PERDIDA: REFLEXÕES SOBRE
O CABELO NA CABEÇA E FORA DELA
Retomo a fotografia do começo. Olhos cerrados, o “Sol”
dificulta maiores ilusões. Aquilo me parece a vida, quando num
instante, nada daquelas lacunas oficiais de um passado se faz tão
forte quanto a boca entreaberta. Assim, poderia ter saído um grito

movimentos repetitivos e talvez por ter recebido uma notícia de
morte assoladora quando estava grávida de mim), acabou ficando
contraída. Logo passou esta atividade de pentear para minha avó,
que já não tinha tanto a mão pesada nos anos 90.
Ana também vasculhou meus cabelos à procura de piolhos,
mas já não era mais uma atividade propriamente vivenciada por duas
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pessoas, pois mobilizava tias, mulheres que trabalhavam na casa,
primas e avó para esta missão de caça na selva peluda. Lembro-me
do pente fino, das duas toalhas – uma em meus ombros para não
molhar a roupa e os piolhos caírem nela por sorte, outra em seu colo,
no qual arrastava o pente fino empastado com o creme desorientador
de piolhos e lêndeas. Ana com expectativa imensa desbravava a
substância cremosa a fim de encontrar o bicho, trinta arrastadas do
pente fino na toalha, três bichos apenas surgiam desorientados. Eu,
pequena, sentia o couro cabeludo inchado, doía.
Enquanto meu couro cabeludo inchava, o som do pente fino
sendo passado arranhava os cabelos, como unhas arranhando um
quadro negro, som ecoado dentro da caixa craniana, a espera de vida
já era vida das lêndeas sendo facilmente interrompido nas unhas de
Ana, cujo prazer estava mais relacionado ao barulhinho de estouro
daquela espera de vida do que necessariamente o gosto por matá-la.
Às vezes, ela cansava de passar o pente fino, e decidia então separar
fio por fio, com o rosto bem pertinho de meus cabelos, retirando a
lêndea com a ponta dos dedos de unhas curtas, gesto só possível com
muita consciência (absurda) e fluidez. Instantes de silêncio, estouro
da espera... Retornava à conversa. Passar, separar, retirar, silenciar,
estourar, conversar, sequência esta repetida efusivamente por horas,
nada primitivo.

Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra
ele próprio! Vejo esse homem descendo com passos
pesados e regulares de volta para o tormento cujo fim
não conhecerá. Essa hora que é como uma respiração
e que se repete com tanta certeza quanto sua desgraça,
essa hora é a da consciência. Em cada um desses
instantes, quando ele abandona os cumes e mergulha
pouco a pouco nas guaridas dos deuses, Sísifo é
superior ao destino. É mais forte que sua rocha.
(CAMUS, 2016, p. 122).

Não homem, mas mulher. Aquelas mulheres conversavam
de muitas coisas: política, novela, morte, escolhas de vida,
engenharias de caminhos de mesa, risadas, engodos, A Trança
Perdida. Ana descia seu rosto até meus cabelos não a passos
pesados, mas a olhos atentos e respiração quente como uma Medusa
lançando seu olhar para empedrar o que a afrontava– quando
padeciam as lêndeas e os piolhos. Surgiu em alguns momentos o
assunto do primeiro corte de cabelo de Ana, e apesar de não ter
conhecimento de seu fim, já sabia do fim dos parasitas. Ana
segurava a respiração e estourava mais uma espera de vida, porque
“Não há destino que não possa ser superado com desprezo.”
(CAMUS, 2016, p. 123). Ana despreza a espera de sua vida ou a da
lêndea? Ana despreza a trança.
Existe nas conversas sobre A Trança Perdida uma certa
imagem ausente. Um corte escolhido, uma trança feita, um sumiço.
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Como disse, Ana não se importa com a trança, mas se importa com o

até então nos aprofundar no que foi ausentado pelos relatos que ela

fato de alguém guardar um pedaço morto de seu corpo. De fato, se

ouvia no decorrer de sua vida, mas pudemos detectar que é

está viva, guarde algo vivo, efêmero. Esta efemeridade, mais do que

insuficiente perceber que a constituição de um saber é feito apenas

um vir a padecer, aqui se apresenta como uma impermanência dela

por uma referência, no caso aqui enfatizei o eurocentrismo. É

em suas experiências. A ação repetitiva de se levar a rocha até o

preciso absurdá-lo.

cume e resgatá-la no pé da montanha quando esta havia rolado até lá

Ana sorriso estrondoso, dentes à mostra, gosta de seus

embaixo, e novamente, levar, rolou, resgatar, levar, rolou, resgatar...,

cabelos agora grisalhos, se deixa penetrar pelo “Sol” com olhos

assim como separar os fios de cabelo, buscar a lêndea, posicioná-la,

cerrados, usa sua voz para cantar, conta incessantemente os gomos

estourá-la com as unhas, repetidas vezes numa mesma sequência,

de pontos das tramas de crochê, gosta de ir ao mercado e de saborear

chega um momento em que algo acontece de diferente, o sentimento

feijão preto; já trabalhou formalmente como secretária e merendeira,

de absurdo invade. Ana posiciona uma lêndea em sua unha, mas não

começou o curso de biologia, mas preferiu ficar em casa e cuidar das

ouve o barulho do estouro da espera de vida, a lêndea já veio morta.

filhas. Gosta de ser voluntária em alguma atividade social, acorda

Foi durante esse momento preciso que Ana e eu detectamos o

cedo, cuida da neta, vai em manifestações organizadas por frentes

absurdo.

feministas em Goiânia,

diz que

mesmo

não

participando

Nos olhamos e em silêncio percebemos que o tempo estava

semanalmente de reuniões para articular estas manifestações, se

passando, não mais naquela casa do alpendre, mas agora, num outro

considera uma feminista, não suporta o Michel Temer já que detecta

lugar. Nos permitimos viver outro tempo, aquele que a presença se

que este usurpou o poder, gosta do Ulisses Guimarães já que se

faz numa potência alegre em que o corpo-Ana, o corpo-Anna

lembra de seu avô, defende a Dilma quando um vizinho a chama de

Behatriz, o corpo-imagem de Ana no Alpendre, o corpo-imaginário

fraca, questiona a religião católica mesmo rezando para Santa Rita

dos gestos de catar lêndea no alpendre, o corpo-diálogo se afetavam

de Cássia e Nossa Senhora de Fátima; gosta de artes, assiste a

criando a presença da Trança Perdida; percebemos a incoerência de

performances, se irrita e acha machista quando alguém subjulga a

uma espera de vida, ela pode já vir morta. Não pudemos, Ana e eu,

minha cabeça raspada, relata que seu pai pedia para ela não cortar o
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cabelo, pois gostava de mulheres de cabelos compridos.

1995) e do filósofo Gilles Deleuze (1998) e, para contornar melhor o

Longe de personificar a fala: “não corte, gosto de mulheres

meu argumento, uso algumas considerações emitidas pela professora

de cabelos compridos” como um gosto unicamente do pai de Ana e

Rose Marie Santini e pela mestra em psicologia Joana Camelier

que o cabelo comprido de uma mulher é algo pejorativo em suas

(2015). Apresento minhas considerações sobre os assuntos

escolhas, trago aqui alguns aspectos em torno do cabelo, articulados

apropriando-me de trechos do conto Cadeira de José Saramago

por relações de dominação e submissão. Estas relações são

(1994)

construídas socialmente, corporalmente e historicamente, tendo

A fala entre aspas, logo anteriormente destacada, é

como articulação a separação do corpo na esfera da natureza sendo

proferida de maneira repetida por anos, como uma necessidade

analisado, subjulgado pela razão na esfera humana ideia esta

brutal de ser dita. Assim de acordo com esta insistência da fala,

alimentada e expandida pelo eurocentrismo discutido anteriormente

cheguei ao termo “falo”. “Eu falo”, quem é esse “Eu” que tem o

pelo sociólogo Quijano (2005), e que os resquícios destes modos de

poder de fala? Uma das maneiras de se instaurar poder de dominação

articular a realidade ainda nos habitam. Como um exercício de

e submissão relacionada à gênero, sexualidade e subjetividade

reflexão para detectar tais relações de dominação e submissão,

enquanto construção social são pelas perspectivas “androcêntrica” e

dirijo-me a algumas ideias do texto intitulado Cabelo Mágico do

“falologocêntrica”. Desse ponto de vista:

antropólogo Leach (1983), ideias estas que o autor apresenta em
torno do tema do “comportamento simbólico” e ritual do cabelo,
apontando as diferenças entre algumas perspectivas psicanalíticas e
antropológicas para tal assunto. Nesse sentido, tais perspectivas
apontadas no texto afirmam que o ato de cortar o cabelo possui
simbolicamente a ideia de castração e/ou sacrifício. Com relação à
questão específica do poder simbólico e do “falo”, trago para a
escrita algumas observações do sociólogo Pierre Bourdieu (1989;

A naturalização de uma construção social
androcêntrica de signiﬁcação, sentido e valor nos
conduz à associação das condições anatômicas às
condições subjetivas, na qual a percepção das
diferenças entre o corpo feminino e o masculino
constitui e é constituída a partir dos mesmos
princípios de dominação simbólica. Neste aspecto, o
pensamento naturalista, biologista e essencialista
opera, por oposições dicotômicas, um sistema binário
hierarquizante no qual a diferença só pode ser do
“visível” e do “enunciável”. (SANTINI; CAMELIER,
2015, p. 106).
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Este “visível” e “enunciável”, articulados numa visão
biologista e essencialista, acha a sua coerência na ideia

físicas de dilatação, há também uma imagem do “falo” 19 como fluxo
vital.

“falologocêntrica” na medida em que existe uma razão de aceitação

O falologocentrismo, levando em consideração o “falo”

e imposição nas relações dos corpos enquanto divisão sexual, como

como uma saliência que dilata através do viés de Bourdieu (1995),

por exemplo, falo/escuta, falo/aceita, precisar fingir que gozou, já

dita a dinâmica de uma naturalização das relações de dominação e

que nesta perspectiva a “virilidade”18 não pode ser magoada.

submissão, uma dicotomia entre masculino e feminino, que traz uma
“aparência de necessidade lógica”. Nestas condições, quando o

É igualmente através da divisão sexual dos usos
legítimos dos corpos que se estabelece o vínculo
(enunciado pela psicanálise) entre o falo e o logos: os
usos públicos e ativos do corpo são monopólio dos
homens
(falologocentrismo).
(SANTINI;
CAMELIER, 2015, p. 106).

prazer sexual se afasta do objeto sexual, criando-se transferências e
ocultações as quais os corpos acabam por ficarem fragmentados
(homem ativo, mulher passiva), cria-se hierarquias, salta-se linhas
duras que sufocam, esmagam, estrangulam as possibilidades de

Segundo Bourdieu (1995), “falo” é um significante

afetos, de potências alegres, de devires, de linhas de fuga, já que a

escolhido na ideia daquilo que se pode pegar numa situação real do

possibilidade apresentada na perspectiva do poder do “falo” é o uso

ato sexual, é saliente e num sentido literal seria o elemento mais
simbólico pelo fato de equivaler à cópula, por suas características

18

“A virilidade, em seu aspecto ético, isto é, enquanto essência do virtus, questão
de honra, princípio da conservação e do aumento da honra, mantém-se
indissociável, pelo menos tacitamente, da virilidade física, através, sobretudo, das
provas de potência sexual que são esperadas de um homem 'que seja realmente
homem'. Compreende-se assim que o falo, sempre presente metaforicamente,
concentre todas as fantasias coletivas de potência fecundante”. (SANTINI, Rose
Marie; CAMELIER, Joana. 2015, p. 103).

19

“Não é preciso ser um adepto da 'leitura sintomal' para perceber por detrás de
'saliente'(saillant) a 'saliência'(la saillie), ato sexual imperioso e bestial, e por
detrás de 'pegar', o ingênuo orgulho viril diante do gesto da submissão feminina a
fim de apoderar-se do atributo 'avidamente cobiçado' e não apenas desejado. O
termo 'atributo' tendo sido escolhido de propósito para lembrar o que valem os
jogos de palavras -aqui copulação, cópula - nos quais se reconhecem
freqüentemente os mitos eruditos. Esses ditos de espírito que, como o ensinava
Freud, são também palavras do inconsciente, trabalham para dar a aparência de
necessidade lógica, ou até mesmo de cientificidade, aos fantasmas sociais aos
quais só permitiram a emergência sob uma forma cientificamente sublimada”.
(BOURDIEU, 1995, p. 134).
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de um objeto visível para a produção de relações de falta, por

transferências e ocultações, podem apresentar-se nas relações que

exemplo, no passivo falta o ativo e no ativo falta o passivo, e um e

temos com o cabelo através de uma herança eurocêntrica a qual o

outro transferem o desejo para um fragmento de corpo. Segundo

falologocentrismo se manifesta e, saber demais, ter consciência

Deleuze (1998), a perspectiva psicanalítica foca a ideia do

interpretativa e ensimesmada, seria deixar as linhas duras tomarem

inconsciente de forma negativa, como depósito de fracassos, um

de conta de nossos afetos, seria estar no campo de experiência

desencontro temporal ao qual ser e acontecer estão numa lógica de

reafirmando e acreditando nos discursos dominantes.

transferência:

Assim, os corpos podem estar atrelados a questões
simbólicas e articulados em poderes simbólicos dominantes. Em
Dentre as páginas mais grotescas de Freud, há aquelas
sobre a “fellatio”: como o pênis vale por uma teta de
vaca, e a teta de vaca por um seio materno. Maneira
de mostrar que a “fellatio” não é um "verdadeiro"
desejo, mas quer dizer outra coisa, oculta outra coisa.
É sempre preciso que alguma coisa lembre outra
coisa, metáfora ou metonímia. (...) Para renovar a
velha distinção desejo verdadeiro - desejo falso, a
psicanálise dispõe de uma rede perfeita sobre o
assunto: os verdadeiros conteúdos de desejo seriam as
pulsões parciais, ou os objetos parciais; a verdadeira
expressão de desejo seria Édipo, ou a castração, ou a
morte, uma instância para estruturar o todo.
(DELEUZE, 1998, p. 63).

Assim, Santini e Camelier (2015, p. 102) apontam que as
estruturas históricas da ordem masculina são incorporadas em nós e
por nós, mulheres e homens, “sob a forma de esquemas
inconscientes

de

percepção

e

de

apreciação”,

tornando

inevitavelmente “normal” e “natural” a divisão entre sexos. Arrisco
dizer que esta divisão entre sexos, junto e através dos jogos de

seus estudos, Leach (1983) lança várias suposições sobre a
interpretação do “comportamento simbólico”, tendo em vista a
distinção entre o conteúdo pragmático, operacional do símbolo e seu
conteúdo de comunicação. Ele percebe algumas diferenças
relacionadas ao comportamento simbólico na esfera pública e
privada, indagando qual seria a conexão, divergência e a
contribuição entre estas duas esferas para a compreensão do poder
simbólico relacionado ao cabelo. Para ele, o “comportamento
simbólico público”20 mantém uma relação com o compartilhar de
20

Neste sentido coloca a partir da fala de (MALINOWSKI, 1932; 1935) que as
palavras têm consequências, alterando estados de coisas, a palavra então não fala
sobre o estado de coisas, assim o comportamento simbólico desperta emoções, não
necessariamente “diz”, mas “faz” algo. Numa distinção o simbolismo privado
altera o estado emocional do ator e o simbolismo público diz sobre o estado de
coisas. Mas, propõe que se perceba com mais atenção que o simbolismo público
também "faz coisas", ou seja, altera o estado de coisas. (LEACH, 1983, p. 147).
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uma linguagem e seus elementos de significado comuns entre ator e

relacionadas ao cabelo neste primeiro capítulo, estão sendo ditas em

plateia. Já o simbolismo privado seria da ordem do poder

um primeiro momento a respeito da ausência que é constituída a

psicológico que instiga emoções alterando o estado do indivíduo.

partir da dominação de um pensamento, cuja razão fragmenta o
corpo da mulher.

A emoção é despertada não por qualquer apelo às
faculdades racionais, mas por algum tipo de ação
deflagradora nos elementos subconscientes da
personalidade humana. A extensão em que nossas
próprias emoções privadas, em tais circunstâncias, são
também experimentadas por outros é algo que
somente podemos supor. (LEACH, 1983, p. 141).

Aponta igualmente em seus estudos para a questão do
cabelo em rituais de luto e relacionados a questões sexuais; assim,
segundo ele, em todos os símbolos está presente a questão do
despertar das emoções que não só dizem mas fazem coisas. Não
pretendo abordar a questão do cabelo nos rituais apresentados pelo
autor, na medida em que meu intuito não é negar, afirmar ou
questionar as manifestações de castração e de sacrifício identificados
nestes rituais em relação ao cabelo, mas o que me chama a atenção
refere-se a abordagem da universalidade e da generalização que
Leach (1983) identifica em teorias psicanalíticas e antropológicas.
Teorias estas, que colocam o cabelo como símbolo num tempo e
num espaço homogêneos. Quero salientar que as questões aqui

Neste

sentido,

o

cabelo

é

abordado

pelo

viés

“falologocêntrico”, diante da fala “não corte o cabelo, gosto de
mulheres de cabelos compridos” (tendo em vista o gosto
primordialmente masculino enquanto imposição e estereótipo) e a
respeito do qual encontro pistas que anunciam este discurso de poder
em relação ao corpo, ao cabelo da mulher. Desta maneira, a relação
do cabelo articulado com a ideia de “falo” seria – suposição minha –
um poder que está no âmbito do simbólico e cuja consequência
chegaria em uma “violência simbólica”.
O poder simbólico de acordo com Bourdieu (1989) é um
poder invisível exercido com cumplicidade, sem a ciência de que
está sendo exercido, tanto pelos sujeitados a este poder quanto por
aqueles que o exercem, como um poder que se deixa ter menos
visibilidade, mas que está ali estruturando inúmeros outros modos de
poder e ações. Os universos simbólicos constituem condições sociais
de produção, assim como o poder simbólico constrói as realidades
que tendem a estabelecer uma ordem acima da qual se constrói os
conhecimentos em comum dos objetos do mundo social: “ uma
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concepção homogênea do tempo do espaço, do número, da causa,

comunicação, dando sentido ao mundo social por via do consenso,

que torna possível a concordância entre as inteligências.”

construindo a ordem social, a integração lógica e a condição da

(BOURDIEU, 1989, p. 9-10). É tomar em consideração, nesse

integração moral:

sentido, que:
O mundo social constrói o corpo como realidade
sexuada e como depositário de princípios de visão e
de divisão sexualizante de valores. Por exemplo, a
representação da vagina como um falo invertido (que
vigorou até o Renascimento) obedece às mesmas
oposições fundamentais entre o positivo e o negativo,
o direito e o avesso, o superior e o inferior, que se
impõem a partir do momento em que o princípio
masculino é tomado como medida das coisas.
(SANTINI; CAMELIER, 2015, p. 102).

Os “sistemas simbólicos”21 como por exemplo a família, a

Para Pierre Bourdieu (2007), a deﬁnição social dos
órgãos sexuais, longe de ser um simples registro de
propriedades naturais, é produto de uma construção
que remete a esquemas de percepção, de pensamento
e de ação às custas da acentuação de certas diferenças
e do obscurecimento de certas semelhanças entre
homens e mulheres. Por um lado, as diferenças entre
masculino e feminino, que possuem como ponto de
partida as distinções biológicas e anatômicas entre os
corpos, são comumente vistas como justiﬁcativa
“natural” das desigualdades socialmente construídas
entre os gêneros, especialmente na divisão social do
trabalho. (BOURDIEU, Pierre apud SANTINI, Rose
Marie; CAMELIER, Joana. 2015, p. 102).

religião, a arte, a universidade, exercem um poder estruturante como

Ao considerar o cabelo (ele fora e na cabeça) como um

instrumentos de conhecimento e de comunicação, pelo fato de serem

símbolo nesta perspectiva, podemos compreendê-lo como um

estruturados. Contudo, os símbolos enquanto instrumentos de

instrumento de comunicação e conhecimento de integração que dá

integração social são também instrumentos de conhecimento e de

sentido ao mundo social. De acordo com a perspectiva do sociólogo

21

“É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de
conhecimento que os <sistemas simbólicos> cumprem a sua função política de
instrumentos de imposição ou legitimação da dominação, que contribuem para
assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando
reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e
contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a <domesticação dos
dominados>” (BOURDIEU, 1989, p. 10-11).

Bourdieu (1989), o poder simbólico faz ver e crer, confirma e
transforma a visão que nós temos do mundo, a ação sobre o mundo e
por conseguinte, o próprio mundo. Ele reitera, assim, que isto é
possível por um efeito de mobilização que só é exercido através do
reconhecimento deste poder realizado não por vontade própria
daquele que age unicamente, arbitrário, mas por uma crença
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daqueles que exercem o poder e dos sujeitados em relação a esta

psicanalítica do Dr. Berg22 que afirma que o cabelo da cabeça é um

crença. Uma crença “cuja produção não é da competência das

símbolo universal dos órgãos genitais e que as ações que o indivíduo

palavras”, mas se dada de forma arbitrária, torna-se “violência

incide em seus cabelos são entendidas como “castração” simbólica.

simbólica”.

Edmund Leach aponta que esta perspectiva psicanalítica propõe uma
[…] submissão “paradoxal” a violência simbólica violência suave, naturalizada, invisível, insensível às
suas próprias vítimas, que se exerce pelas vias
puramente simbólicas da comunicação e do
conhecimento,
ou
mais
precisamente
do
desconhecimento e do reconhecimento, ou em última
instância, do sentimento. (BOURDIEU, Pierre apud
SANTINI, Rose Marie; CAMELIER, Joana. 2015, p.
102).

generalização em relação ao uso do cabelo. Desta forma, a questão
fálica se torna presente nesta perspectiva como um isolamento do
elemento cabelo enquanto símbolo que remete ao genital como
forma de repressão da libido ou exaltação desta pelo indivíduo, então
o cabelo é usado como símbolo para “impulsos libidinosos
agressivos”:

Se a “violência simbólica” provém da naturalização de

Estamos apenas repetindo a luta sem solução entre os
impulsos instintivos (genital e pré-genital) e os
esforços de castração das forças repressoras, por
instigação, particularmente, do superego. O conflito
inteiro foi deslocado para o alto, para o cabelo
socialmente visível da cabeça e do rosto. (Dr. BERG,
p. 94, 1951 apud LEACH, p. 143, 1983).

insensibilidade, da invisibilidade das próprias vítimas - a partir do
poder simbólico que faz ver e crer por confirmação e por
transformação através dos sistemas simbólicos e dos símbolos então, o cabelo, aqui considerado como um símbolo no escopo de

O autor de Cabelo Mágico admite que também as tentativas

Leach (1983), poderia gerar sentimentos e emoções violentas e
violentadas?
Retomo aqui as indagações deste autor: como e onde vem o

antropológicas de tratar das características do uso do cabelo que ele
aponta no texto e, mais especificamente em rituais, traz perspectivas

conteúdo e a carga emocional dos símbolos? Para movimentar estas
22

preocupações, ele traz a possibilidade de pensarmos o significado do
“comportamento do cabelo”, tendo em vista a perspectiva

Psicanalista britânico que escreve sobre o comportamento do cabelo, através de
documentações de fontes antropológicas e folclóricas, para dar base para seu
material clínico, apresentado no livro: BERG, Charles. 1951 — The unconscious
significance of hair. Londres. (LEACH, 1983, p. 143, 169).
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generalizadas. Como exemplo para suas reflexões ele traz a ideia de

subjulga e analisa o corpo, no sentido em que Quijano (2005, p. 129)

um artigo do antropólogo G. A. Wilken23, publicado em 1886, e está

aponta com relação à razão não somente como secularização da ideia

relacionado ao “comportamento do cabelo” ritualizado, como se este

de alma em perspectiva teológica, mas como mutação que ocorre em

tivesse dois tipos distintos: um seria “o cabelo totalmente cortado e a

“nova id-entidade” a partir da razão/sujeito como a única entidade

cabeça raspada”, e outro seria o penteado de costume que é

capaz de conhecimento racional e o corpo é unicamente a coisa-

negligenciado na vida normal, permitindo que os cabelos fiquem

objeto de conhecimento, faço um exercício de “objetificação-

despenteados e a barba cresça. Verifica que, nesta perspectiva, o

irônica” desta cabeça enquanto “assento da alma”, tornando-a em

cabelo enquanto símbolo ocupa um lugar universal, apesar de não

um outro símbolo de poder, uma grande cadeira cujo estofado se faz

ser necessariamente sexual.

de cabelos [Figura 4], compreendendo que a cadeira pode ser um
objeto que comporta aqueles que se dizem de grande alma, a figura

A explicação que Wilken dá sobre o "sacrifício do
cabelo" também pressupõe que o cabelo é um símbolo
universal, embora não especificamente sexual. Ele
afirma que o corte ritual do cabelo é um substituto
para o sacrifício humano numa base pars pro toto24,
sendo o cabelo próprio para tal objetivo porque a
cabeça é o assento da alma (Cf. CRAWLEY, 1927: v.
I, 275 apud LEACH, 1983, p. 144).

Se por um lado a universalidade simbólica do cabelo está
no viés sexual, por outro a generalização simbólica encontra-se no
viés do sacrifício, da morte. Quando leio que a “cabeça é o assento
da alma”, trazendo a alma no viés da razão, uma entidade que
23

Antropólogo holandês do século XIX.

24

Uma parte ou aspecto de algo tomado como representativo do todo.

que “detêm” o conhecimento dominante e faz de grandes esforços
para manter este lugar.
(...) primeiro há-de o homem sentar-se devagar, nós,
os velhos, dão-nos a lei os trêmulos joelhos, há-de
pousar as mãos ou agarrar com força os braços ou
abas da cadeira, para não deixar descair bruscamente
as nádegas enrugadas e o fundilho das calças no
assento que lhe tem suportado tudo, como é escusado
especificar, que todos somos humanos e sabemos.
Pelo lado da tripa, esclareça-se, porque este velho há
muitas e também diversas razões, e antigas elas são,
para duvidar da sua humanidade. No entanto, está
sentado como um homem. (SARAMAGO, 1994, p.
20,21).
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que senta na cadeira, em seu posto e uma nação é regida por ele. Tal
ditador para homogeneizar os corpos daquela nação, decide que seu
corte de cabelo deve ser adotado por todos os homens do país, todos
eles se tornam imagem do ditador. Este estereótipo do homem como
imagem e semelhança de seu superior pode abrir vários caminhos
para que os homens, pelo seu corte de cabelo, venham repetir em
suas práticas de vida agressões “em” e “para” com outros corpos que
não se assemelham a eles e que julgam ser inferiores. Enquanto se
preocupam com seu corte de cabelo, concomitantemente, fazem
testes de bombas nucleares25, perseguem pessoas que possuem
culturas diferentes.
Ou, por exemplo: um padre senta numa cadeira para marcar
seu lugar de figura com alma privilegiada, será salvo, mas como não
é tão santo assim para seu corpo ser ressuscitado, ele têm suas
razões, proclama a culpa, lê a bíblia:
[…] mas quero que saibais que senhor de todo homem
é Cristo, senhor da mulher é o homem, senhor de
Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com
a cabeça coberta falta ao respeito ao seu senhor. e toda
mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a
cabeça, falta ao respeito ao seu senhor, porque é como
se estivesse raspada. Se uma mulher não se cobre com
um véu, então corte o cabelo. ora, se é vergonhoso

Figura 4: Presença II - Objeto exposto na exposição Intermitência, Galeria Potrich,
2010, autoria de Anna Behatriz Azevêdo, material: cadeira de madeira e cabelo
humano.

Trata-se de um objeto que guarda proporções do corpo,
feito para um corpo se sentar, um objeto que pode ser usado para
25

provocar relações hierárquicas como, por exemplo as de um ditador

Mais informações vide Referências Eletrônicas: (ARAUJO, 2016).
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para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça
raspada, então que se cubra com um véu. Quanto ao
homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem
e esplendor de Deus, a mulher é o reflexo do
homem.(CORÍNTIOS I, Capítulo 11, 1-16, apud
STILES, 2012, p. 123).

Assim, os cabelos que estofam estas cadeiras-cabeças,
ficam sob as nádegas destas almas velhacas que por ora eram para
manter o corpo vivo, esquentam os cabelos ao ponto de sair algum
cheiro de couro queimado, de enxofre, e os usam como trunfo para
mortificar em vida corpos.
Mas a cadeira cai.
E agora, a pergunta fundamental: para que serve o
cérebro, vulgo miolos? Serve para tudo porque serve
para pensar. Mas, atenção, não vamos nós cair agora
na superstição comum de que tudo quanto enche o
crânio está relacionado com o pensamento e os
sentidos. Imperdoável engano, senhoras e senhores. A
maior parte desta massa contida no crânio não tem
nada a ver com o pensamento, não risca nada para aí.
Só uma casca muito fina de substância nervosa,
chamada córtice, com cerca de três milímetros de
espessura, e que cobre a parte anterior do cérebro,
constitui o órgão da consciência. Repare-se, por favor,
na perturbadora semelhança que há entre o que
chamaremos de microcosmo e o que chamaremos um
macrocosmo, entre os três milímetros de córtice que
nos permitem pensar e os poucos quilômetros de
atmosfera que nos permitem respirar, insignificantes
uns e outros e todos, por sua vez, em comparação nem
sequer com o tamanho da galáxia, mas com o simples

diâmetro da terra. Pasmemos irmãos, e oremos ao
Senhor.(SARAMAGO, 1994, p. 29).
O corpo ainda aqui está, e estaria por todo o tempo
que quiséssemos. Aqui, na cabeça, neste sítio onde o
cabelo aparece despenteado, é que foi a pancada. À
vista, não têm importância. Uma ligeiríssima
equimose, como de unha impaciente, que a raiz do
cabelo quase esconde, não parece que por aqui a
morte possa entrar. (SARAMAGO, 1994, p. 29).
Já se ouvem passos no corredor, mas temos ainda
tempo. A esquimose tornou-se mais escura e o cabelo
parece arrepiado sobre ela. Uma passagem carinhosa
de pente poderia compor tudo nesta superfície que
vemos. Mas seria inútil. Sobre outra superfície, a do
córtice, acumula-se o sangue derramado pelos vasos
que a pancada seccionou naquele ponto preciso da
queda. É o hematoma. (SARAMAGO, 1994, p. 30).

O entendimento em relação ao cabelo como símbolo de
poder fálico ou de mortificação dos corpos em vida (entendendo que
estes dois poderes podem alimentar um ao outro), e como a linha que
emaranha as relações, linhas duras que perpassam as relações
culturais, rituais, políticas, o indivíduo, econômicas, estéticas, em
que a questão de pergunta e resposta (Porque você cortou o cabelo?
Gosto de mulheres de cabelos compridos) está dirigida para com
disputas desleais, de submissão, me causa horror. No entanto, o mais
interessante é que o cabelo em si se manifesta por estar ligado ao
aparelho sensório. O cabelo arrepia por medo, horror, desejo, dentre
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outros “afetos categoriais” que sentimos, porém neste caso não só os

estereótipo) como já dito antes, cujos nomes se encarnam em

da cabeça, mas do corpo inteiro.

palavras tais como castração, sacrifício, tomando em conta as
perspectivas psicanalíticas e antropológicas apontadas por Leach

Horripilante é aquela que arrepia ou produz
horripilação; (fig.) que horroriza. O Horror é a
sensação física e moral que faz com que a pele e os
cabelos se arrepiem. Horrorizado: amedrontado, cheio
de horror e de espanto, enojado. (CALDAS AULETE,
1986 apud OLIVEIRA, 2007, p. 137).

(1983), as mesmas podem delimitar limiares e fronteiras no corpo da
mulher, colocando-o na esfera do tabu, distante como acontece com
as questões relacionadas à vagina.
A saliência dita por Bourdieu (1995), não identificada

O horror pode ser a coisa repelente, ódio, aversão. Do
lat. horror, -oris. Horripilar: do lat. horripilare, de
horrere + pilus (pêlo). A haste que é a parte visível do
cabelo, é constituída por células queratinizadas, ou
seja, células mortas.
(CUNHA, 1982 apud
OLIVEIRA, 2007, p. 137).

biologicamente no corpo da mulher, me parece que está sendo aqui
transferida para o cabelo, cujo volume não funciona por dilatação.
Assim, cortar o cabelo, principalmente se for algo feito como
punição ou interpretado como auto-punição, de acordo com estas

A haste, por ter estas células, paradoxalmente se apresenta

encarnações, posicionam o corpo da mulher numa interpretação do

como um conjunto de fios vivos, mas não, eles estão mortos.

impuro. Já, se esta mulher a partir destas perspectivas mantém seus

Horripilo-me-nos, horripêlo-me-nos!

cabelos compridos como um véu, seu corpo estaria numa

A pergunta: “o cabelo aqui considerado como um símbolo
poderia gerar sentimentos e emoções violentas e violentadas?”, não

interpretação do puro.
Estes binarismos de puro e impuro, verdadeiro “limite

e

simbólico” (SANTINI; CAMELIER, 2015), fixam uma ideia do

psicanalítico, ou ainda com profundidade sociológica. No entanto, as

feminino que alimentam os estereótipos. Se considerarmos o cabelo

pistas que eu encontrei e que estão articuladas nesta dissertação,

como devir, o que acontece com as violências simbólicas e os

tendo em vista o cabelo no viés falologocêntrico, diante da fala “não

estereótipos? Tal questão também é delineada e articulada ao longo

corte o cabelo, gosto de mulheres de cabelos compridos” ( como

da dissertação. Considero e afirmo que meus sentimentos, emoções,

gosto primordialmente masculino e a vontade enquanto imposição e

sensações não são unicamente articulados a um cabelo simbólico,

será

objetivamente

respondida

com

rigor

antropológico
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nenhuma relação particular com a pessoa da qual
deriva o sujo. (LEACH, 1983, p. 157).

mas entendendo que há um poder simbólico relacionado ao cabelo e
que emerge até a pele em sensações de perda e não pertencimento,
me torno - já tendo sido tornada, defasando o tornar-se - horripilante,

Para nós?

arrepio, mas é justamente porque esta sensação se torna sentimento

O autor afirma então que o “sujo” para ele é um assunto

de absurdo. Esta construção de mundo é absurda! Absurda por que

mágico ao qual o barbeiro e o lavadeiro possui um perigoso poder

fixa e o corpo não respira, assim como os fios de cabelo não podem

agressivo que não tem a ver, exclusivamente com o poder de

repousar e nem escapar ligeiramente.

indivíduos isolados e nem necessariamente com uma questão sexual.

O cabelo fora da cabeça. Leach (1983) usa como exemplo

Recorrendo às definições antropológicas de sagrado e de profano 26 e

as castas indianas para tentar compreender a existência de uma certa

suas oposições: “sagrado - anormal, especial, do outro mundo, real,

“impureza” no ofício do barbeiro e do lavadeiro (como uma questão

tabu, doente; profano = normal, quotidiano, deste mundo, plebeu,

ritual e não física ao manejar o cabelo fora da cabeça). Ele afirma

permitido, saudável”, Leach (1983, p. 158) observa que a cabeça

que o “sujo”, com o qual estes especialistas têm que lidar, é

raspada do monge e o cabelo embaraçado do asceta são anormais,

considerado detentor de alguma potencialidade que os coloca à parte

símbolos sagrados, não tendo relação com significado sexual. Neste

como pessoas sagradas. Surge um paradoxo. O cabelo da cabeça que

viés, o ritual público pode ser pensado como representação que

na perspectiva de Wilken seria o “assento da alma”, limpo quando

modifica o estado social do ator do sagrado para o profano e vice-

está na cabeça, na minha perspectiva diante da dele, seria uma

versa. Numa perspectiva psicanalítica:

cadeira cujo estofado é constituído pelo conjunto destes fios tratados
com carinho e vaidade, vaidade fálica, tudo o que está sendo cortado
se torna “sujo”. É nitidamente explícito que o “sujo”:
[…] está finalmente conscientemente associado com
as (para nós mais óbvias) substâncias impuras: fezes,
urina, sêmen e suor. Mais do que isto, a
potencialidade possuída por este "sujo" não tem

26

O conceito abstrato de separação é, nesta análise, intrínseco a uma grande parte
do ritual. Quando um indivíduo é "tornado sagrado", tem que ser separado de suas
primeiras qualidades profanas; quando ele é "tornado profano" novamente, a
condição perigosa de santidade tem que ser afastada. Pensando desta forma, os
antropólogos tenderam a classificar juntos a limpeza ritual do sujo do corpo, a
remoção ritual do cabelo da cabeça, a extração de dentes, a sangria, a circuncisão,
etc., como "ritos de separação". (LEACH, 1983, p. 158)
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O ato de separação (castração) não cria somente duas
categorias de pessoas, mas também uma terceira
entidade, a coisa que é ritualmente separada, o próprio
"genital castrado". Na interpretação psicanalítica, esta
coisa castrada pareceria constituir um fragmento
material real de agressão, que é tirado da pessoa
castrada por quem a castra. (LEACH, 1983, p. 158).

As duas tendências têm em comum a possibilidade do
cabelo humano ter algum valor simbólico universal, pensando cabelo
como indivíduo total, alma, poder pessoal. Nessa perspectiva, o
cabelo, conclui o autor, “não é somente um símbolo de agressão mas
uma 'coisa em si mesma', um fragmento material da agressão.”

Ele continua dizendo que o cabelo constitui um poder

(LEACH, 1983, p. 163).

mágico, divorciado da personalidade do indivíduo isolado que pode

A Trança Perdida. Mas Ana que cortou seus cabelos num

ser “considerado um protetor nato”27, e também ser em alguns casos

cabeleireiro aos 12 anos de idade, não se lembrava aos 62 anos onde

símbolos fálicos evidentes. Voltando às discordâncias psicanalíticas

estava a trança gerada pelo corte, nem mesmo se importava com ela

e antropológicas relacionadas ao cabelo, a primeira tendência afirma

em si. Ana me disse que não considera este corte como um ritual,

que “as coisas sagradas são sagradas porque são secretas e tabu”, já

não o considera um ato simbólico, porque se fosse uma convicção,

na segunda tendência, ele estima que “os objetos sagrados são tabu

seria pela vontade de novidade e sentia muito calor, o sol era forte

porque são sagrados – ou seja, porque estão cheios de uma perigosa

demais naquele alpendre. Se a trança se perdeu, não foi por magia,

potencialidade, inclusive potencialidade sexual.” Ora, um pouco

mas alguém a pegou e a guardou. Mas será que a trança se tornou

mais adiante, o autor chega a conclusão que:

mágica?

Na opinião do antropólogo, o cabelo humano
ritualmente poderoso está cheio de potencialidades
mágicas não por ser cabelo, mas devido ao contexto
ritual de sua origem, como, por exemplo, o assassínio,
o incesto, o luto, etc. (LEACH, 1983, p. 160).

Encontro. Se o cabelo fosse um instrumento poderia ser
enfatizado para cumprir uma função, mas cabelo neste exercício de
escrita é relação. Talvez alguém queria esta trança para tê-la como
sagrada, um amuleto ou, talvez, este alguém tenha a achado fálica
demais para estar vulnerável aos cuidados de Ana. Mas nem fálica,
nem sagrada, nem agressiva a trança me foi relatada. Descobrimos

27

Ver (LEACH, 1983, p.159).

por fim que esta trança virou uma peruca a qual em 50 anos deste
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corte passando pelas mãos de quem a pegou até se tornar peruca,
nunca foi usada na cabeça de ninguém. A Trança Perdida, no
contexto deste ensaio é suja, mas pelo tempo empoeirado ou
considerada “suja” por qualquer pessoa que se enoja, horroriza ao
ver o cabelo fora da cabeça. Nem sagrada, nem “falo”, ela era apenas
um pedaço morto de Ana até então esquecido. Nunca tive pretensões
de ressuscitar corpos, contudo a curiosidade em relação a essa
Trança Perdida (considerando-a como um corpo na perspectiva da
relação) é o que permitiu, a Ana e eu, termos longas conversas de
revisitação de nossas memórias. Em contrapartida, percebemos que
presenças, como as relacionadas a uma universalização e
generalização que podem construir nossas subjetividades, revelam
ausências, como a não percepção da existência potente de mulheres
em nossas vidas, o apagamento da compreensão de nossas
ancestralidades. Tais apagamentos, sem nos darmos conta, nos
levam a aceitar de forma naturalizada o que os discursos dominantes
e quem os profere fazem com nossos corpos. Ana e eu sentimos os
afetos potencialmente alegres.
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CAPÍTULO II - MADEIXAS QUE GRITAM

Figura 5: Anna Behatriz. Desenho esquema realizado após da realização do vídeo: quarto de um sonho –
instantes de um suicida I. Desenho a caneta nanquim. 2013. Arquivo pessoal.
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Pele ar, de encontro à superfície contra a superfície parede
pele paradigma longe do chão. [Figura 5].

cambaleante olha em minha direção com as órbitas semelhantes a
um ovo, só que úmidas, era possível atravessá-las. Vejo, então, uma
mancha de suor na parede do tamanho da metade de uma testa, na

Frontal. O barulho é estrondoso. O primeiro choque na

testa, escorre um líquido viscoso e quente, o qual não é impresso na

parede causa uma rasgadela. Percebo o som seco e grave tanto por

parede. O tempo do líquido que escorre da rasgadela do corpo foi um

dentro quanto por fora; a parede está aparentemente intacta e o corpo

instante após o choque. Entorpeceu-se: “[...] o real só é uma das

em “vertigem”28. Quem escutou se calou aguardando um segundo

mais transitórias e menos reconhecíveis faces da realidade infinita,

estrondo, só houve silêncio, “sensação desesperante de veracidade

pois o real iguala-se à matéria e apodrece com ela [...]”. (ARTAUD,

onde julgas que voltas a morrer, que vais morrer pela segunda vez”

p. 11, 1985).

(ARTAUD, 1985, p. 10)29. Na penumbra, este corpo vertiginoso e

Ele conduz as mãos até a cabeça, é alheio à quentura da
viscosidade, surpreendentemente o couro cabeludo começa a coçar

28

Essa ideia de que "eu sou", minha maneira de agir como se tudo tivesse um
sentido (mesmo se eu dissesse, no momento, que nada o tinha), tudo isso se
encontra desmentido de uma forma vertiginosa pela incoerência de uma morte
possível. Pensar no dia de amanhã, firmar um objetivo, ter preferências, tudo isso
pressupõe a crença na liberdade, mesmo se às vezes nos convencemos de não a
sentir efetivamente. Nesse instante, porém, essa liberdade superior, essa liberdade
de ser que é a única a poder fundamentar uma verdade, sei muito bem, agora, que
ela não existe. (CAMUS, 2016, p. 44).

chegando a uma grande velocidade, gradualmente. Já não é mais a

29

insuportável e melodiosa.” (ARTAUD, 1985, p. 12). As unhas

Uso das citações de Antonin Artaud como um modo de devir, devir-louco, devircabelo... que está em mim e que, por vezes, não acontece de ser expresso em
palavras aquilo que sinto do que vivo, do que vivemos em alguma parte, assim,
uso de trechos do livro A arte e a morte entendendo-os como aliados às questões
da minha escrita pelo viés de sensações. Há partes em que Artaud está
especificamente falando de sua experiência ao ver um auto retrato do artista
quatrocentista Paolo Uccello, quando se refere a pêlos, contudo eu não estou
trazendo estes trechos como outro modo de apresentar a experiência de Artaud,
mas trago na escrita como intensidades espaço-temporais, distância, proporção a
partir de experiências pessoais.

quentura da rachadura que importa, mas a quentura da fricção das
unhas no couro, o torpor não era causado por drogas ilícitas, mas
pela fricção que ativava pequenas vibrações em seu crânio,
“embaraçando-se nos fios de uma confusão ao mesmo tempo

alcançam o couro, através de um gesto com as mãos já viciadas, e
desenham uma trajetória naquela superfície, cujo acesso a sua forma
não nos é possível alcançar, na medida em que os cabelos a esconde,
mas sabe-se que o couro incha, não por inteiro, mas nas linhas
arranhadas.
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O som, que parecia de uma roçagem na grama de jardim,
que anos antes era verde e bem cuidada, mas que naquele momento
gritava de tanta secura (o “Sol” em sua plenitude estava lá, tanto
para manter o verde quanto o seco), possuía uma cadência veloz e

cada vez mais elementares, que exigem cada vez
menos esforço, o corpo não aguenta mais. Tudo se
passa como se ele não pudesse mais agir, não pudesse
mais responder. O corpo é aquele que não aguenta
mais. (LAPOUJADE, 2002 apud PELBART, p. 63,
in AMORIN; GREINER, 2010)

craquelada, principalmente quando a unha ia ao encontro dos

Eu olhava a órbita-ovo: “Ver um ovo nunca se mantém no

minúsculos volumes brancos da cabeça almofadada de cabelos

presente: mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três

grisalhos, como uma poeira mais densa. Não eram os ovos, as

milênios. – No próprio instante de se ver o ovo ele é a lembrança de

lêndeas, não nos enganemos, eram as caspas.

um ovo.” (LISPECTOR, 1999, p. 34). Para mim, naquele momento

Em suas densidades as caspas pousavam no ombro-corpo, a
30

específico em que eu o observava, entendia que éramos personagens

priori não saíam de lá. Como afirma Lispector (1999, p. 35) ,

mais próximos aos do conto “A terceira margem do rio” de

“Entender é a prova do erro”: se se confunde com as caspas é porque

Guimarães Rosa (1994), no qual o corpo também é aquele que não

uma vida inteira já tinha sido interpretada em grande escala, quase

pode mais aguentar. Só conseguia deixar que passassem as

como uma antecipação, por comparação, por “adestramento” e

sensações relacionadas à existência de uma finitude; o corpo está

“disciplina”

31

impostos ao corpo e que o conduziam a funções que

ele não podia suportar, teo e ego.
Somos como personagens de Beckett, para os quais já
é difícil andar de bicicleta, depois, difícil de andar,
depois, difícil de simplesmente se arrastar e depois,
ainda de permanecer sentado... Mesmo nas situações
30

Me valho de trechos do conto O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector, também
como uma aliada para traduzir certas sensações de tempo presente.
31

Termos que Pelbart (2010, p. 63) pega de empréstimo de Foucault para se
referir ao corpo que “não aguenta mais”.

sempre aqui, ali e acolá, se movimentando com nossa subjetividade,
podendo desviar-se até mesmo de alimentos que poderiam sustentálo para ficar de pé. Um não poder agir, um não suportar. Logo em
seguida pensei e foi aterrador.
Sem fazer véspera. Sou doido(a)? Não. Na nossa casa,
a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os
anos todos, não se condenava ninguém de doido.
Ninguém é doido. Ou, então, todos. Só fiz, que fui lá.
Com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava
muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele
apareceu, aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa.
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Estava ali, de grito. Chamei, umas quantas vezes. E
falei, o que me urgia, jurado(a) e declarado(a), tive
que reforçar a voz: [...] (ROSA, 1994, p. 03)

Aproximações e repulsas, pequenas e grandes distâncias.
Gesto de coçar: a parte da unha que sobra da carne estava preenchida

[...] pêlos e rugas nas faces enforcadas de morto que te
olham como ovos, e na monstruosa palma da mão
cheia de lua como luz de fel ainda tens o vestígio
augusto dos pêlos que em traços finos como sonhos
vão emergir no teu cérebro de afogado. De pêlos a
pêlos quantos segredos e quantas superfícies.
(ARTAUD, 1985, p. 29).

por mais caspas. Mesmo chegando ao limite parecia que o volume

É retomada a inteireza da parede intacta. Já o corpo

delas não cessava e percebia com mais agudeza que o volume se

rasgado, quente, desgrenhado, também some lentamente na

dava por um acúmulo de caspas e raspas da própria carne do couro.

penumbra, não mais com a mão coçando a cabeça, mas enxotando as

Seria como cavar um buraco na terra com as próprias mãos, terra

caspas que outrora haviam pousado nos ombros. O que se

esta com densidade escorregadia.

configurou naquele momento preciso foram aquelas escamações

Os cabelos grisalhos, que ali habitavam aquele couro

demasiadas do couro cabeludo, espalhadas no chão, um corpo

cabeludo calejado, vivido, preocupado, não cumpriam a forma

escondido na penumbra sentado no sofá daquela área pequena de

esperada de um cinza sóbrio. Através do gesto de pentear em grupos

uma casa “à espera de vida” e eu o observando. Voltou à razão.

de fios meticulosamente organizados (vez ou outra se mede a

A área que era pequena parecia que aumentava de

seriedade de um sujeito pela morte das células que produzem a

comprimento e aquele corpo se distanciava de seu ponto originário

melanina dos fios capilares), agora desgrenhados e despenteados

um pouco mais de 1 cm a cada tempo esperado, seus afetos

pela própria mão que antes os penteou, a intenção do gesto, aqui, não

cumpridos eram compostos com aquelas caspas. Ele, como as

era mais potencializada por um pente ou uma escova, mas pelas
próprias unhas, quase em carne viva, e os pensamentos que
esquentavam de maneira aterradora32. Lentamente o suor da parede
se esvaía.
32

Um dia apenas o "porque" desponta e tudo começa com esse cansaço tingido de

espanto. "Começa", isso é importante. O cansaço está no final dos atos de uma
vida mecânica, mas inaugura ao mesmo tempo o movimento da consciência. Ele a
desperta e desafia a continuação. A continuação é o retorno inconsciente à mesma
trama ou o despertar definitivo. No extremo do despertar vem, com o tempo, a
conseqüência: suicídio ou restabelecimento. (CAMUS, 2005, p. 14)
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lêndeas (mas com infinitas diferenças) não tinha mais pretensões de

“O mundo é feito de perturbações”33. Um vento, uma

um eterno na medida em que, para cumprir sua religião, era preciso

sujeira, uma caspa, um cabelo, um piolho... deslocar, soltar, mover,

suportar culpas alheias a ele mesmo e que violentamente tinham

caminhar... podem se tornar perturbações. Coçar também pode ser

invadido seu corpo, assim não fazia mais sentido. Assumiu o

uma perturbação. Há aquelas coçadas mais leves que geram a

efêmero, contudo antes mesmo de assumir o absurdo não optou pelo

sensação de cócegas (um entremeio de irritação e agradabilidade) e

“restabelecimento”. Não há nem inquietação da cabeça nem “Sol”

que causa no corpo pequenos espasmos. Existem outras coçadas

que façam eclodir caspas, mas ele não era caspa, apenas se

mais cadenciadas, em movimentos mais curtos para retirar o

confundiu. O “Sol” se mantinha pleno lá fora.

causador da perturbação. Existem aquelas coçadas mais fortes, que
formam ranhuras mais densas na superfície, todas exigem ativações

2.1 INQUIETAÇÃO: O GESTO DE COÇAR E O CORPO
VERTIGINOSO E CAMBALEANTE
Coçar. Gesto de levar uma parte do corpo, a mão por
exemplo, ou um objeto, até alguma outra superfície friccionando-a,
fazendo movimentos em trajetórias retas de vai e vem, circulares,
movimento de raspadelas ou pequenas escavações. Coçar o próprio
corpo pode ser uma necessidade de sanar alguma perturbação a qual
ele sentiu: um vento que bateu, uma sujeira que se deslocou, uma
caspa que se soltou, um fio de cabelo que se moveu, um piolho que
caminhou... e, por algum instante, sentiu com intensidade mais
aparente (coceira).

de outras partes do corpo.
Coçar a cabeça com as mãos. Executando este gesto agora,
não estimulado pela quentura e ardência do “Sol” - mas na aparente
quietude de minha casa - elevo meu braço e antebraço direito até a
cabeça, ativando a escápula direita. A articulação do ombro direito é
aguçada, a articulação do cotovelo se dobra e ele aponta para a
lateral, o peito direito se ergue, o peito esquerdo se abaixa, as
costelas do lado direito se abrem e as do lado esquerdo se fecham,
começo a coçar a cabeça movendo os dedos, o movimento de vai e
vem inicia-se pelo dedo médio até que os outros dedos em instantes,
33 Afirmação feita por Camillo Vacalebre em uma aula de contato e improvisação
e técnica Alexander, que participei em 2018, no projeto ‘Pequeno re-toque’ na
CasaCorpo, Goiânia – GO.
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já influenciados pelo dedo médio, começam a se mover e a fazer o

apreendo a ideia de absurdo ao qual Albert Camus articula suas

mesmo movimento de vai e vem.

reflexões acerca do estar vivo, tendo como preocupação um recorte

Diante de certos movimentos mecânicos – aos quais não

específico no meio do qual o sujeito – ou sujeita – se dá conta de sua

apreendo todos eles - necessários para compreender o caminho da

existência para com e para além de uma vida mecânica, através de

construção do gesto, tive que repeti-los várias vezes com a mesma

um começo já antes embebido de um cansaço tingido de espanto. E

velocidade e, depois, de modo fragmentado para registrar na escrita

neste movimento da consciência de estar vivo num mundo que para

o entendimento da trajetória a qual compunha o intervalo de cada

o autor é “sem sentido”, quando se retira a noção de eternidade, há

fragmento, posições e movimentos do gesto de coçar a cabeça.

um

Aumento a intensidade do coçar, mais forte; amplio a área

despertar

que

pode

desembocar

“na

morte

ou

no

restabelecimento”.

de fricção, fico atenta ao som que ecoa no crânio, aumento a

Ao observar o gesto de coçar daquele corpo, me pergunto se

velocidade, o corpo começa a vibrar numa frequência não tão

aquele gesto, naquele contexto, tinha um começo preciso ou um fim

acelerada, mas suficiente para meu rosto começar a enrugar, os olhos

específico (em direção a uma linha de horizonte, por exemplo), ou a

ficarem espremidos, o nariz engruvinhar, as narinas se abrirem um

intenção do gesto havia começado antes mesmo do próprio gesto

pouco, o lábio inferior levantar e os dentes superiores ficarem a

começar. “Da linha de horizonte a paisagem emerge sustentada por

mostra. Percebo que o meu olhar não possui vetores intensos para

um fio sutil” (DERDYK, 2001, p. 09) que separa estes inícios e fins,

fora, é um olhar repousado em algum pensamento e é presente aí,

uma linha de horizonte, “sem ponto de chegada nem ponto de

neste momento (mesmo quando se entende que há outros gestos

partida, sempre aporta e inicia algum lugar. Basta o olho pousar

apresentados nas linhas anteriores deste segundo ensaio e que

sobre suas costas onduladas para em qualquer instante, inscrever-se

compõem aquela materialidade) em que chego ao corpo vertiginoso

no tempo de um lugar.” (DERDYK, 2001, p. 09).

e cambaleante, refletindo sobre o gesto de coçar.

Dou a volta no sofá e tenho a visão das costas daquele

O corpo vertiginoso e cambaleante, ao qual me refiro aqui,

corpo que já habitava a penumbra. Direciono meu olhar para uma

está engendrado num viés de mortificação em vida e, neste sentido,

linha ilusória que passa do começo do ombro esquerdo, traça a linha
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da cabeça composta pelos fios grisalhos desgrenhados até chegar ao

Segundo o autor, os “afetos de vitalidade” se assemelham

fim do ombro direito; esta linha se ampliava “pelas intersecções

ao conatus35 de Espinosa que revelam, neste sentido, a potência de

entre os espaços de ascensão e queda” (Ibidem, p. 10), gerados por

vida de um afeto; por este viés, não é absolutamente necessário

“afetos categoriais”, tais como: o medo, a alegria, a tristeza, a

explicar os gestos desdobrados pelos afetos de vitalidade para serem

surpresa e os “afetos de vitalidade” que oscilavam entre

compreendidos. Eles “contêm em si o seu sentido e o seu dispositivo

enfraquecendo e crescendo, surgindo e explodindo.

de decodificação (que não é senão o seu próprio desdobrar-se)”36

O filósofo José Gil, autor do livro Movimento Total: o

A alegria crescia na medida em que eu sabia da existência

corpo e a dança (2004), apresenta a ideia estudada pelo psicólogo-

do “Sol” lá fora. O medo crescia ao passo que se ouvia o primeiro

34

estrondo e a espera do acontecimento do segundo, a surpresa surgia

psicanalista Daniel Stern sobre os “afetos de vitalidade”

observados nos recém-nascidos e que permanecem no indivíduo
durante a vida inteira. Seria, então, a “intensidade de uma vida ou de
um gesto [...] a irrupção brusca de cólera ou de alegria, uma
inundação de luz, uma sucessão acelerada de pensamentos [...]” que
ele chama de “afeto de vitalidade de um ‘acesso’ à qualidade do que
é sentido por ocasião de todas essas espécies de transformações”.
(GIL, 2004, p. 86, 87).
34

Os afetos de vitalidade são experiências compreendidas através de suas
expressões dinâmicas, cinéticas, traduzidas como: crescendo, decrescendo,
explodindo, enfraquecendo, falhando, surgindo etc., conotando movimento. A
intensidade afetiva variando ao longo do tempo pode ser sentida como um
crescendo ou enfraquecendo, diminuindo ou aumentando. Em ambos os sentidos
essa variação produziria uma experiência dinâmica, sendo esse movimento a
característica marcante dos afetos de vitalidade. (BRAZÃO; RAUTER, 2014, p.
10).

35

[…] o impulso vital pelo qual todo o ser tende a afirmar-se enquanto ser; é
expressão de vida, presente em tudo o que implique vida; uma constituição
inerente, integrante de cada indivíduo tendente, naturalmente, a afirmar a sua
existência” (AQUINO 1, p. 181 apud PEDRO, 2013, p. 28). Por outro lado, este
esforço do conatus para permanecer existente, também pode ser interpretado como
sendo “aquele que se esforça para se expandir, que busca aprimoramento,
perfeição, um constante esforço para aumentar a sua potência” (AMORIM;
GACKI 2, p.11 apud PEDRO, 2013, p. 28).
36

Quando Espinosa afirma que a alegria aumenta a nossa “potência de agir” (o
nosso “perfil de ativação”, diria Daniel Stern), enquanto a tristeza a diminui,
compreendemo-lo imediatamente, sem termos de recorrer a outro tipo de
experiência ou de pensamento. E se compreendemos a alegria, esta alegria, é
através da modulação da potência vital que ela transporta consigo. No limite, são
os afetos de vitalidade que nos permitem apreender imediatamente os afetos
“categoriais”, macroscópicos e discretos (alegria, medo, surpresa).” (GIL, 2004, p.
87).
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quando se começava a perceber que a rasgadela naquele corpo não

dos “afetos de vitalidade”. Ao nos darmos conta de nossas

era tão notável para si, a não ser quando havia o entendimento de

existências, mesmo já antes embebidas de cansaço, as intensidades

que existia uma confusão entre ele e as caspas, e a tristeza vinha

do espanto podem fazer vibrar caminhos já trilhados e corpos já

como uma explosão quando eu soube de sua escolha.

experimentados para a criação de outras experiências. Este espanto

Percebo que o gesto do corpo vertiginoso e cambaleante de

pode se desenrolar pela criação enquanto ação de “maravilhar-se”,

coçar a cabeça, em composição com a minha presença de

“surpreender-se”, mesmo que também haja o sentido do “assustar-

observadora e os ”afetos categoriais” - apreendidos através dos

se” enquanto causar e sentir medo (quando, por exemplo, o não

“afetos de vitalidade” – gesto este articulado neste exercício de

restabelecimento está em jogo), com isso:

escrita, tangencia a morte por um sentido de estranha obstinação.
[...] somos confrontados a uma surdez que é uma
audição, uma cegueira que é uma vidência, um torpor
que é uma sensibilidade exacerbada, uma apatia que é
puro páthos, uma fragilidade que é indício de uma
vitalidade superior. (PELBART, 2010, p. 61)

Mesmo que o corpo vertiginoso e cambaleante, ao qual me
refiro especificamente, não tenha mais habitado o restabelecimento,
num certo instante o gesto de coçar a cabeça escapa – através deste
corpo – de uma postura resignadamente esperada, como uma

O autor exemplifica estes aspectos relacionados aos seres,

aceitação substancial do mundo em que ele está inserido: mundo este

personagens da literatura de Kafka ou de Beckett, mas, aqui,

que encontra-se articulado para explorar o desejo de criação a ponto

identifico estes aspectos em minhas relações cotidianas e que de

de esvaziá-lo e preenchê-lo com obrigação de criação. Mas num

certa forma são pincelados, articulados, em meus trabalhos em

instante há uma inquietação quase como um lampejo de não

performance e, agora, no exercício da escrita. Com o gesto de

aceitação e “nessa renúncia ao mundo pressentimos o signo de uma

escrever também se pode vivenciar o espanto das mais diversas

resistência” (PELBART, 2010, p. 61).

formas, ainda mais se exercitarmos o pensamento sem a chancela de

Enquanto um desdobramento destas reflexões e auto
reflexões, percebo que existem gestos que deflagram o sentimento
de absurdidade e que o absurdo pode ser apreendido também através

uma verdade fundamentada por uma liberdade superior, por uma via
única do eu sou.
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meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o
que os outros apagam quando falo, para reescrever as
histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Para me
tornar mais íntima comigo mesma e consigo. Para me
descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar
autonomia. (ANZALDÚA, 2000, p. 232).

Escolher o que dizer (como falar de um gesto, por exemplo)
exige um grande esforço e muitas sensações podem estar atreladas às
experiências

vividas

que,

por

vezes,

inundam

um

corpo

aparentemente estático. Glória Anzaldúa, ao escrever o texto
Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do

Ao longo do desenvolvimento da redação desta dissertação,

terceiro mundo (em que evidencia as inscrições socioculturais dos

o próprio fazer da escrita mostrou que era inviável prever todos os

sujeitos além do gênero, escrito em 1981 e republicado em 2000),

caminhos aqui já registrados como um esquema pré-determinado.

compartilha suas experiências relacionadas ao ato de escrever.

Algumas vivências atravessaram esta escrita, mesmo antes já

Afirma que a fala destas mulheres se assemelha com as línguas dos

entendendo que existem diferenças entre as sujeitas e sujeitos em

“proscritos e os loucos” (ANZALDÚA, 1981, p. 229) e que o gesto

suas subjetividades atreladas às inscrições socioculturais, a noção de

de escrever é algo perigoso; não podendo executar este gesto para

um estar aí no mundo e as relações estabelecidas por este viés só

transcender os perigos. Ela indaga e questiona que no ato de escrever

foram mais visceralmente sentidas e refletidas a partir de discussões

por vezes se é convencido da importância de cultivar a arte pela arte

feministas por meio de reuniões organizadas pela Frente Feminista

e a forma, ou seja, por vezes há a indução de utilização de “molduras

Autônoma, em 2016, que acontecem em Goiânia, de manifestações

e metamolduras ao redor dos escritos” (ANZALDÚA, 2000, p. 230).

tanto em defesa de mulheres (contra a cultura do estupro, contra

Mas em resposta e contrapartida traz esta possibilidade de um: por

violência e assédio, refletindo sobre experiências diferentes de cada

quê escrever?

mulher,
Porque a escrita me salva da complacência que me
amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo
manter vivo o espírito de minha revolta e a mim
mesma também. Porque o mundo que crio na escrita
compensa o que o mundo real não me dá. No escrever
coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para
poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca

através

também

de

assuntos

existenciais),

quanto

relacionadas a outras pautas vinculadas à situação do país, entre
2013 e 2017, antes e depois da destituição da ex-presidenta Dilma
Rousseff por Golpe e a entrada devastadora de Michel Temer que
lhe “substituiu”. Podem ser citadas ainda as vivências mediadas
através da convivência com a mestra arte-educadora Mirna Anaquiri
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e sua pesquisa relacionada à cultura indígena, colaborando no

fazeres artísticos os quais não estão desvinculados de um saber e

Acampamento Terra Livre, em 2016.

processo social, cultural, político, da subjetividade, mas que em

A experiência de participar do evento chamado Diálogos

todas estas construções existe a possibilidade de friccionar camadas

sobre o Feminino, em 2015, realizado pelas artistas Roberta Barros e

e emaranhados de linhas, a ponto de surgirem intensidades,

Leandra Espírito Santo, por meio da performance Abdução para

temperaturas, pequenos e grandes tremores de terra.

pequenas revoluções, me levou a entrar em contato com diversas

Por este enviesamento, me identifico com as cartas escritas

maneiras de se pensar o feminismo, assim como a participação nas

por Anzaldúa (2000) para as mulheres do Terceiro Mundo. Contudo,

discussões

artísticas

não enfrento os mesmos perigos que as mulheres de cor enfrentam,

autobiográficas em 2017 e 2018, núcleo coordenado pela professora

como o afirma a autora e, neste sentido, meu corpo não sofre os

doutora Manoela Dos Anjos Afonso Rodrigues abrindo reflexões

mesmos apagamentos e silenciamentos no cotidiano como elas

sobre o fazer decolonial.

enfrentam, atrelados à carne que sangra. Porém, vários caminhos

e

realizações

do

Núcleo

de

práticas

Estas vivências, aqui citadas37, no encontro atualizado com

fazem parte da minha trajetória enquanto sujeita-latina – inclusive

outras anteriores e vinculadas às práticas profissionais (no escopo da

pelo próprio viés do apagamento ao qual o processo de colonização

arte e educação), as vivências familiares e acadêmicas, o contato e os

exerceu e que reverbera e devasta até hoje –, caminhos trilhados

afetos com sujeitos que praticam perspectivas corporais diversas, a

pelos sujeitos anteriores a mim, as mulheres da minha família as

atenção a outros corpos que não são humanos (as lêndeas, os

quais foram sendo narradas de maneira genérica pela própria família,

piolhos, o sol, o alpendre, a parede, por exemplo), me permitem

o enfatizar da atuação “benfeitora” portuguesa, assim como o

identificar e compreender de maneira mais complexa os gestos e

ignorar a existência de negros e indígenas cujas presenças foram

37

Estas vivências não necessariamente serão aqui exaustivamente destrinchadas
teoricamente, mas vejo-as como deflagradoras de sensações e relações que
impulsionam interesses reflexivos, tanto articulados com escolhas de autoras e
autores latino-americanos, quanto outras modos de perceber meus trabalhos
artísticos.

submetidas a destruições e apagamentos ao longo das histórias
familiares maternas, tal como isso foi apresentado no primeiro
capítulo – A Trança Perdida. Apagamento este, que chegou ao ponto
de ser difícil ter acesso a tais histórias não contadas, o que explica a
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minha estratégia, pelo menos, de apontar que estes apagamentos

Agamben (2008, p. 12, 13) afirma que no gesto “não se produz, nem

existem, de forma paradoxal, através de conversas com Ana.

se age, mas se assume e suporta”, ou seja, o gesto seria um terceiro

Em relação à família paterna, existe um distanciamento

gênero da ação, ele se basta enquanto meio e não enquanto fim sem

muito maior em relação a estas investigações na medida em que uma

meios ou um meio em vista de um fim. E conclui que “O gesto é a

das minhas escolhas consistiu em apreender estas questões através

exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal.”

de conversas intimistas com Ana, pois seria impossível com Waldir

(Ibidem, p. 13)

que já se foi. Esta investigação por uma outra estratégia poderá ser
feita num outro momento com outras pessoas.

Deste modo, o gesto, segundo esta perspectiva (Ibidem, p.
13, 14) não tem o que dizer, na medida em que ele é o gesto de não

Mas sinto, ao escrever, que a “loucura e a proscrição”

ser entendido na linguagem, mas seria como “algo que se coloca na

batem por aqui. O que posso dar conta por hora é apostar nos afetos.

boca para impedir a palavra”, ou seja, dizer poderia não dar conta da

Mantenho as mãos paradas no teclado, os olhos fixos em algum

experiência, mas “o gesto pressupõe o mundo material e também o

ponto da tela, respiração curta, sem tanta noção do tempo que

evoca”, afirma Greiner (2008, p. 97).

passou. Meu corpo não está como antes. Nesta pausa, as

Quem coloca este algo na boca de quem para impedir a

contradições estão passando, mas não só elas, muitos devires vão

palavra? Diante de várias outras possibilidades – como por exemplo,

sendo compostos até que num instante alguma perturbação atravessa

o espanto, o espantar – por assim dizer, o gesto nesta perspectiva se

com mais vigor. Coço a cabeça.

torna, ao meu ver, um fazer para “impedir” alguém ou a si mesmo de

Retomando a questão do gesto: em seu texto chamado

articular um pensamento através da palavra, e não simplesmente

Notas sobre o gesto, Giorgio Agamben (2008) traz à tona - na

tapar a boca, um buraco - mas levando em consideração o gesto

tentativa de definir o que seria um gesto na esfera da ação -, aspectos

como algo que evoca e pressupõe o mundo material, há a

e distinções do fazer (da poiesis - o ﬁm do fazer é, de fato, outro que

possibilidade de surgirem sentidos, como por exemplo o de silenciar

o próprio fazer) e do agir ( da práxis - que é, de fato, em si mesmo o

e controlar, de afirmar e abster, dentre outros. Deste modo, o gesto

ﬁm), e que o gesto seria uma terceira possibilidade de relação.

não está imune às relações estabelecidas com os contextos em que

66

ele está sendo exercido; tanto como o interpretamos ou percebemos,

O que tem de ser entendido é que o gesto de coçar a cabeça

quanto como o realizamos em nossos corpos, podendo inclusive

se torna gesto performativo, compartilhado com o leitor. Esse gesto

enfatizar o gesto na esfera “de um corpo inerte ou desfeito, na

performativo possui outras complexidades que são articuladas no

conjunção impossível entre o moribundo e o embrionário.”

corpo da ação que ele cumpre, e não unicamente um agenciamento

(PELBART, 2010, p. 61), esfera esta percebida no corpo vertiginoso

de objetos e outros corpos, mas sobretudo articula e agencia outros

e cambaleante em seu deslocamento para a penumbra e que num

gestos. Aqui, pelo viés da criação deste presente ensaio, desejo

movimento de se desfazer processual, antes mesmo de habitar a

expandir o gesto de coçar a cabeça para o gesto de raspar a cabeça e,

sombra, faz emergir o sentimento de absurdo e uma temperatura

em seguida, apresentarei algumas performances realizadas usando

quente a ponto de suar e coçar.

do elemento cabelo e da cabeça já raspada.

Desde então, o gesto “ordinário” tal como coçar a cabeça, o

Por esta via, o gesto de coçar ou raspar a cabeça seria um

qual aqui dá indícios do absurdo, estaria no escopo da reação e do

sinal ou signo que faz parte de um conjunto de outros gestos,

signo na medida em que ele dá sinal de algo, seja por alguma

considerados por José Gil (2004) como sistema composto por

perturbação

algum

posições do corpo que trazem consigo contextos espaciais. Deste

pensamento, agenciando “o corpo com um objeto ou com outros

modo, as posições vão ganhando outros sentidos dentro de um

corpos” (LOPES, 2012, p. 05). Deste modo ele faz parte do real, de

campo de significações das aplicações do gesto: “Cada posição atual

um contexto em que uma proposição pode conter um sentido que

cria uma configuração de espaço contextual (o espaço em redor

remete a outros sentidos, ou a outras proposições que articulam

objetivo, o espaço de presença, o espaço do corpo) que traduz o tipo

outros sentidos. Este gesto, no momento desta escrita, já não é mais

de relação do sujeito com os outros”, produzido pelo corpo. O

necessariamente “ordinário”, pois o encaro enquanto proposição

contexto

através do pensamento artístico. Escrever ou dizer sobre ele, de fato,

participantes deste espaço constituído por forças, intensidades

não compreenderá aquela experiência, mas arrisco dizer que ao dizê-

resultantes do corpo que exprime, o modo como ele exprime, e que

instantânea

ou

um

incomodar-se

lo acontece um apodrecimento. Tomo este risco.

com

induz o comportamento de posições dos corpos
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“nunca exprime tudo o que corresponde às suas possibilidades, quer
dizer, à sua potência de expressão.” (GIL, 2004, p. 94)

Há vertigens, cambaleios, choques que talvez sejam
potências de vida de alegria; o corpo não precisa ser resumido a um

Neste sentido, há uma defasagem, ou seja, “um gesto nunca

único estado ou a uma única forma imutável. Ao contrário, numa

'diz' tudo o que poderia dizer” (LOPES, 2012, p. 08), quanto à

composição espaço-temporal, como por exemplo em performances

expressão total de um gesto em relação ao exprimido. Lopes (2012),

artísticas,

utilizando-se da perspectiva de José Gil, refere-se, como o autor, ao

“sequências cinestésicas” adormecidas vibrarem, e descobrir, aliás,

gesto dançado, à dança. No entanto, pelas minhas práticas em

que o próprio gesto ou movimento repetido infinitas vezes ao longo

performance percebo que estas aproximações podem ser possíveis,

da vida, induzido por forças repressoras ou não, pode ser articulado,

quer dizer, os movimentos invisíveis nesta prática podem se tornar

ressignificado, rearranjado para uma potência de alegria. Escolher

visíveis, emergir assim no espaço contextual que vibra seus planos

também não mais fazê-lo como um modo de criar outras relações de

inconscientes, invisíveis, micros e macros.

re-existências abre caminhos.

ele

pode

tontear,

desequilibrar,

chocar,

fazendo

Se o objetivo é evidenciar a consciência como o único
caminho importante para um existir em que o “real iguala-se à
matéria e apodrece com ela” (ARTAUD 1985, p. 11), o inconsciente
que forma as “não-inscrições” no corpo, acaba sendo encarado como
um grande inimigo. Não é por necessidade de explicações objetivas
que o inconsciente do gesto é apreendido. Ao contrário, se há este
esforço desmedido, desvairado, o corpo entra em choque, cambaleia
e não re-existe. Compreendo desde então que o inconsciente do
gesto pode ser apreendido por um constante vir a ser, sempre numa
iminência de acontecer e que nem sempre é notado no contexto.

Olhe bem para cada caminho, e com propósito.
Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário.
Depois, pergunte-se, e só a si, uma coisa. Essa
pergunta é uma que só os muito velhos fazem. Meu
benfeitor certa vez me contou a respeito, quando eu
era jovem, e meu sangue era forte demais para poder
entendê-la. Agora eu a entendo. Dir-lhe-ei qual é: esse
caminho tem coração? Todos os caminhos são os
mesmos: não conduzem a lugar algum. São caminhos
que atravessam o mato, ou que entram no mato. Em
minha vida posso dizer que já passei por caminhos
compridos, mas não estou em lugar algum. A pergunta
de meu benfeitor agora tem um significado. Esse
caminho tem um coração? Se tiver, o caminho é bom;
se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não
conduzem a parte alguma; mas um tem coração e o
outro não. Um torna a viagem alegre; enquanto você o
seguir, será um com ele. O outro o fará maldizer sua
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vida. Um o torna forte; o outro o enfraquece.
(CASTAÑEDA, 1995, p. 54, 55)

forma irredutível, está contribuindo para este jogo de engessamento
do corpo e das relações.

Nos caminhos penumbrosos que não precisam conduzir até
alguma parte retomo a questão do contexto, da linha do horizonte,

2.2 COMPOSIÇÃO E CONFRONTO: É PELA FRONTE QUE SE
PODE COMEÇAR

por meio das palavras de Edith Derdyk:

Frontal. Osso. Região que compõe o crânio humano. Duro,

É pelo choque de forças entre o que ainda está no ar e
o que já está concretizado na terra que os ecos
reverberam, tentando prolongar a emissão de uma voz
originariamente presente: do encontro de vetores
nasce uma linha de horizonte extensiva a todos nós.
(DERDYK, 2001, p. 12).

combativo, a testa de pele fina que vai de encontro com mais vigor à

Ao ler este trecho acima, lembro da palavra “expressão”

que aconteciam os encontros, já que a parte frontal é a primeira a se

que Gil (2004) trouxe, e isto me passou: apostar na expressão

aproximar do choque com a parede, as costas e as laterais chegam

enquanto forma indubitável, seria uma maneira de despotencializar a

depois, a não ser que o confronto aconteça por trás ou de ombradas

própria expressão e o que está sendo exprimido pelo corpo a ponto

ou haja rodopios.

parede, estando entre ela e o osso, é propícia para a rasgadela; mas
encabulo-me com o alheio daquele corpo com fissura aberta e o
líquido quente escorrendo. Parecia, em primeira instância, que era ali

de gerar antecipações interpretativas, deste modo, as forças e

Mas quem garante que não sentiu? Quem sabe aguentou.

intensidades dos espaços e posições inconscientes, serão em sua

Enquanto havia a espera de vida a própria vida já estava

maior

acontecendo, o movimento de cicatrização da rasgadela se fazia. 38

parte

bloqueados

ou

realizados

de

maneira

desnecessariamente programada (a falta), e nesta configuração, me
38

parece muito fácil conduzir os corpos de maneira perversa para onde
aquele que pratica estas antecipações interpretativas quer que eles
estejam. Aquele que também pratica a expressão cujo fim é apenas a

Provocação do artista da cena Felipe Ferreira Ferro feita em janeiro de 2018: Ao
entrar em contato com o começo deste texto, ele lança a provocação: “Esta
imagem para mim é como uma despressurização do devir animal enunciado acima.
Ainda com os resquícios da experiência de ranhura da cabeça, que é corpo e que é
corpo quente e que sangra, e que é tão suscetível a fissuras como a parede, esse
corpo volta a ser razão e busca repouso na penumbra. À espera de vida? As
partículas todas estão muito bem vivas, os elétrons estão agitados, os agentes
cicatrizadores da rachadura operam em conjunto para estancar o sangramento.
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Tenho a impressão de que ultrapassava alguns centímetros da altura

cabeça e as arestas e ondulações que a compõem. Revisito, com um

de sua fraqueza, de seu cansaço. Contudo o corpo vertiginoso e

olhar atento, se algum toco de cabelo sobrou para repetir a raspagem.

cambaleante resistiu por algum tempo.

Seria uma raspagem cujo resultado visual se aproxima a um tapete

Parede dura, inerte, insolente, autoritária, o que você pensa

áspero e aparentemente convidativo para o toque. Há aquelas mãos

que é? A parede não pensa: a parede racha. É num gesto nada sutil

que tocam como uma invasão, uma satisfação quase igual à

em termos de forma, contudo muito sutil em termos de acolhimento,

descoberta de um território antes escondido e o que algumas mãos

de “força à altura da fraqueza” 39, que a enfrento. Experimento

puderam levar consigo foram minúsculas caspas que, ali na

expandir a testa e é a partir dela que a irreversibilidade da ação se

superfície da pele, se mantiveram e que na fricção se aconchegaram

deu. Coço a cabeça numa intensidade reflexiva, como agora ao

em outra superfície.

pensar nesta escritura, e percebo que é pela fronte que se pode

O desejo primeiro de raspar a cabeça estava atrelado a uma

“começar”. Algumas caspas caíram no meu ombro. Experimento o

vontade de confronto, de choque composicional. Comecei a

gesto de raspar.

trabalhar com o cabelo em 2006 tendo como inquietação o fato deste

Como uma extensão das unhas, não menos devastadora, uso

elemento ser supostamente a última materialidade do corpo humano

a máquina zero há 10 anos, quando no talo amplio a superfície da

a se deixar abandonar na perspectiva do ditado espantoso: "quando a

testa até se configurar uma calvície temporária, a máquina invade a

pessoa morta é enterrada o cabelo continua crescendo debaixo da

área dos parietais, as têmporas, os temporais e o occipital, exponho a

terra". Diante dessa lenta decomposição, surge um sentimento de
absurdidade:

Pura vida numa relação compositiva cheia de arte, não? rs. Enfim, gostei dessa
quebra pois ela me proporcionou pensar nestas questões.”
39

“Ao defender-se das feridas mais grosseiras, ele se abre para acolher a variedade
das afecções sutis. E, concomitantemente, torna-se ativo a partir de seu sofrimento
primário, da sensibilidade elementar, das dores e ferimentos e da afetação
originária, ou seja, torna-se ativo a partir desta passividade constitutiva, sem negála. (PELBART, 2010, p. 61)

O sentimento da absurdidade não nasce do simples
exame de um fato ou impressão, mas que ele brota da
comparação entre um estado de fato e uma certa
realidade, entre uma ação e o mundo que a ultrapassa.
O absurdo essencialmente é um divórcio. Não está
nem num nem noutro dos elementos comparados:
nasce de sua confrontação. (CAMUS, 2016, p.26).
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Quando nos deparamos com o cabelo, esta materialidade

êxtase - que meus trabalhos artísticos estavam sendo realizados.

deslocada do seu lugar habitual, que seria o crânio, algumas

Deste modo, o cabelo fora da cabeça poderia potencializar uma

sensações contraditórias e adversas podem surgir. Algo se passa

maneira de existir em territórios articulados através do gesto de

entre a sujeita e o cabelo. Este elemento tem seu lugar de

segurar inteiramente nas mãos os cabelos e observá-los, estar

ambiguidade, de devir sarcasmo, de devir abismal: quando o cabelo

disponível aos chumaços deslocados de seu lugar habitual, meditar

está na cabeça, há a possibilidade de criar zonas estéticas que

neles, em composição e em confronto com uma ausência deles na

permeiam a beleza e feiura, zonas relacionadas à identidade do

cabeça, seria como trilhar um caminho para exercer uma força de

sujeito, zonas relacionadas à posicionamentos políticos, sociais,

criação, aquela que refuta o abandonar-te, o abandonar-se, aquela

econômicos e culturais. E quando se raspa os cabelos da cabeça, o

que refuta o corpo sujeitado a uma função.

que acontece?
Como anteriormente dito, em primeira instância decidi
exercer o gesto de raspar meus cabelos por uma questão de
confronto composicional, mas este confronto não estava atrelado
necessariamente a uma provocação para um mundo que dá
importância às madeixas nas cabeças das mulheres, como na
discussão apresentada no primeiro capítulo: A Trança Perdida, a
partir da frase: “não corte os cabelos, gosto de mulheres com cabelos
compridos”, proferida por pai de Ana.
Este confronto composicional se deu por uma inquietação
ao compreender que era na relação entre um corpo disposto a
performar e o elemento cabelo, através da ideia de Intermitência enquanto o intervalo entre vida e morte que levava a um estado de
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Cabelo que emoldura, que revela por esconder algum segredo. Preciso soltá-lo,
amarrá-lo, controlá-lo. Assim posso ser invisível ou visível o bastante para me tornar
invisível. Para mim ou para você? O vento bate... Tenho a opção de deixar que voem todos,
porque sei que todos estão presos por pontos. Alguns se perderão e habitarão um outro lugar
que não seja a minha cabeça, mas outras superfícies acolherão sua ligeireza e invisibilidade
(alheio). Tenho uma outra opção: a de segurá-los com todas as forças que me escapam,
agarrá-los, fio a fio. Linha tênue entre a satisfação de tê-los comigo e o desespero de
perceber, sem muito entender, o porquê de meu corpo ficar tão desorientado ao tentar
abraçar os cabelos à insistência do vento.
Mesmo assim alguns fios vão embora e não sei exatamente para onde. Seria capaz
até mesmo de abandonar os pertences que carrego para tê-los comigo, esquecendo, ou
fingindo que esqueço, que tudo olha. Um pouco alheia venho a ser cabelo. Este vento que me
leva aos pouquinhos, também me traz um grão de terra para dentro dos olhos; ele é muito
grande para minha pequena órbita. O úmido tinge o branco e sinto gosto do negrume...
Desejo então um lugar em que eu/cabelo possamos nos abraçar. Quero me juntar aos outros
grãos de terra de uma cavidade qualquer, ali posso sentir vida e crescemos juntos; eu
crescendo em decomposição e ele... meu tempo.
Neste tempo, todos aqueles fios que escaparam e vivenciaram o repouso num outro
lugar estão agora na minha boca, se alojando entre os dentes, a língua, a garganta,
impedindo a passagem do ar. O “tempo nos assusta”, absurdo, salivação. Sinto o gosto deste
emaranhado de fios úmidos de saliva. É um gosto de corpo, um gosto de memória. Enquanto
a saliva escorre, o rosto enruga, minhas mucosas cegam, eu me atualizo. Retiro a trouxa de
cabelos que se formou dentro da minha mucosa; a ausência incomoda, talvez porque a
sensação da textura ainda habita ou talvez porque nem tudo saiu, alguns solitários
resolveram ficar por ali fazendo cócegas ásperas, provocando um gesto entre o relinchar e o
soprar, fazendo algumas cuspidinhas secas enquanto a mão vai de encontro a um solitário,
tirando-o e lançando-o para um novo acaso.
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realizada a performance Mord(ação) em canto? - [Figura 6]: Sento
em um banco, tiro de uma caixa de vidro um chumaço de cabelo
grisalho, cabelos de Ana (estes estão numa configuração
emaranhada, são restos de um corte, caídos no chão, Ana pede ao
cortador que os junte para mim, ela também têm empenhos neste
projeto de vida). Separo alguns conjuntos de fios e os alojo entre
meus dentes fazendo um movimento próximo ao uso de um fio
dental para q possam encaixar com firmeza no minúsculo espaço,
aproveito para limpá-los.
Esta tarefa é cumprida até a boca ficar preenchida por uma
“grisalhice”. Expando-a em toda a extensão quase que impossível de
se manter e repito algumas vezes o dizer: não grita, não grita, não
grita (...). Há uma pressão vinda do esfíncter, passa pelo peito e aloja
na garganta e nas rugas cada vez mais evidentes. Retomando a
imagem fotográfica da performance, aqui apresentada, percebo que
formou-se uma barba de pêlos cinzas, uma barba que não nasce dos
poros do queixo e bochechas, como a barba de Uccello 40, e nem
Figura 6: Mord(ação) em canto. Ano 2011, performance realizada no II
Convergência, Palmas – TO, arquivo pessoal. Foto: Mariana Guimarães.

Através deste desejo de raspar a cabeça, atrelado à vontade
de confronto composicional, surge a performance Mucosa Cega que
se desdobrou na performance Mord(ação) em canto. Como é

40

Paolo di Dono (1397-1475), Paolo ganhou o nome “Uccello” pelo gosto em
desenhar pássaros e animais. Foi um pintor italiano e matemático, notável pela
tentativa de conciliar o estilo gótico, com seus elementos decorativos e simbólicos,
com o estilo renascentista, mais precisamente, com uso da perspectiva linear (da
qual é considerado pioneiro) para dar a sensação de profundidade e relevo em suas
obras, diferentemente de seus contemporâneos, que usavam para narrar
estórias diferentes ou sucessivas. Conhecido pelas grandes cenas criadas com
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como de nenhum outro homem, mas emerge dos dentes, alguns fios

deixando impresso sua forma e criando instantaneamente minúsculos

escapam e se alojam no começo da língua em direção à garganta

inchaços. Levanto e sumo na penumbra.

“[...] onde soçobra a humanidade inteira, que mais vês além da
sombra enorme de um pêlo.” (ARTAUD, 1985, p. 29) .

Considero o gesto de raspar a cabeça como uma retirada de
uma moldura que é pintada, com frequência, pela tinta da moral

As rugas, que representariam ranhuras ao contrário, não

cristã e pela razão, a qual insiste em ditar a ideia universal de bem e

foram desenhadas, mas revelam uma paciência de se chegar ao

de mal (cabelo bom, cabelo ruim). Desta maneira, retirar os cabelos

limite da estafa “a longa paciência das rugas é que pôde salvar-te da

da cabeça não significa negá-los, assim como não significa negar

morte prematura.” (Idem, 1985, p.30). Salvar-nos? “cabelos são

nenhum tipo de cabelo. O sentido deste caminho consiste em me

línguas” (Ibidem, 1985). Executo um grito mudo até o limite da

permitir deixar passar forças, intensidades, sensações somente

minha capacidade de mantê-lo, concomitantemente, um choro não

percebidas agora pelo ato de raspar realizado. Com meus cabelos

premeditado escorre. Aos poucos, as rugas são acalmadas e retiro o

antigos talvez não fosse tão intenso perceber como agora o faço.

chumaço da boca.

Esta experiência me permite ficar mais atenta às minhas pesquisas e

Apanho um pequeno baú, retiro dentes de resina dele e os

proposições artísticas prático-teóricas e às relações cotidianas.

coloco na boca. Deito no chão, aguardo a gravidade operar nos

Raspar a cabeça não é “preciso” para dialogar com estas questões,

dentes, na língua e na fronte de um corpo inteiro. Ao sufocar a

esta foi uma escolha pessoal.

garganta e o peito encher, a própria língua expulsa os dentes de

Retomando as cartas Falando em línguas: uma carta para

resina para fora, como coleópteros – pequenos insetos que habitam

as mulheres escritoras do terceiro mundo, de Anzaldúa (2000, p.

uma cadeira por anos, até corroê-la por dentro – antes cabeça. Pego

233), ela expõe a importância de fundir a “experiência pessoal e

os dentes que saltam da boca e faço pequenas marcas no peito,

visão do mundo com a realidade, com nossa vida interior, nossa
história, nossa economia e nossa visão” através da escrita. Não sou
escritora; eu

cores extravagantes (COURI, 2014).

me compreendo

e

me defino

como

artista

experimentadora do corpo através da arte: dança, performance,
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vídeo, desenho. Então é nesse chão que a escrita se dá, articulada

p. 63). O fato por vezes se assenta junto com a poeira de impressões

com o que entendo ser significativo para mim e com os outros. Criar,

alheias, com umidade, para tornar-se concreto. De caráter duvidoso e

escrever:

às vezes fragilizada, no limite da loucura, noto que um conjunto de
termos usados por aí constituem uma bomba assoladora, mas se pode
[...] é confrontar nossos próprios demônios, olhá-los
de frente e viver para falar sobre eles. O medo age
como um ímã, ele atrai os demônios para fora dos
armários e para dentro da tinta de nossas canetas. Não
é no papel que você cria, mas no seu interior, nas
vísceras e nos tecidos vivos — chamo isto de escrita
orgânica. Um poema funciona para mim não quando
diz o que eu quero que diga, nem quando evoca o que
eu quero que evoque. [...] Escreva sobre o que mais
nos liga à vida, a sensação do corpo, a imagem vista, a
expansão da psique em tranquilidade: momentos de
alta intensidade, seus movimentos, sons, pensamentos.
(ANZALDÚA, 2000, p. 234, 235).

aproveitar de seus estilhaços.
Saio de casa. Notei um movimento diferente atrás; havia
uma pessoa que estava seguindo a mesma direção que eu. Continuei
um caminho que parecia ter um propósito maior e ali ela estava já do
lado me observando, espero-a se manifestar com e para além daquele
olhar. Quando parei no ponto do terminal de ônibus, ela se encheu
de uma coragem invasiva como se fosse uma boa missão. Ela me
disse, olhando fixamente para a cabeça diante dela, “você pode ter

Compreendo que o ato de raspar os cabelos pode ser visto
como fruto de uma grande perturbação (ou disfunção) pelos sujeitos
que, por vezes, cruzam este corpo: se a moldura pintada por um
pensamento moral (cabelo bom, cabelo ruim) não está lá, como se
pode medir a confiança que julga ser importante para se sentir
seguro diante desta sujeita careca, seja para respeitá-la ou
amaldiçoá-la? Sem perder minhas inquietações iniciais, mas
deixando com que outras inquietações possam criar força, aponto
algumas situações que me atravessaram, já que “O fato inicial está
suspenso na poeira ensolarada deste domingo” (LISPECTOR, 1999,

certeza de que vou orar por você, você será salva”. (Esta frase foi
dita, dentre várias outras ocasiões, também por um pastor bêbado
dentro de um ônibus me convidando para ir à sua igreja).
Seu olhar escorreu para meus olhos e me lembrei daquelas
órbitas úmidas que outrora havia visto, mas diferente, já que o vetor
do olhar estava incisivo para fora e apavorado para dentro enquanto
ela levava a mão até sua boca semi-aberta. Senti uma mescla de
constrangimento e de indignação (tanto dela quanto de mim); mesmo
assim resolvi agradecer. Ela foi embora, continuei meu caminho,
mas hoje não tenho ideia do propósito maior daquele dia; só sei que
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todos os dias quando tomo banho, sinto com mais densidade a água

13741. Desse ocorrido em diante, acredito que essa tragédia faz parte

que bate na presença dos cabelos ausentes. Ela não foi a primeira

da atmosfera da cidade e atravessa, ainda hoje, em seus moradores o

pessoa e não será a última a fantasiar o que motivou, ou desmotivou,

espanto e o horror deste fato.
Antes mesmo de tomar consciência do fato – ele também

aquela careca a estar com a cabeça nua.
De uma maneira mais específica, porém não menos

me atravessa, já que nasci em 1986 - ouço preocupações em vários

estereotipada, outras pessoas me perguntam se sofro de uma doença.

níveis de comprometimento que o acidente radiológico, além de ser

Ao longo destes 10 anos venho percebendo que boa parte das

a maior causa de muitos cânceres, é responsável pelo aumento do

perguntas, por este viés, é feita já com uma certeza do conteúdo da

índice de pessoas doentes e que precisam fazer um tratamento

resposta, a maioria querendo sanar algum tipo de curiosidade.

quimioterápico e radioterápico. Não sou profissional da saúde para

Se respondia antigamente que não estava adoecida, a
contrapartida a esta afirmação era: “então pra quê tirar seus cabelos,

afirmar neste texto, com dados específicos comprobatórios, estas
afirmações, apesar de tender para elas.

eles eram 'ruins'?”. Com a nítida impressão de que me tornei para

Contudo, quando tomo consciência do fato ocorrido em

aquela pessoa um objeto de análise, era como se estivesse faltando

1987, compreendo que há um reforço de uma política de

qualquer função para o “resultado” do meu gesto de raspar a cabeça.

subjetivação relacionada ao apagamento do evento ocorrido,

Neste conjunto de curiosidades, ter cabelos (e “bons”) havia se

corroborando para a construção de subjetividades com aspectos

tornado questão de capacidade e função.

amnésicos, propícias para aceitarmos sem questionar muito as

Nesta relação,

em que certas partes estão

sendo

atrocidades,

irresponsabilidades,

abusos

de

poder

e

suas

decompostas, existe algo que sangra e que talvez intensifique.

consequências e, por assim dizer, os interesses do sistema capitalista

Apesar de não explicar todo este comportamento e/ou as indagações

se efetivarem. Por exemplo: as pessoas estarem preocupadas em não

destas pessoas, a questão que está em jogo refere-se ao acidente
41

radiológico ocorrido na cidade de Goiânia, em 1987, chamado Césio

Ver nas referências eletrônicas (PONTES, 2017).
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haver protestos próximos a um dos primeiros lotes contaminados no

único, como causa isolada de situações pouco dialógicas ao longo

centro da cidade, já que isso levaria a lembrar que naquela região, os

dos caminhos trilhados com a cabeça raspada.

imóveis são economicamente desvalorizados por causa do mesmo
evento.

Desse modo, não há como negar que o corpo de uma
mulher pode adoecer e os cabelos caírem, assim como não há como

Quando falo de subjetividade com aspecto amnésico, esta

negar que nem todos os corpos de mulheres carecas estão adoecidos

seria relacionada ao processo de identificação dos sujeitos

por estarem carecas e não há como negar que, por várias vezes, os

prejudicados com o próprio algoz e que se esquecem do processo de

corpos de mulheres carecas, ou não, são colocados em um lugar de

destruição pelo qual eles passaram e suas consequências. A partir daí

exaustiva despotencialização, sobretudo quando estes “fogem” do

o horror se manifesta de maneira deslocada, descontextualizada,

controle de alguma norma em pequena ou grande escala, ou

como olhar uma mulher careca andar na rua e já pressupor que ela

“simplesmente” por serem mulheres num sistema em que o

está doente; assim ficam resquícios do horror, mas de maneira

pensamento conservador é saliente, salta aos olhos.

homogeneizada.

Recorro ao trabalho em vídeo de Claudia Paim, intitulado

Encorajo-me a refletir ao longo do texto sobre esta questão,

Devastação - [Figura 7], em que ela vai retirando calmamente os

que salta destas situações num sentido mais amplo, quando trago

cabelos que soltam da sua cabeça. Em conversa com a artista, via

agora à memória o fato de não ter sido só na cidade onde eu nasci

aplicativo whatsapp em 2018, apresentei algumas questões que

que estas indagações foram lançadas a mim (apesar de em nenhuma

permeiam a minha experiência de mulher careca como vetores de

outra cidade as pessoas se dispunham a me seguir para proferir

potencialização e despotencialização do corpo, tendo o elemento

algo). Nesse sentido, acredito que outras mulheres com a cabeça nua

cabelo como fio condutor. Claudia Paim compartilhou que a

passaram por situações semelhantes, sendo que algumas delas já

primeira vez que ela trabalhou com a imagem dela de costas,

compartilharam comigo através de relatos. Por assim dizer, pretendo

próxima a esta do frame [Figura 7], aconteceu em 2010, em uma

não isolar o escopo da discussão através de um fato em si mesmo,

época em que ela iniciou um tratamento de quimioterapia e seu
cabelo caiu; deduziu que ele ia cair por inteiro. O que realmente
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me olhando e prendendo a respiração”.42 (PAIM,
2018).

aconteceu foi que o cabelo ficou numa configuração esburacada.
Deste modo, chamou uma pessoa para tirar uma fotografia sua de

Continua refletindo que, no ano de 2016, seu câncer era

costas. A artista usa desta imagem como projeto de arte, em preto e
branco, no seu cartão de visita.

uma reincidência. Deste modo, a questão da morte, mesmo sendo

Em 2016, Claudia Paim voltou a fazer quimioterapia e se

óbvia para todo mundo, quando se instala de maneira mais próxima

propôs a repetir a ação e obter esta imagem, agora pelo viés do vídeo

nos faz pensar mais constantemente sobre o tema e nos leva a prestar

Devastação (sabendo que novamente iria perder seus cabelos).

mais atenção no corpo. Segundo ela este ato de pensar é relevante,

Escolheu ficar de costas para não mostrar seu olhar e enfatizar o

na medida em que Claudia Paim trabalha com performance há

próprio gesto de retirar aqueles cabelos. Compreende, então, que

bastante tempo questionando: o que é que este corpo produz?

este corpo secreta e excreta.
Em 2010, quando perdeu seus cabelos, costumava usar
turbantes e lenços; contudo, em 2016, optou por não usar nada e
assumir sua calvície e decidiu raspar o que não havia caído, assim
concluiu que a experiência foi interessante:
“Me senti muito mais forte eu acho, é uma sensação
que eu tenho, me senti melhor, me senti mais potente,
como se meu corpo estivesse mais potente e de certa
forma acho que isso nos outros causa um certo
incômodo, dá um susto né, acho que assusta. Uma
mulher calva assusta ainda mais se é uma calvície em
decorrência de uma doença, acho que isso faz com
que as pessoas ajam quase que perdendo o fôlego,
prendendo a respiração, várias vezes eu vi pessoas

42

Entrevista realizada com Cláudia Paim, em 2018, via whatsapp.
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“[...] o corpo doente de certa forma é banido apesar
da gente ter todo este papo de acessibilidade, mas a
doença é um tabu, falar de morte de certa forma é um
tabu, tem muita gente que morre de medo da
morte”.(PAIM, 2018).

Continua a afirmar ter a impressão de que o fato de prender
a respiração, percebido em algumas pessoas, era algo relacionado à
admiração ou espanto diante de um corpo que não deveria estar ali
se mostrando e, com algumas dessas pessoas, ela também sentia uma
negação tal, como a autora explicou-me ao longo de nossa conversa
por Whatsapp:
“O que ela está fazendo aqui desta maneira? Vai pra
casa e bota um lenço na cabeça.” Mas eu acho que
isso é também normal, isso mostra a fragilidadade
das pessoas diante deste corpo e o cabelo é um super
“adereço” feminino, aí entra uma questão de
sensualidade, sedução, e quando tu opta por não ter
esse cabelo, por não esconder que não tem esse
cabelo, independente da razão que for, o que é que
isso produz no corpo do outro que é confrontado a
essa minha decisão? Então, sim pra mim me fez mais
forte me ajudou a construir um momento potente, esse
corpo produz”43.(PAIM, 2018).

Figura 7: Devastação. Claudia Paim. 2016. Vídeo. Acervo pessoal. Fonte:
Youtube.

A artista retoma que este olhar que ela recebia a fortificava,
assim como compreendia que era um espanto diante da potência,
afirmando que a doença e a morte foram “lavadas” em nossa cultura
ocidental do século XX e XIX: “se morria antes em casa, quando as

A artista considera de algum modo que este olhar possui

pessoas adoeciam ficavam em casa, mas hoje as pessoas vão para o

aspecto autoritário, na medida em que, quando uma pessoa considera

hospital”. Dessa forma, pelo distanciamento presente entre estes
corpos, Paim enfatiza nesta entrevista que:

43

Trecho da conversa com Claudia Paim feita por whatsapp em 2018.
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o corpo do outro sempre como algo estranho, seria como se lançasse

medicação que ela teve de inocular e receber dentro do seu corpo,

uma construção que é jogada em cima deste corpo de forma

não sendo uma escolha, mas sim, uma necessidade, uma urgência. O

impositiva, imprimindo uma ordem, uma norma de como deveria ser

corpo, desde então, está inserido nesta relação que produz a perda,

este corpo e, finalmente, quando a imagem do outro se mostra como

que perde os cabelos e, desta perda, ela faz uma outra coisa não

outra possibilidade de existir,

essa ordem é afrontada e

parando nela, inclusive a acelera com o gesto de tirar. Esse corpo

desrespeitada. Ela retoma a questão de pensar acerca do que o corpo

atravessado pelo fora e a opção dela de não fazer o vídeo de maneira

produz, mas opera uma ressalva com relação ao termo “produção”,

frontal, como o olho no olho, olhando pra câmera, potencializa

já que esse termo está próximo da ideia de sistema de produção e de

aquele corpo que atravessa o corpo de quem a vê.

consumo que nos envolve. É a razão pela qual ela privilegia os

O que o vídeo Devastação secretou e excretou em meu

termos de corpo que secreta e excreta: “[...] o que sai deste corpo,

corpo? Indo pelo viés que Claudia Paim traz com relação “ao corpo

uma dimensão talvez mais íntima, até, e talvez menos domesticada, a

vibrátil”, no encontro com este trabalho me encontrei atravessada

secreção é algo que sai do meu corpo apesar dos controles, é algo

por este fora do meu corpo que está produzindo sensações ambíguas

que escapa.” 44 (PAIM, 2018).

e abismais. Ambíguas em relação aos vários sentidos que aquele

Ao compartilhar uma pequena parte da minha pesquisa com

gesto me atravessa tanto como rasgo e afago, quanto como leveza e

Claudia Paim fui surpreendida com uma indicação, mencionada em

aspereza, com intensidades semelhantes à de uma lava de vulcão.

minha qualificação, a respeito da leitura dos escritos de Suely

Abismal, na medida em que não são todas as sensações geradas por

Rolnyk sobre o “corpo vibrátil”. Perguntei se Claudia entendia este

este encontro que foram possíveis de serem transformadas em

corpo em seu trabalho Devastação - [Figura 7] e ela generosamente

escrita.

respondeu, com firmeza, que o “ corpo-vibrátil”, para ela, é um

Houve um momento de estranheza quando vi os cabelos

corpo atravessado pelo seu fora; o fora no caso do vídeo seria a

daquele corpo do vídeo serem retirados com uma espécie de
facilidade, sem resistência na superfície do couro cabeludo, em

44

Trecho da conversa com Claudia Paim feita por whatsapp em 2018.

composição com a sutileza do gesto de tirar. A partir daí,
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compreendi a porosidade e a desestabilização de possíveis linhas

uma obra da artista Lynne Yamamoto chamada Wrung (Torcido)

duras que são arranhadas em nossos corpos, tais como aquelas que

[Figura 8], realizada em 1992, e que a pesquisadora Ella Shohat o

identifiquei nas falas das pessoas que me abordaram na rua e as que

analisa utilizando-se de teorias feministas e pós-coloniais no texto: A

Claudia Paim identificou nos olhares e nas perdas de ar das pessoas

vinda para a América: reflexões sobre perda de cabelos e de

que circularam em seu campo de experiência. A compreensão

memória, publicado originalmente em 2000.

aconteceu no sentido de que não é preciso nem exacerbar nem

Shohat (2000, p. 113), afirma que o feixe de cabelos

amenizar os elementos e os assuntos de um acontecimento para criar

colocado numa espécie de torno, tirado de antiga máquina de lavar,

os choques e os confrontos: são nos próprios elementos e assuntos

possui uma “beleza aterradora”, pois a partir desta beleza

que podemos puxar as possíveis desestabilizações destas linhas

configurada pelos objetos retirados do contexto original estão

duras que compõem nossos territórios existenciais.

presentes, de algum modo, uma narrativa e uma ação. A autora

Ao passo que a lava invade, sou surpreendida por uma

afirma que os cabelos negros e longos de mulheres asiáticas

faísca de pensamento: se a ideia de corpo vertiginoso e cambaleante

geralmente aparecem como “metáfora do frágil e dócil Oriente”.

estiver no escopo do restabelecimento, ele é um “corpo vibrátil” e,

Contudo, nesta configuração, aquele cabelo foge da interpretação

por assim dizer, poroso às forças do mundo e às forças produzidas e

esperada e apresenta, ao contrário, a “dor e crueza da servidão,

secretadas por ele mesmo, não se findando em uma compreensão

lembrando a morte lenta da empregada doméstica”, assim como os

apenas de sua própria órbita, já que a própria órbita está relacionada

materiais

a atrações e repulsas com outros corpos. A linha tênue que sustenta a

potencialidades violentas, como:

vida e a morte pode ser desenhada com mais texturas, temperaturas e
velocidades que permitem o corpo criar e re-existir.
Um trabalho que pode se relacionar com as questões
referentes à ideia que apresentei sobre a subjetividade quase
“amnésica”, e a constante despotencialização do corpo da mulher, é

cotidianos

insinuados

também

sugestionam

(…) um moedor de carne, devorando a mulher, como
se seu corpo e seu rosto tivessem sido lentamente
consumidos no trabalho duro e como se o observador
tivesse captando as últimas imagens do
desaparecimento dela. (SHOHAT, 2000, p. 113)..
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O cabelo descorporificado evoca o desaparecimento de

sugerem, num sentido tenebroso, no que diz respeito a um

Chiyo, a avó da artista, que cometeu suicídio em uma banheira

imaginário do escalpo na fronteira americana: “seja nas descrições

japonesa dez meses depois do ataque a Pearl Harbor, que Shohat

populares da selvageria indígena, próprias ao gênero Western, seja

apresenta como o “desaparecimento de uma empregada japonesa

na representação crítica da crueldade do colonizador europeu, feita

alienada na ‘pitoresca’ ilha de Koala, no Havaí” (SHOHAT, 2000,

por índios americanos.” (SHOHAT, 2000, p. 114)45

p.114). Neste texto, as reflexões de Ella Shohat trazem a questão do
uso do hífen enquanto redutor de diversas relações e modos de estar
no mundo, abafando narrativas identitárias mais complexas e, por
esta via, a autora apresenta o binarismo entre “Leste” e “Oeste”,
“Norte” e “Sul”, arraigados nos relatos eurocêntricos das identidades
americanas através de pressupostos essencialistas que reduzem um
país a uma identidade. Deste modo, as hifenizações como “asiáticoamericano”, “afro-americano” seriam tratadas como categorias
reducionistas: de um lado do hífen (esquerda) estaria uma tentativa
nacional de homogeneização de uma multiplicidade de relações,
conflitos, narrativas, e de outro lado (direita) haveria uma
homogeneização do que seria uma “americanidade”, deixando um
espaço reduzido para as porosidades de fronteiras.
A autora afirma que existe um arquivo visual vasto sobre as
memórias traumáticas relacionadas à perda de cabelo, mesmo sendo
muito fácil o modo que estas memórias catastróficas e horripilantes
sejam esquecidas. É o que os cabelos apresentados por Lynne

45

Nesse sentido, a autora destaca que: “Em 1744, por exemplo, a Corte Geral do
Massachusetts resolveu oferecer uma recompensa para qualquer um que trouxesse
o escalpo de um índio: 250 libras. Já em 1757 a recompensa subiu para 300 libras,
mais do que o salário anual de muitos colonos instruídos. Um século depois, o
Oeste americano testemunhou o horror de outra onda de cabelos arrancados, em
outro exemplo do espírito da experimentação científica do século XX: os relatos
civis de perda de cabelo, dados por observadores inocentes, em consequência dos
testes nucleares de Nevada, Arizona, ou mais a Oeste, nas ilhas do Pacífico
Oriental.” E a autora acrescenta que: “Refugiados iraquianos, iemenitas e
marroquinos dos anos 1950 foram recebidos em Israel com pó branco de DDT,
para limpá-los, como sugeriu o discurso oficial euro-israelita, de suas ‘doenças
tropicais’. Nos campos improvisados, seus cabelos eram rapados, para livrá-los
dos piolhos. As crianças, algumas saudáveis, com suspeita de micose, foram
tratadas com altas doses de radiação. Elas podiam ser reconhecidas pelos panos
que lhes cobriam as cabeças, escondendo a vergonha da perda de cabelo. As
autoridades euro-israelitas, cobertas pela aura da ciência, avançaram sobre nós
para erradicar nosso subdesenvolvimento asiático e africano. Décadas depois essas
crianças, já adultas, tiveram que usar perucas ou chapéus para cobrir uma segunda
perda de cabelo, agora devida radioterapia contra tumores cancerígenos no
cérebro, tumores cuja causa primeira aparece na infância, no tratamento
precipitado de uma simples doença de pele que muitas nem mesmo tiveram.
(SHOHAT, 2000, p. 115).
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descreve que sua mãe estava usando um terno do pai dela para a
ocasião da sessão de fotos. Shohat (2000) aponta que sua mãe
mostrava autoridade: estava de pé com seus cabelos longos, grossos
e encaracolados e com leve movimento. Afirma que, ao longo da
vida, ela perdeu um tanto daqueles cabelos após a família ter se
refugiado nos campos improvisados em Israel. Por conta da escassez
de comida ela ficou adoentada, depois que o inverno chuvoso e o
vento gelado atingiram a sua barraca. A autora salienta que, por
várias vezes, ela tentou reconciliar a mãe das fotos com a mãe que
ela conheceu, a mãe que enfrentou problemas econômicos e sociais
com seu corpo enfraquecido.
Aqui, estou com Ana do meu lado lembrando-me da Trança
Perdida. Hoje, com seus cabelos grisalhos e desgrenhados, parecidos
com os de sua mãe, e que vem caindo ao longo de uma vida... Estes
cabelos brancos de hoje, cuja cor é cuidada com uma certa vaidade e
manutenção do quase branco, através de um tom arroxeado, e a pele
enrugada do tempo que passa e tempo que fica, mas com couro
Figura 8: Wrung. Lynne Yamamoto. 1992. Objeto.

Ao longo do texto, a autora se recorda de sua mãe ao ver as
fotos em preto e branco tiradas na casa dela, na cidade de Bagdá,
contudo dispostas, agora, em sua sala de estar em Nova York. Ela

resistente, configuram uma força produtiva de tramas e economias,
um cotidiano de reinvenções de si. A mãe do alpendre com sombras
e “Sol” resiste às configurações de apagamentos e autoritarismos
que, de algum modo, tolhiram-na (e serviram de blackout para a
passagem dos raios de “Sol” usado por instâncias repressoras), deste
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modo fez algumas escolhas que não estavam articuladas com seus

Na esfera da ética, segundo Tiburi (2015), pode-se

desejos. Mas com pulso firme Ana criou seu próprio mundo de

questionar como alguém se forma, se torna o que é e como é. Por

maravilhamentos.

assim dizer, a experiência subjetiva das pessoas que se encontram

Retomando as indagações feitas em relação à minha cabeça

está presente, estabelecendo um processo de diálogo ou não. A

raspada (e, por assim dizer, ao gesto de raspar), passando pelas

subjetividade, de acordo com a autora, seria algo próprio de cada um

questões apresentadas por Claudia Paim sobre sua experiência e as

e “o que se vive na pele” se refere a essas “experiências que

reflexões apontadas por Ella Shohat sobre o trabalho de Lynne

independem de nós e que vêm a nos machucar em níveis diversos.

Yamamoto, sem a intenção de personificar o autoritarismo naquelas

Isso de que somos feitos.” (TIBURI, 2015, p 22). Deste modo a

e em várias outras pessoas que trazem indagações já viciadas de

subjetividade tem conexões com a “exterioridade” como nos

culpa ou patologização do corpo (como se estas pessoas fossem a

acontecendo enquanto algo praticado por uma pessoa, instituição,

encarnação do mal), mas compreendendo que o pensamento

cultura, sociedade, etc., nos formando sem nunca estarmos “prontos

conservador enrijece as relações, utilizo-me da citação de Tiburi

e acabados” (Ibidem, p 22).

(2015, p. 24), em que este pensamento seria “um pano de fundo no

A autora afirma que o ato político pode ser pensado

qual o autoritário se camufla como uma mariposa que se defende dos

também como ato linguístico, dizer e partilhar coisas, uns aos outros

predadores”, mas que ao sentir a luz vai em direção a ela em linha

implica num fazer que pode tanto construir como destruir a política.

reta e ao chegar à fonte voa em círculos ao redor, principalmente de

A política para Tiburi (2015, p. 81) consistiria em um “implicar

luzes artificiais. Imagem cativante ao ver uma mariposa de verdade,

nossa potência para a relação simbólica com o outro que é sempre

mas se tratando do humano (seja lá o que isso for, como indaga o

uma relação de reconhecimento” e, deste modo, a vida se resumiria a

artista da presença e pesquisador Renato Ferracini em seu parecer

uma categoria política (mas ao longo da pesquisa desta dissertação,

feito para a qualificação desta dissertação, em 2017) a perspectiva se

podemos perceber que a vida não se resume a apenas uma relação de

dá pelo conjunto: luz/razão/homem/centro/universal. Porém, se há

reconhecimento, ela pode se fazer por ‘achares’, ‘roubares’,

luz, há sombra; prefiro a sombra.

encontros, por exemplo apresentados por Deleuze (1998) e que se
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fazem por criações constantes de devires, cujas partes não tornam

mundo e de um específico uso da linguagem que se efetiva em

nem uma nem outra, mas compõem uma e a outra em constante

ações.”. (Ibidem, p. 22).

transformação). Mas voltando o que nos propõe Márcia Tiburi

Tiburi (2015) reitera que a operação do pensamento

(2015), quem não reconhece a alteridade está politicamente morto e,

autoritário se alimenta de uma repetição do que já está dado e

se a vida é realmente uma categoria política, o morto não seria uma

aparentemente resolvido dificultando, assim, a possibilidade de

mera ideia metafórica, mas algo ou alguém que está morto.

compromissos para outras fecundações diferentes deste regime,
sendo que o sujeito autoritário com suas falas e ações tem a certeza

O cadáver é a objetificação total. Nele não há mais
chance de estabelecer relação com o outro. Há
cadáveres vestidos de morto fingindo estar vivos. De
paletó e gravata, eles dão as regras do jogo — sempre
político — dos outros que, juntos, permanecem vivos.
O cadáver veste a fantasia do político profissional e
sobe ao palco espetacular dos meios de comunicação.
Ali ele lança seu vômito apodrecido contra a dança da
vida que é a dionisíaca dança da diferença. (Ibidem, p.
81).

de suas verdades como uma doutrina, através de um conhecimento
do mundo ao redor por “cacos colados”. Ou seja, um conhecer sem
conhecer, uma afirmação de certeza cega, interpretação préestabelecida, perguntando e respondendo a si mesmo; por este modo
de agir, este sujeito descarta o outro, inclusive por não estar disposto
a compreender e apreender o outro em suas complexidades, por estar

Esta destruição da política é gerada pelo autoritarismo, ou
seja, “um modo antidemocrático de exercer o poder”, sendo que ele

certo de que “o mundo está pronto em seus sistemas de pensamento”
(TIBURI, 2015, p 23). Não há diálogo.

não é apenas uma postura mas um “regime de pensamento”, de

O sujeito autoritário se ocupa de cultivar e cativar os seus

acordo com a autora. Ela sugere que a superação deste regime estaria

deuses, tendo impressão de que ele próprio é um deus de paraíso,

relacionada ao paradigma do pensamento democrático, quer dizer

não só prometido transcendentalmente, mas desde este mundo

uma operação mental em si democrática. Estas duas instâncias de

mesmo, de carne, osso, terno (ou não), expressão sarcástica e

pensamento: o autoritário (que opera no infértil e no rígido, nas

duvidosa ou expressividade reprimida, por medo de mudança –

posturas e ações de fascismo em potencial, quando se torna radical)

transformação que pode ir além da ilusão que ele tem de algo que

e o outro democrático, constituem “modos de pensar, de ver o

mudou - como se fosse um agente criativo de sua própria vida e do
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mundo, mas depreciando a diferença do outro e negando a diferença

preciso exercer um impacto em estruturas duras que podem estar

de si. Assim, “o autoritarismo da vida cotidiana é o conjunto de

presentes numa configuração tão perversa que dá a falsa impressão

gestos tão fáceis de realizar quanto difíceis de entender.” (TIBURI,

de que qualquer estímulo de criação é uma força potencialmente

2015, p. 24).

alegre e que desestabiliza as relações dominantes articuladas

Por fazermos parte deste mundo não estamos imunes às

também em nossas subjetividades. Como o explica Rolnik (2011, p.

forças que o movimenta. Se não tomamos conta de nossas vidas,

18) dispomos de “subjetividade flexível” 47 articulada em dinâmicas

através da responsabilidade citada por Anzaldúa (2000) 46, e a

experimentais e processuais que são aspectos da força de criação,

investimos na culpa, por exemplo, podemos nos inundar tanto das

contudo, de acordo com a autora, este modo de subjetividade está

práticas autoritárias (nos tornando inclusive este sujeito autoritário

sendo aproveitado e insuflado pelo sistema que é, no cenário de

que Tiburi apresenta), quanto nos abandonarmos chegando ao corpo

nossos tempos, chamado de “capitalismo cognitivo ou cultural”,

vertiginoso e cambaleante que não se restabelece. Deste modo Tiburi

assim:

(2015, p. 81) especifica que a depressão também é uma categoria
[...] o principal destino desta força hoje não é a
invenção de formas de expressividade para as
emanações do corpo vibrátil [...] sabemos todos que se
trata aí de uma operação perversa, cujo objetivo é o de
fazer desta potência o principal combustível de sua
insaciável hipermáquina de produção e acumulação de
capital. É esta força assim cafetinada, que com uma
velocidade exponencial vem transformando o planeta
num gigantesco mercado e, seus habitantes, em
zumbis hiperativos incluídos ou trapos humanos
excluídos: dois polos entre os quais se perfilam
destinos que lhes são acenados. Tal é o mundo que a

política que se torna “doença” através da “psiquiatrização da vida
cotidiana”, evitando seu conteúdo político que pode vir à superfície,
e para evitar os não restabelecimentos é preciso reinventar a vida, e
esta reinvenção também é política.
Esse corpo pode tender a se deixar morrer a partir do
momento em que para criar algum estímulo, algum despertar, é

46

“O que dizemos e o que fazemos volta sempre a nós, então vamos assumir nossa
responsabilidade, colocá-la em nossas mãos e carregá-la com dignidade e força.
Ninguém irá fazer meu trabalho de merda, eu mesma limpo o que sujo.”
(ANZALDÚA, 2000, p. 234).

47

Percebo a proximidade deste conceito com o de subjetividade apresentado por
Tiburi, quando ela apoia a ideia de que a subjetividade é algo próprio de cada um,
mas que possui conexões com a “exterioridade”, constituindo-nos sem estarmos
“prontos e acabados”. (TIBURI, 2015, p. 25).
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imaginação cria em nossa
(ROLNIK, 2011, p. 18).

contemporaneidade.

E por este viés, o que Rolnik (2011, p. 20) explica desta
empreitada é que nossa subjetividade está sendo guiada por
“imagens de mundo veiculadas pela publicidade e pela cultura de

de um lado, recusar as turbulências da vida em sua
natureza imanente de impulso de criação contínua e,
de outro, menosprezar a fragilidade que resulta
necessariamente destas turbulências. Na versão
terrestre do paraíso prometido, o capital substitui Deus
na função de fiador da promessa e a virtude que nos
faz merecê-lo passou a ser o consumo: este constitui o
mito fundamental do capitalismo avançado.
(ROLNIK, 2011, p. 20).

massa”, as quais carregam invenções de paraísos onde poucos
podem habitar. Nesta lógica se afirma um jogo perverso que consiste

Com relação ao poder das “imagens de mundo veiculadas

em criar a ilusão de que qualquer indivíduo pode chegar a tais

pela publicidade e pela cultura de massa”, apontado por Rolnik

paraísos,

suas

(2011, p. 20) - cultivadas pelo capitalismo cognitivo e cultural -

potencialidades afetivas e alegres, numa confusão revestida do brilho

lembro-me de um episódio ocorrido em rede nacional, em 2012, no

da liberdade, articulada no esforço pela lógica da meritocracia. No

programa chamado Pânico na Band, ocorrido com uma das mulheres

contexto atual, os paraísos:

cuja nominação dada a ela para sua função no programa é de

deslocando

aquela

sujeita

ou

sujeito

de

Panicat: Babi Rossi, dançarina que anima e participa das atividades
[...] estão neste mundo e não num mundo além desse,
que alguns privilegiados têm acesso a eles e,
sobretudo, que podemos ser um destes VIP, bastando,
para isso, investirmos toda nossa energia vital – de
desejo, de afeto, de conhecimento, de intelecto, de
erotismo, de imaginação, de ação etc. – para atualizar
em nossas existências esses mundos virtuais de
signos, através do consumo de objetos e serviços que
os mesmos nos propõem. Um novo élan48 para a ideia
de paraíso das religiões monoteístas, a qual pressupõe,
48

Élan: palavra francesa que significa entusiasmo. (Fonte: Dicio – Dicionário Online de Português).

propostas pelo programa dito humorístico [Figura 9].
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nacional ao vivo e, como na mídia dita oficial o plano de carreira das
pessoas que trabalham neste tipo de programa com a função que
Babi exerce também passa por aceitar propostas de cunho
humilhante e que aumenta o ibope do programa (criando a ilusão de
que a pessoa em foco pode se tornar bastante conhecida e famosa),
ela “escolheu” (a partir das possibilidades trazidas pelo público),
raspar a cabeça.
Entre risadas sem graça e um tanto quanto duvidosas em
alguns momentos, e o desespero – já que a imagem televisiva e seu
dispositivo trazem dubiedade quanto a veracidade do seu conteúdo por vezes Babi, ao ver sua imagem de cabeça raspada, dizia: “As
mulheres gostam muito do cabelo”. Sim, existe uma busca da beleza
Figura 9: Frame do vídeo do programa Pânico na rede Band em que Babi Rossi é
submetida à raspagem de seus cabelos. Fonte: Youtube.

Entre sátiras e atividades de provação, Babi Rossi foi

da mulher exacerbada e incentivada também por certos mercados49
que afirmam vir dos nossos cabelos a força, mas como pano de
fundo há de modo feroz o objetivo de instigar o consumo de diversos

“convidada” a mudar seu visual como uma espécie de batismo que

produtos com promessas de que estes são importantes para a

seria “proposto” para todas as Panicats e orientado pelo público.

autocriação da mulher. Ou seja: eles utilizam as imagens

Dentre as “sugestões” propostas houve a ideia de raspar-lhe o cabelo
ao estilo do apresentador de outro programa dito humorístico,
Marcelo Taz, ou optar pelo corte moicano do jogador de futebol
Neymar. Babi não pôde recusar a proposta, ela estava em rede

49

De acordo com a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o Brasil é o segundo maior mercado do mundo
de consumidores de produtos de cabelos, possuindo por volta de 12% de Quota de
Mercado mundial na categoria de produtos para cabelos. A ABIHPEC tem
notado um aumento de produtos para cabelos com foco em tratamento. Produtos
para cabelos danificados representavam 23% do Market share em 2009 e em 2013
representa 37%.
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publicitárias para afirmar, através das representações de mulheres

2.3 RE-EXISTÊNCIA: CABEÇA NUA E “CORPO-VIBRÁTIL”

com diversas belezas, um padrão estético estabelecido como único

Levando em consideração o que Suely Rolnik (2011) traz,

que seria o padrão estético do sucesso. Imagens de propaganda estas

em relação à ideia de que o capitalismo cognitivo ou cultural se vale

que vêm atestar que todas que usaram os produtos se deram bem na

da nossa “subjetividade flexível” cafetinando nossas potências de

vida.

vida, acredito ser de grande importância estarmos atentos aos
A necessidade de se dar bem na vida, a potência de vida, de

sentidos do gesto de raspar a cabeça das mulheres para não cairmos

criação, se torna “cafetinada” ao estar atrelada à “hipermáquina de

em emboscadas que prometem paraísos aqui, neste mundo. Não digo

produção e acumulação de capital” de acordo com Rolnik (2011, p.

no sentido de medirmos nossas escolhas sempre em detrimento de

20). O ato espetacularizado e “brincalhão” da escolha do público,

um regime de pensamento repressor, autoritário ou recusador das

mediado por este “batismo”, leva-nos a refletir sobre o quanto esta

turbulências da vida, mas, a partir de nossas próprias experiências,

brincadeira encontra-se também atrelada ao ato de castração

compreendermos que é possível fazer linhas de fuga saltarem dos

simbólica, de objetificação da mulher, mesmo que ela tenha aceitado

territórios que são constantemente construídos para serem falsos

a ação de alguma forma. As motivações consistiram em juntar

potencializadores de criação e identificar quais são as possíveis

brincadeira à submissão desta funcionária e à configuração do

forças repressoras e despotencializantes.

programa de TV, com a justificativa de repaginação do visual das

Cabeça raspada, corpos marcados é o título de um artigo

Panicats, oferecendo então ao público um suposto poder de escolha

da historiadora da arte Kristine Stiles, escrito em 1993. Nesse texto,

resumido no formato de mudança estética e na falsa impressão de

a autora trabalha o conceito de “culturas do trauma”, assim como os

que Babi estava escolhendo este formato de raspar a cabeça, já que

resultados visuais produzidos por esta cultura. Para Stiles,

essa mesma escolha foi imposta no contexto de trabalho, no qual ela
estava inserida, através de uma série de discursos estridentemente
jorrados diante de sua presença.

[…] independentemente de sua origem e
desenvolvimento invisíveis, os sinais culturais do
trauma são altamente visíveis em imagens e ações que
ocorrem tanto nas fronteiras tradicionais das artes
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visuais quanto nas práticas e imagens da vida
quotidiana. (STILES, 2012, p. 117).

abuso sexual, interseção em que assaltos ao corpo e à
identidade produzem sintomas traumáticos similares.
(STILES, 2012, p. 121, 122).

O trauma, segundo a autora, consistiria então em:
Stiles (2012, p. 119, 120) identifica, enfim, que, por uma
[…] um estado de estresse e desconforto emocional
resultando (de forma consciente ou inconsciente) das
memórias de um acontecimento extraordinário,
catastrófico, capaz de destruir o sentido de integridade
física e de sensação de segurança do sobrevivente.
(Ibidem, p. 118).

variedade de experiências políticas e sociais, as cabeças raspadas das

Stiles identifica um sentido global de visualidade da cabeça

resultam das causas inter-relacionadas dos traumas de guerra e de

raspada, localizada no centro da cultura do trauma (como por

violência sexual à procura de códigos visuais relacionados ao

exemplo: o holocausto, a era nuclear, a guerra fria), ao afirmar que:

trauma. A compreensão das representações apresentadas ajudariam,

mulheres constituem representações de imagem e estilo não apenas
no escopo das artes visuais (podemos expandir seus estudos para a
cultura visual). Assim, em seus estudos, ela examina os sintomas que

assim, a conhecer os efeitos culturais do trauma.
[...] suas consequências podem ser entendidas como
uma época de trauma cujas ameaças aumentam de
modo exponencial, especialmente diante da realidade
de um mercado global ávido por armas nucleares e
urânio enriquecido contrabandeado e de desastres da
indústria nuclear tais como Three mile Island (1975) e
Chernobyl (1986). (Ibidem, p. 118, 119).

A autora justifica que ela não deseja enfatizar a construção
de uma “falsa comunidade homogênea”, mas reconhecer, sim, os
sintomas comportamentais identificados em congruência com o
trauma nas apresentações culturais e ações produzidas em contextos
em que o trauma acontece. Na perspectiva da “saliência política e

Nos emaranhados das relações, a autora enfatiza que a linha
dura do discurso visual falocrático pode ser identificado na cabeça
raspada da mulher, enquanto junção estabelecida por normas
masculinas de poder e de sexualidade.
Normas fálicas são ‘fundacionais’ nas culturas do
trauma e formam o interstício conectando a guerra ao

social do falo”, Stiles (2012, p. 123), aponta que as cabeças raspadas
“significam humilhação, manifestação visual de uma condição
supralinear de dominação e poder que une guerra e violência a
abusos da ordem “falocrática” 50, a doutrina da hegemonia masculina
50

Falocrática: Ideologia cuja base se sustenta na premissa básica de que o poder
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é global e fundamentada em textos religiosos”. Por isso, ela justifica

viris relatados nas passagens da bíblia judaico-cristã do antigo

a sua reflexão a partir do exemplo da tradição judaico-cristã:

testamento. Esse pensamento religioso constitui também o
pensamento ocidental da culpa e pode ser observado nas práticas de

E o Senhor disse: Já que são pretensiosas as filhas de
Sião, e andam com o pescoço emproado, fazendo
acenos com os olhos, e caminham com passo afetado,
fazendo retinir as argolas de seus tornozelos, o Senhor
tornará sua cabeça calva e desnudará sua fronte.
Naquele tempo o Senhor lhes tirará as joias, as
argolas, os colares, as lúnulas, os brincos, os
braceletes e os véus, os diademas, as cadeias, os
cintos, os frascos de perfumes e os amuletos, os anéis
e os pingentes da fronte, os vestidos de festa, os
mantos, as gazas e as bolsas, os espelhos, as
musselinas, os turbantes e as mantilhas. e então, em
lugar de perfume, haverá podridão, em lugar de cinto,
uma corda, em lugar de cabelos encrespados, uma
cabeça raspada, em lugar do largo manto, um cilício,
uma cicatriz em lugar da beleza. Teus varões
tombarão à espada, e teus bravos, na batalha. Suas
portas gemerão e se lastimarão, e ela, despojada,
sentar-se-á por terra. ([Isaías 3:16-26] apud STILES,
2012, p. 123).

perseguição de molestadores civis franceses, logo após a libertação
da França, celebrando o fim da ocupação das tropas alemãs no
território francês, em 1944.
Os compatriotas se juntavam em espaços públicos para
rasparem a cabeça das mulheres francesas envolvidas ou suspeitas de
terem feito sexo com soldados alemães durante a segunda Guerra
Mundial, desenhando o símbolo da suástica em suas testas com
fuligem ou tinta, como “um troféu dos territórios emblemáticos,
difamações e controles de guerra” (STILES, 2012, p. 120). Algumas
delas, no meio do grupo de perseguidores e molestadores,
permaneciam solitárias; a raspagem de uma só mulher, em
determinados momentos, constituiu uma marca, um exemplo de

Assim, exemplos como: o ato dos homens de rasparem a
cabeça de mulheres, se justificaria na ideia do poder e da castidade,
preparando-as para o sentimento de culpa por exercerem algum tipo
de vaidade considerada por eles como um insulto aos bons costumes
político/econômico, em diversos âmbitos, deva ser exercido somente por homens.
Fonte: Dicio – Dicionário Online de Português.

vergonha e traição [Figura 10]. A autora defende então que há nas
cabeças raspadas das mulheres um sentido global e analisar a
regularização do trauma é de grande importância para compreender
as consequências humanas geradas por ele.
A historiadora é questionada por algumas mulheres se o ato
de raspar a cabeça poderia ser visto como um ato autônomo, para
além de antecedentes históricos, e se esta prática autônoma teria
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algum tipo de julgamento moral e ético, ou se todos os exemplos

assim, o comando de sua autoimagem, num sinal de autonomia, de

históricos de cabeças raspadas se encaixariam no modelo de

resistência e de independência do paradigma da mulher erotizada.

“representações de culturas do trauma”, Stiles (2012, p. 135).

Tais argumentos foram arguidos por mulheres de diversificados
grupos etários, preferências sexuais, classe, “raça” e escolaridade.
Contudo, ela defende que a autonomia como movimento de escapar
da história é:
[…] um falso tipo de independência desdobra-se em
torno de si mesmo, criando um círculo vicioso: uma
pessoa se condena por condenar-se. O esforço para
negar a interconexão das representações históricas
através do tempo é semelhante a sonambulismo. Pode
ser feito, mas a que custo?” (STILES, 2012, p. 136).

Admite que a situação pessimista sugerida por esta pergunta
realça a inutilidade de alteração da história e da afirmação da
autonomia, mas indica que a questão pode ser repensada de acordo
com a possibilidade de se inverter completamente a carga histórica,
Figura 10: Registro fotográfico de mulher francesa acusada de dormir com
alemães e que tem a cabeça raspada por vizinhos perto de Marselha (França).51

através da compreensão da maneira de como as complexas redes de
experiências se dão em determinados contextos. Nesse sentido,
mulheres de cabeças raspadas, ao optarem por manter suas cabeças

A autora observa que algumas mulheres, ao rasparem as
cabeças, argumentam que elas estão recusando um poder de

nuas, sem pêlos, mesmo com objetivos nobres, podem reproduzir
questões herdadas do discurso visual “falocrático”.

representação de beleza feminina dos moldes clássicos tomando,
51

Link de acesso à imagem disponível nas Referências Eletrônicas: (MDIG, 2013).

Tentar decodificar (ao descrever) essas estruturas é
muito diferente de julgar indivíduos que, em sua
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tentativa de resistir a essas histórias negativas, podem
apropriar-se de seus aspectos. Antes, se existe um
sentimento que perpassa meu trabalho, uma opinião
pessoal sobre essas pessoas que raspam a cabeça ou
tatuam seu corpo como sinais de diferença e
autoempoderamento, é a empatia que tenho por suas
lutas. (STILES, 2012, p. 137, 138).

do discurso visual “falocrático”, habitaram por vários meses meus
pensamentos.
Por acreditar que a dúvida pode ser um caminho para
criações de re-existências, articulo meu pensamento diante dos
afetos gerados por esta leitura: não somente as mulheres francesas

Observa que as representações, assim como os sinais que

naquela ocasião foram expostas e humilhadas tendo suas cabeças

habitam a cultura ocidental, estão presentes nas ações de raspar a

raspadas, ou as mulheres hebraicas, como relatado no antigo

cabeça, e que o poder tecnológico, econômico, armamentário,

testamento, aos campos de concentração; esta prática de raspar

aliados aos sistemas de comunicação, fazem com que a cultura

violentamente as cabeças das mulheres pode ser vista em ações de

ocidental se alastre de modo global. Deste modo, seria preciso,

punição e humilhação impostas52, por exemplo, pelos traficantes no

“mais do

Rio de Janeiro, identificadas em 2013, para marcá-las como traidoras

que

meras tentativas de recusar

representações

estereotipadas por negação, inverter o significado e o legado desses

e filmando-as nesta condição.

signos”. (STILES, 2012, p. 136).

Podemos citar o caso de duas mulheres agredidas por três

Ainda estando de acordo com o fato de que escolhas

rapazes que estavam acusando-as de fazerem “macumba” para eles:

unicamente individuais não são estrategicamente efetivas para

uma delas teve seu cabelo raspado forçosamente, em Belo Horizonte

combater tanto os discursos quanto as ações autoritárias, sendo

no ano de 2017, e o agressor gritava para todo o bairro que ela estava

importante pensar em ações coletivas, e também estando de acordo

sendo humilhada para servir de exemplo 53. O próprio caso de Babi

com a ideia de que a inversão por negação de um estereótipo tende a

Rossi que, por conta de um acordo obscuro ela cede ao gesto de

gerar outras dicotomias, polarizações e afirmações de padronizações
de modos de estar no mundo ou afirmando o próprio padrão negado,
(desenvolvidas no artigo de Kristine Stiles), suas indagações
relacionadas à cabeça raspada das mulheres, enquanto uma herança

52

Link de acesso à Matéria disponível nas Referências Eletrônicas: (BIANCHI;
COSTA, 2016).
53

Link de acesso à Matéria disponível nas Referências Eletrônicas: (HOJE EM
DIA, 2017).

93

outrem, e vários outros exemplos que podem ser encontrados em

quem faz o ato de raspar forçosamente e quem recebe este gesto na

notícias na internet e na história (no nosso caso, articulada ao poder

esfera pública, e este caminho desemboca em uma só direção - a do

dos moldes do colonialismo e práticas eurocêntricas).

estabelecimento de uma relação dicotômica: de quem age

Todos esses exemplos tem como princípio o corpo da

violentamente e quem recebe a ação violenta. Na esfera privada

mulher sendo tratado violentamente como propriedade por atitudes

instigaria e alteraria as emoções e os estados dos indivíduos

machistas, e exposto em público – com pano de fundo a moral

envolvidos como apresenta Leach (1983). Se o cabelo tem um

judaico-cristã e/ou o corpo sujeitado ao sujeito/razão, como

“poder simbólico”, que é invisível e exercido com cumplicidade, ele

apresenta Quijano (2005). Por esta via, entendo que antes mesmo

pode ser tratado como estruturante de vários outros modos de ação e

das mulheres terem seus cabelos raspados forçosamente, elas já são

poder que podem culminar na “violência simbólica”54, ou seja, numa

visualizadas no regime de pensamento autoritário como propriedade,

crença e ação arbitrárias que naturaliza a insensibilidade e a

sendo elas com cabelo ou não.

invisibilidade, tal qual se percebe nos exemplos das mulheres que

Por esta via faz sentido as contribuições - apresentadas no

foram tosquiadas, isto é, um sentido de castração simbólica.

primeiro capítulo - que Santini e Camelier (2015), Bourdieu (1995,

Seguindo essa lógica, a própria cabeça cabeluda e os

1989) e Leach (1983) trazem ao enfatizarem o poder simbólico, a

próprios cabelos já são vistos como algo a serem apropriados:

violência simbólica (como por exemplo, dentro do escopo da divisão

retirado ou mantido. Este elemento representa o próprio código que

sexual para uso dos corpos) e, mais especificamente no caso do

outorga a permissão para a mulher ser aceita ou não. A figura a

último autor, o comportamento simbólico do cabelo.

seguir é um frame de um vídeo que realizei no ano de 2013, com co-

Se é pelo viés do simbólico que o cabelo é tratado, ou seja,

autoria da artista, performer e arte educadora Aishá Kanda [Figura

um símbolo que é instrumento de comunicação e conhecimento e

11]. Trago no corpo do texto este trabalho para compor minhas

que dá sentido ao mundo social por via do consenso, há a

indagações com relação a esta apropriação violenta dos cabelos,

possibilidade de haver uma relação comum de elementos de
significado (mesmo ocupando posições e condições diferentes) entre

54

Ver Santini e Camelier (2015) e Bourdieu (1989).
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dentre outras camadas. O enquadramento do vídeo não apresenta os

Aishá Kanda comentou, num escrito de 2018:

rostos das figuras em cena, aparece apenas um braço com uma

“Conversa de duas mulheres acerca de suas
experiências com seus ‘nãos’, leitura ou releitura de
penitência católica. Me marca neste trabalho sua
atmosfera, o punho de mobília empoeirada e copo de
veneno que, munido da trança mutilada de cabelo,
espécie de coisa-(foi)corpo, acerta com socos firmes
esse corpo de costas cicatrizadas que encara a parede
amarelada em postura que sugere prece. Para mim, a
repetição e o eco do gesto remetem simultaneamente
ao uso emergencial de um desfibrilador, na tentativa
de não deixar escapar a vida, e ao insistente pulsar da
memória, quando esta lida com forças indesejadas na
55
tentativa de digestão.” . (KANDA, 2018).

tatuagem de cadeira vermelha vazia e um minúsculo copo (intitulo
esta tatuagem como Cicuta); a mão segura uma trança, há também
um corpo de costas nuas em frente a uma parede.

O punho fechado vai dando socos cadenciados entrando em
choque com as costas nuas que, por consequência, fazem uma
pequena inclinação de encontro à parede. Esta ação é repetida
inúmeras vezes e, devido à edição do vídeo, surgem na imagem
fantasmas do gesto de socar. Pela questão do contexto, este gesto vai
criando sentidos em composição com a sua própria repetição, os
fantasmas, a trança, o corpo que se inclina, a cadeira vermelha com o
minicopo e a parede. Sentidos estes que dialogam com a questão do
Figura 11: Frame do video: Quarto de um sonho – instantes de uma suicida.
Autora: Anna Behatriz. Co-autora: Aishá Kanda. Ano: 2013. Fonte: Youtube.

silenciamento de um corpo sujeitado à imposição de padrões de
existência que forçam este corpo a se tornar uma espécie de parede
55

Trecho de uma conversa feita através de rede social, em 2018, com a artista
Aishá Kanda.
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que, nesse caso específico, não racha mas fica machucada,

Jong-Un, que consiste em obrigar estudantes do sexo masculino a

avermelhada; mesmo que o sangue vá se acalmando e se esvaindo da

cortarem seus cabelos tal qual o corte do ditador. Para as mulheres, o

superfície da pele, há a sensação de que ele foi perturbado no sentido

corte deveria ser relacionado ao da sua esposa. Partindo desta

da invasão.

curiosidade – em que pesquisei a forma do cabelo do ditador e das

Mas, ao revisitar este trabalho, percebo que a potência está

suas determinações – comecei a pensar sobre os cortes de cabelo de

no movimento daquele corpo de costas. Por mais que este esteja

militares brasileiros a partir das regras de condutas de higiene que

aparentemente apático, em termos de configuração e de movimento

estes profissionais devem cumprir - uma delas está relacionada a

no vídeo, ele pulsa vida ao passo que surge sua própria vermelhidão.

estes cortes. Proponho um exercício que consiste em articular

O que quero dizer é que se tomamos sempre e unicamente em conta

trechos e palavras que me chamaram a atenção, escolhidos dentre as

o discurso e as atitudes machistas, o “discurso visual falocrático”,

regras estabelecidas por esta conduta que regimenta o corte do

enquanto único e exclusivo caminho dos resultados das nossas

cabelo, apresentadas no “Regulamento de Uniformes do Exército”56

escolhas estéticas e políticas, experiências sejam elas pessoais e

. Além desse documento usei alguns termos da anatomia humana,

coletivas, tal como o identifica Stiles (2012) - quando ela traz a

assim construo um discurso através de fala, objetos e gestos.

cabeça raspada das mulheres como via exclusiva do significado de

No meio dessas pesquisas encontro o termo “undercut”,

humilhação ao longo da história - estamos colocando o corpo num

nome de corte de cabelo cuja forma pode se aproximar dos cortes

lugar sem saída para re-existências. Quem dá este significado de

militares e que se popularizou no mundo afora entre civis de

humilhação, quem determina isso? Por que determina? Para que

diferentes classes sociais, gêneros e etnias, como escolha estética.

propósitos?

Por estas referências estarem fragmentadas, elas acabam por criar

Compreendo estas questões também na performance

vários tensionamentos relacionados ao corpo nu da performer e

Instruções para CORTE undercut, criada por mim em 2017 [Figuras
12, 13, 14]. Este trabalho acha a sua origem a partir de uma
curiosidade em relação à obsessão do ditador norte coreano Kim

56

Link de acesso ao Regulamento de Uniformes do Exército disponível nas
Referências Eletrônicas: (EXERCÍTO BRASILEIRO, 2015).
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deflagram questões que permeiam a censura, a loucura e
mortificação do corpo em vida. Assim, o corte-cabelo é o elemento
principal da ação, através do ponto de vista de quem performa em
relação aos sentidos que emanam deste corte.
Na medida em que se enforca os “impulsos de criação
contínuas”, que são parte da vida, com linhas duras (aquelas
semelhantes às cordas de cizal também usadas para submeter
existências a puxar pedras e conceitos para uma vida inteira), o
corpo - seja articulado nas configurações de “zumbis hiperativos
incluídos ou trapos humanos excluídos” – se cansa, esmorece, numa
oscilação entre a dormência e a angústia. Segundo Suely Rolnik
(2011), a última está articulada em três faces: a ontológica que seria
um “medo de a vida se desagregar, de não conseguir perseverar,
medo de morrer”; a existencial que seria “o medo de a forma de
exteriorização das intensidades perder credibilidade, certos mundos
perderem legitimidade, desabarem; medo de fracassar” e a
psicológica, ou seja, “o medo de perder a forma tal como vivida pelo
ego, medo de enlouquecer” aos sentidos do impacto, ao choque,
absorto de um fora de si (ROLNIK, 2011, p. 51). Como uma
exigência ou como uma estratégia de sobrevivência, imprime-se um
sorriso congelado, um “smile” feliz.

Figura 12: Estudo para a construção da performance Instruções para CORTE
undercut. Desenho a caneta nanquim, 2017. Realizado por Anna Behatriz. Arquivo
pessoal.

10 rotações: o percurso do braço se dá através de gestos
titubeantes pegando pequenos insetos, 1 discurso ambíguo, ½ olhar
perdido, ponto de apoio. [Figura 12]

Os sentidos vão se articular através da composição, a priori
entre a peruca feita de cabelos humanos com corte próximo ao
“undercut” e um corpo nu em posição autoritária com as mãos para
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trás [Figuras 13-14]. Aos poucos, a face desta figura revela um
sorriso perturbador expresso que o mantém até o limite de uma
tremulação do rosto, os dentes, seios e vagina à mostra, pescoço
enrijecido como um toco de árvore, pés descalços. Em seguida, uma
fita de marcação de território preta vai sendo enrolada no corpo,
deixando alguns gomos apertados e a vagina à mostra. Algo de
vertiginoso se constrói, na medida em que este corpo nu e
emperucado é intensificado pelas falas:
- CORTE! APRESENTAR A PARTE INFERIOR DO
CRÂNIO. Occipital, tal qual OCCIPÍCIO!
- APRESENTAR LATERAIS DO CRÂNIO! Parietais,
mesmo que PAREDES COMPATÍVEIS AO CORTE DA
MÁQUINA N° 0
- APRESENTAR PARTE SUPERIOR DO CRÂNIO...
COMPATÍVEIS À MÁQUINA N° 04
- HARMONIZAR-SE COM O RESTO DO CORTE
- BEM NÍTIDO OS CONTORNOS!
- Disfarçando o corte...
- UNDEEEERRRRRRCUUUUUUTTTTTTTTT!

Figura 13: Registro da performance ‘Instruções para CORTE undercut, 2017.
Autora: Anna Behatriz. Local: Espaço Cultural Gepetto. Evento: Roçadeira.
Registrada por: Marina Duarte
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digitadas em papel A4 que aquele corpo apresenta suas falas e
questionamentos:
OLÁ!
EU SOU O CORPO
QUE O SISTEMA QUER
NÃO CONSIGO TIRAR ESTE SORRISO
ELE FOI CORTADO
DAS MINHAS ENTRANHAS
EU PODIA ESTAR ROUBANDO
EU PODIA ESTAR MATANDO
MAS ESTOU AQUI
HUMILDEMENTE
PARA PEDIR A VOCÊS
QUE ME EXPLIQUEM
QUEM É ESSE TAL DE SISTEMA?
...
PEÇO QUE ME TIREM DAQUI!’57

Figura 14: Registro da performance ‘Instruções para CORTE undercut, 2017.
Autora: Anna Behatriz. Local: Espaço Cultural Gepetto. Evento: Roçadeira.
Registrada por: Júlia Aguiar

Sinônimos da palavra CORTE são lidos no momento da
performance por um espectador :

No decorrer da ação, a peruca vai sendo ajustada e em
seguida, retirada num gesto de obstinação e patriotismo. Deste

Risco, ferida, ferimento, lesão, GOLPE, incisão,

modo, a peruca chega a ser colocada no peito e a cabeça abaixa

fissura, sulco, abertura, CENSURA, cortadura,

como uma reverência. Surge, desde então, um sorriso congelado em

boca, cortadela, fenda, talho, brecha

forma de raspagem desenhado com próprio cabelo que cresceu ao
longo da semana. Já não é mais pela voz, mas sim por placas

57

Parte verbal da performance “Instruções para CORTE undercut”, ano 2017,
autora: Anna Behatriz.
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exclusão, eliminação, contenção, retirada,

produtivos e aceitos, torna-se necessário que gastemos nossa energia

circuncisão, omissão, retrição, suspensão,

vital em criações desenfreadas a ponto de nem termos mais ideia do

diminuição, DESFALQUE, redução, quebra, cisão,

que somos, através do que está sendo criado. Quem não pratica esta

obstáculo, rimpimento, ruptura, impedimento,

lógica é excluído do processo. Quanto às intervenções autoritárias,

interceptação, secessão, lacuna,

elas insistem em articular padronizações estéticas do comportamento

separação, disrupção, OBSTRUÇÃO, interrupção,

e do corpo para torná-lo submisso de alguma forma e/ou dar falsa

intervalo, amputação, poda, decepamento,

sensação de poder, e se saímos deste controle ou o recusamos, se

aparagem, extirpação, rescisão, mutilação, abate,

fugimos de uma normatização e naturalização, somos punidas(os) e

dispensa, demissão, exoneração.

excluídas(os) intimamente e/ou publicamente.
Nesse sentido, percebo que a imposição da marca do trauma

Volto à frase da [Figura 13]: “Ele foi cortado”. O que foi

ou da submissão, o discurso visual “falocrático”, estão sendo

cortado, destacado e congelado, ali enquanto proposição reflexiva,

produzidos, afirmados e efetivados (nos casos das experiências aqui

foi o sorriso fingidor e apático, aquele que o padre, o ditador, o

relatadas) nos e pelos discursos que estão por trás das indagações

magnata, o pastor, o presidente, o machista e também parte de nós e

invasivas e julgadoras, atreladas às atitudes autoritárias e não

de qualquer um que possa se revelar autoritária, acham que podem

especificamente no meu gesto - e de outras mulheres - de raspar a

usufruir da parte de nossas “entranhas”, emergindo assim na

cabeça, e na manutenção dos nossos cabelos fora dela. Existe um

superfície das cabeças. O problema está (contexto ocidental) na

abismo gigantesco entre escolher raspar a cabeça e ser obrigada

padronização das formas e dos comportamentos que o capitalismo

violentamente, forçada a raspá-la.

cultural e cognitivo produz – mesmo investindo na criação

Quero salientar que as escolhas das mulheres para qualquer

desenfreada de si e do mundo profundamente ligados a produção e

configuração de seus cabelos (entre outras escolhas corporais), se

acumulação de capital como enfatiza Rolnik (2011). A padronização

vividas como “impulsos de criação contínuas”, sem menosprezar a

está justamente presente na ideia de que para sermos considerados

fragilidade resultante das turbulências que fazem parte da vida tal
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como o argumenta Rolnik (2011, p. 51), há, ao meu ver,
possibilidades de estarmos continuamente resistindo e re-existindo,
mesmo que a história oficial nos diga o contrário.
Não apenas fui abordada no sentido invasivo e impositivo
como nos exemplos relacionados à ideia de que estou adoentada ou
se preciso ser salva de alguma maldição. Mulheres de várias idades e
contextos mostraram empatia ao ver uma mulher de cabeça raspada,
deixando supor que existe um desejo de também experimentar uma
cabeça nua, entender qual é a sensação; elas não o fazem porque a
família não aprova, poderia perder o emprego, o companheiro veta a
possibilidade, ou têm receio de se sentir feia já que não sabem como
é o formato de sua cabeça e rosto de maneira nítida. Assim, mesmo
sendo apresentados todos estes vetos, me invade uma alegria ao
perceber que existe um desejo de resistência, a priori, mesmo não
efetivado. Um desejo de saber como é se perceber de outra maneira
que não seja a esperada por cada contexto de cada mulher que me
abordou, está aparente. Não sou e não quero ser a detentora de
nenhuma verdade, mas parto da possibilidade de que é muito bom
poder escolher. Apesar de não ser fácil bancar a escolha de maneira
tranquila, experimentar pode ser um bom caminho. Assim, é no viés
do devir que compreendo o elemento cabelo:
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“Percebi que os movimentos estão diferentes. O corpo está diferente. Sinto certa
leveza na cabeça quando de encontro à bacia. Leveza que digo é no sentido de não imprimir
um esforço desmedido para compreender que o peso da cabeça e sua trajetória ao encontro
de outras partes se faz, ora pendular, ora cortante, ora espiral, boca, rugas, cicatriz feita ao
encontro de um vidro de porta que rachou no meu batizado quando eu tinha 2 anos de idade.
Gravidade...
Quando giro, salto, ando, deito, faço movimentos de ondas, espasmos, vibrações,
tremeliques, vento batendo, água caindo, chuva, sol... pego um copo, viro para dar atenção a
algum chamado ou levo um susto, gesticulo a cabeça para sim, não, talvez, sim porém não,
não porém sim, não mais estou preocupada se os cabelos ficaram ‘no seu devido lugar’, não
tenho a responsabilidade de colocá-los para trás das orelhas, nem ajeitá-los pro lado ou
dividindo simetricamente ao meio. Mas se desgrenhados tenho desejo de mantê-los assim, em
movimento contínuo.
Contudo os tirei. Nesta configuração não há fios na órbita do olho inerte nem na
órbita do olho reflexo. Vejo olhos, poros, orelhas, linhas do pescoço, um cupinzeiro que não
sai cupins na nuca e que aumenta ou diminui de tamanho de acordo com mudanças de
estados e posturas. Olho tanto através de um deslocamento do meu próprio corpo e nele
também, me sinto parte junta e em deslocamento do espaço-tempo do contexto. É que nem
sempre lembro desta configuração, em muitos momentos este modo de estar no mundo por
vezes simplesmente está acontecendo e constantemente me escapo.
Há algo de prático. As repetições envolvidas nesta manutenção são: posicionar na
bancada máquina, espelho reflexo refração, forrar com um pano o chão e com um papel a
bancada, é que os pequenos fios parecem que brincam e se espalham,

grudam nas

superfícies de maneira parecida com um entusiasmo. Cumpro o gesto de raspar e recolho,
pano e papel cheios dos tocos de cabelo, mas sabendo que alguns fios escaparam e se
alojaram nos cantos e quinas, deixo estar. De 7 em 7 ou 15 em 15 dias desenvolvo estas
repetições e economizo por ano 360 reais de corte, destinando-os à produção artística e
cigarros.
A responsabilidade que sinto ter é em boa parte emaranhada e atrelada a sentir
cócegas ao passar a mão na cabeça, me reconheço e cada dia é diferente, rugas diferentes
sem precisar ajeitar algum véu subjugado, mesmo que a nudez do couro antes cabeludo é
subjugada em determinados encontros. Reconheço outras e outros mais, há bem pouco o
individual isolado, somos cheios de temperatura. Mudo a maneira de caminhar, não em
virtude da cabeça ‘nua em pêlos’ isoladamente como forma indubitável, mas por
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compreender que a reverberação do movimento está nos invisíveis do corpo, que podem
emergir na expressão.
Este cabelo cresce por volta de 1cm em 2 semanas, a minha relação com o corpo também
muda de acordo com este crescimento, tom de pele, formato das bochechas, parece que ao
crescer, também as rugas aumentam, as caspas também aumentam, tenho a leve impressão de
que meus movimentos ficam sutilmente compactados, não sei bem como são estes cabelos em
aspectos de textura e consistência, mas sei que estou envelhecendo, a cada ciclo, mais fios
brancos aparecem”58

58

Escrita sobre a experiência de uma mulher careca (Anna Behatriz).
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Um aliado a estas inquietações relacionadas ao gesto de

criação de tais figuras. No processo de trabalho ao longo do período

raspar a cabeça, a manutenção dela raspada no cotidiano e as

do seu mestrado, ela sentia seu corpo e sua figura num movimento

relações que vão sendo estabelecidas com esta visualidade, é o relato

de transformação. Este processo de transformação, aponta a artista,

de experiência da artista Flávia Naves 59. Deste modo, via whatsapp,

não está necessariamente atrelado a um despir ou vestir novamente

faço as perguntas: gostaria de saber sobre suas inquietações ao criar

(como uma roupa, por exemplo), mas atingiu sua pele quando

a ação “corpo figura”, apresentada na sua defesa de mestrado e o que

incorpora algumas tatuagens de algumas figuras que ela observou e

te levou a realizar o momento do corte de seus cabelos? Quais foram

que agora estão em seu corpo. Atingiu também o seu cabelo e pêlos.

as sensações que te passaram neste momento específico e no
cotidiano?

Para fazer a ação corpo-figura, ela observou a importância
de se fazer um movimento de percepção do seu próprio corpo em

Flávia apresenta que as inquietações que a levaram a criar a

composição com roupas, pele, cabelos e pêlos, deixando então com

ideia do corpo-figura têm relação com um fechamento de ciclo. Ela

que seus pêlos crescessem. Antes deste processo de reconhecimento

passa a vestir seu corpo com inúmeras imagens poéticas e políticas e

e transformação, Flávia Naves diz que sendo uma mulher da cidade

que passaram a habitá-lo no cotidiano, assim, essas imagens criavam

de Goiânia (lugar em que há um esforço de afirmação de padrão de

60

figuras . Corpo-figura seria um coroamento do movimento e

beleza e comportamento relacionados a processos de submissão
desta mulher a hábitos heterossexuais compulsórios61), de uma

59

Mestra pelo de Programa de pós graduação em estudos contemporâneos das
artes da Universidade Federal Fluminense - UFF. Artista da cena, trabalha com
performance, nascida em Goiânia-GO , reside atualmente no Rio de Janeiro.
60

Para Flávia Naves, em sua investigação artística poética e política, a sua ideia de
figura perpassa pela compreensão articulada nas artes visuais, como aquilo que se
destaca da paisagem, do fundo, deste modo, o corpo-figura seria aquele que se
destaca, destacando ele se expõe. Há uma questão do corpo-figura no espectro da
exposição, seria o sujeito que se destaca no contexto em que ele está, seria aquele
que se expressa e se posiciona, “se dar a ver alguma coisa”, uma afirmação da
existência atrelada à questões políticas, sociais. A figura, na perspectiva da artista,
seria uma imagem em movimento, “no sentido de não ser só imagem, mas também
presença ali, no aqui e agora que acontece, acontecimento”. Ela não performa uma

família em que as mulheres são todas formadas para estes hábitos,
figura só por fotografia, mas está sendo acontecendo no espaço.

61

O termo heterossexualidade compulsória foi criado pela feminista Adrinne Rich
em 1980 ao fazer uma análise da experiência lésbica. A heterossexualidade
compulsória é a exigência para que todos os sujeitos sejam heterossexuais, isto é, a
heterossexualidade se apresenta como única forma considerada normal de vivência
da sexualidade. (NOGUEIRA, 2013).

104

“[...] cortar meu cabelo é cortar uma estrutura, fazer
um corte numa estrutura que é machista,
heteronormativa, branca, com padrões muito
arraigados, com lógicas muito bem colocadas, a
tesoura e o cortar o cabelo estão muito neste lugar
deste corte, então as pessoas me ajudam com as
tesouras, cortando meu cabelo e a visualizar esta
outra imagem, coroando este corpo-figura. Meu
desejo ali era que meu cabelo fosse tão cortado, que
eu já quase permanecesse careca naquele momento,
não sei se isso aconteceu de fato, mas a questão é que
depois do corte de cabelo e depois das tintas no meu
corpo, eu então volto pra casa e completo a ação de
raspar a cabeça e é aí realmente no momento em que
eu me vejo com a cabeça raspada. A primeira
sensação é de uma alegria imensa. É curioso isso
porque na ação corpo-figura eu agrego um outro
nome ao meu que é o nome Caio que significa em
latim alegre, então tem todo um desejo desse resgate
de uma alegria, uma alegria de ser uma coisa e outra
o tempo todo62, de ser esse movimento de acúmulo
também, então realmente a primeira sensação que eu
tenho quando raspo minha cabeça é de muita alegria,
63
uma alegria de ter feito um corte tão difícil.” .
(NAVES, 2018).

numa estrutura machista, ela sempre foi colocada numa posição
higienizada para retirar os seus pêlos do corpo. Desde os 12 anos de
idade ela se depilou sem nunca questionar o sentido desta retirada de
pêlos.
Contudo, desde que começou a performar o corpo-figura,
ela permite que seus pêlos cresçam (axilas, pernas, virilha), e é neste
momento que compreende a existência desta textura e, inversamente,
há o movimento de diminuição de seus cabelos na cabeça: começa o
mestrado com o cabelo na altura da cintura, sem pêlos no corpo e, ao
final deste período está com os cabelos raspados e com o corpo com
pêlos crescidos. Deste modo, a artista compreende uma outra
imagem do feminino, diferente do padrão de feminino instigado pela
lógica heteronormativa que vestiu até então. Passou a ter desejo de
pêlos e corte de cabelo para entender o que significava viver um
outro corpo inteligível como feminino de mulher, numa perspectiva
que ela chama de “radicalidade enquanto sensação”.
O corpo-figura [Figuras 15-16] seria, na perspectiva de
Flávia, uma construção de um ritual, cujos elementos que a cercam
seriam: um tapete de feltro, tesouras e tintas de variadas cores. Ela
convoca a ajuda das pessoas para fazer um corte, entregando

62

Ser uma coisa e outro o tempo todo, segundo Flávia Naves: “Ser isso que estou
sendo mas também aquilo que eu fui, de ser Caio e de ser Flávia, de ser Caio e
Flávia e Figuraça e Guardiâ, é ser alguma coisa que pode ser isso e aquilo, não
algo que tem que estar o tempo todo sendo fixado em uma questão, em uma
identidade, em um nome, é um desejo de multiplicidade, de multiplicação, é quase
utópico, mas é bem concreto também.” (NAVES, 2018).

tesouras a elas. Seria o corte de uma estrutura que é presente:
63

Trecho da conversa com Flávia Naves feita por whatsapp em 2018.
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Naves desloca suas reflexões do contexto da performance,

bem lapidada. Flávia compreende que esta frase: “impressionante

da criação artística para o contexto do cotidiano, apresentando que

como esta mulher é bonita, mesmo careca ela está linda” pode ser

são complexas as relações que ela estabeleceu. Por assim dizer,

traduzida como “agradeça que você é bonita, que de alguma forma

passa a sentir uma força que a surpreende, uma força bélica, se

você está dentro de padrões de beleza, senão, coitada...”, ou seja, há

vendo deste modo muito forte, passando inclusive a usar

uma exigência homogeneizada de que a mulher precisa passar uma

cotidianamente uma bota pesada para sentir fincar os seus pés no

ótima impressão em detrimento das exigências heteronormativas.

chão, não conseguindo se desfazer deste objeto. Mas, em contrapartida, sentia uma facilidade maior em se distanciar dos vestidos,
entendendo que em seu processo de construção subjetiva o vestido
seria, naquele momento, sinal de leveza, sinal este que não
conseguia sentir. Em contato com o contexto que seria a cidade do
Rio de Janeiro (se mudou para lá a mais de 10 anos), Flávia Naves
afirma que as pessoas em geral a elogiavam bastante com falas tais
como: “como você é bonita’, “como você está bonita”,
“impressionante como esta mulher é bonita, mesmo careca ela está
linda”.
Pergunto se ela compreende esta última frase afirmativa no
escopo de uma fala ou ação autoritária, ela responde firmemente que
sim.

Argumenta,

neste sentido,

que dentro

deste sistema

heteronormativo compulsório a mulher não tem o direito de ser feia,
o que lhe chama muito a atenção é a relação de imagem da mulher,
como se ela tivesse que passar uma imagem plácida, harmoniosa,

Ao se referir às suas experiências enquanto mulher careca
no cotidiano diz:
“[...] o meu rosto se apresentava muito limpo então
eu via minhas expressões e de certa forma o que eu
via era isso, muita força, mas uma força bélica, isso
foi uma coisa que me trazia sensações boas e ruins
porque em alguns momentos eu queria me sentir mais
leve, mas eu não conseguia muito e ao mesmo tempo
eu me sentia tão forte, então era uma sensação boa de
muita força, de entender como eu sou forte e ver uma
beleza muito grande nessa força, mas tem essa
questão, quando eu queria viver um feminino na sua
total leveza como eu sinto agora, depois que meu
cabelo cresceu eu consigo sentir o peso do meu
cabelo, este peso consegue me trazer uma leveza, ele
dança ao vento, ele tem movimento, ele faz movimento
de leveza, sem o cabelo eu não sentia esse movimento
de leveza, então eu estava sempre vivendo com esta
contradição. Com relação a minha sexualidade, isso é
uma coisa que também causava um estranhamento
porque eu me via muito mais como uma mulher gay
ou bissexual, o meu desejo mesmo mudou na verdade,
eu passei a olhar as mulheres por exemplo de uma
outra forma, a sentir um desejo que eu nunca tinha
sentido, mudou a relação com a minha sexualidade,
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acho que foi uma transformação grande no sentido
de, de repente, me ver com uma certa força bélica de
confronto com a heteronormatividade compulsória e
aí nisso então eu começo a sentir essa força
“masculina” e aí o feminino aparece no lugar de
desejo, na vontade de experimentar corpos femininos,
isso é bem pessoal, acredito que cada um tem o seu
encontro com a questão da careca, mas a questão da
careca pra mim vem através de uma transformação
ampla, não veio como 'vou ficar careca’, ela veio de
toda uma estrutura que me levou a ficar careca, é
uma transformação muito ampla de questões
arraigadas, tem essa particularidade, eu começo a me
ver em imagens muito mais masculinas do que
femininas, nesta imagem mais masculina, eu consigo
ver muita feminilidade também, mas num lugar
64
diferente do que eu estava acostumada.” .(NAVES,
2018).

tátil, sensitivo. Para ela, por fim, falar sobre ser ou estar uma mulher
careca é na verdade dizer sobre o crescimento deste cabelo e que são
duas coisas que se fazem juntas, na medida em que a sensação de
seu corpo hoje está atrelada a um processo de apaziguamento com
relação a sua figura feminina, um apaziguamento de se sentir mais
em casa, apropriando-se de si e diante dos contextos que habita e que
este lugar só se deu por este movimento de ter raspado seus cabelos.

Hoje, com seus cabelos compridos, destaca o momento do
crescimento de suas madeixas apresentando que neste crescimento
seu aspecto já estava diferente, elas vinham mais enroladas, espessas
e mais pesadas. Desde o momento em que percebeu a importância da
criação do corpo-figura para um sentido de transformação, Flávia
Naves se permite ter um corpo mais poroso, vibrátil, na medida em
que compreende uma relação de amor com estes movimentos de
transição e, atualmente, com sua nova configuração de cabelos
compridos e espessos, contornando esta relação para um sentido
64

Trecho da conversa com Flávia Naves feita por whatsapp em 2018.

Figura 15: Corpo-figura. Flávia Naves. 2016. Registro da performance realizada
no Rio de Janeiro-RJ na sede do Teatro Inominável em Vila Isabel, registros
fotográficos: Francisco Costa.
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livro Cartografias Sentimentais: transformações contemporâneas do
desejo, estimando que é importante enfrentar as dificuldades, assim
como elaborar conceitual e existencialmente as dimensões
micropolíticas, “forças que agitam a realidade, dissolvendo suas
formas e engendrando outras, num processo que envolve o desejo e a
subjetividade” (ROLNIK, 2006, p. 01); em suas relações
macropolíticas: “fatos e modos de vida em sua exterioridade formal,
sociológica”, “nos embates entre as forças que permeiam a produção
da realidade” (ROLNIK, 2006, p. 01), a partir do momento em que
se precisa superar o modo de subjetivação que herdamos da
modernidade e, mais especificamente, a característica que:
Figura 16: Corpo-figura. Flávia Naves. 2016. Registro da performance realizada
no Rio de Janeiro-RJ na sede do Teatro Inominável em Vila Isabel, registros
fotográficos: Francisco Costa.

Revisitando os conteúdos e os trabalhos artísticos aqui
apresentados e fazendo um movimento de reconhecimento atento -

[…] consiste no constrangimento de nossa
vulnerabilidade às forças do mundo em sua irredutível
alteridade, condição para que o outro deixe de ser
simplesmente objeto de projeção de imagens
preestabelecidas e possa se tornar uma presença viva,
com a qual construímos nossos territórios existenciais.
(ROLNIK, 2011, p. 11).

percepção das porosidades das discussões aqui emergidas - recorro a
abordagem que vem me despertando interesse para experimentar o

Assim, seria necessário apostar em uma “potência

corpo e desestabilizar atitudes e discursos autoritários, tendo como

específica do sensível”, mas este exercício acaba estando recalcado

lugar de atuação não só no cotidiano, mas também nas práticas

na política de subjetivação vinda da modernidade e tem se mantido

artísticas - mais especificamente a arte da performance - a noção do

ativo por uma “certa tradição filosófica e poética”, apesar dele

“corpo vibrátil”. Rolnik (2011, p.11) desenvolve essa inquietação no

possuir comprovação na neurociência. Nesta perspectiva, “cada um
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de nossos órgãos é portador de uma dupla capacidade” que alia de

colocando-nos em crise, impondo-nos a necessidade de criar “formas

um lado o cortical, ou seja, a percepção que nos permite

de expressão para as sensações intransmissíveis por meio das

compreender o mundo em suas formas e projetar sobre elas a

representações de que dispomos” (ROLNIK, 2011, p.13). Em

representação. Essa percepção é associada ao tempo, à história do

relação a este paradoxo - o pensar e agir - encontram-se direcionados

sujeito e à linguagem. Com esta capacidade,

para transformação da “paisagem subjetiva e objetiva”, mas como

[…] erguem-se as figuras de sujeito e objeto, as quais
estabelecem entre si uma relação de exterioridade, o
que cria as condições para que nos situemos no mapa
de representações vigentes e nele possamos nos
mover. (ROLNIK, 2011, p. 12).

dito anteriormente, as forças subjetivas, principalmente aquelas de
conhecimento e criação, acabam servindo de alimento para o
capitalismo cognitivo e cultural.
Contudo, é preciso que hajam processos de orientação na

E do outro lado, o subcortical. Nessa capacidade, existe

direção de movimentos de afirmação da vida, com base nas

aqui a dissolução do sujeito, do objeto e o que separa o corpo do

urgências apresentadas pelas sensações como “os sinais da presença

mundo. É a razão pela qual a autora chama de “corpo vibrátil”, a

do outro em nosso corpo vibrátil”, de modo a problematizar e

capacidade dos órgãos do sentido em seu conjunto que:

separar o que nos invade enquanto políticas mais críticas e políticas
reativas que fazem parte da “subjetividade flexível” de acordo com a

[…] nos permite apreender a alteridade em sua
condição de campo de forças vivas que nos afetam e
se fazem presentes em nosso corpo sob a forma de
sensações. O exercício desta capacidade está
desvinculado da história do sujeito e da linguagem.
Com ela, o outro é uma presença que se integra à
nossa textura sensível, tornando-se, assim, parte de
nós mesmos. (ROLNIK, 2011, p. 12).

autora (ROLNIK, 2011, p.20).
Suely Rolnik (2011) continua se referindo ao “corpo
vibrátil”: os corpos se atraem e se repelem pelo seu poder de
afetarem e serem afetados, num movimento de atração e repulsa que
gera efeitos de misturas de afetos. Estas forças e intensidades não

Suely Rolnik identifica uma relação paradoxal entre a

tem forma e substância em si mesmas - não se pode ver - similares

vibratibilidade do corpo e sua capacidade de percepção. A tensão

às lascas que escapam dos artifícios de um território; elas se efetuam

que nasce deste paradoxo propicia o impulso da potência de criação,

nos artifícios e neles as “intensidades ganham e perdem sentido,
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produzindo-se mundos e desmanchando-se outros, tudo ao mesmo

artifício, produz em seu movimento intensidades e sentidos, e “surge

tempo.” (Ibidem, p. 35).

dos agenciamentos que fazem os corpos, em sua qualidade de

Reitera que os artifícios constituídos por “matérias de

vibráteis: o desejo só funciona em agenciamento”. Desse ponto de

expressão” não se encontram atrelados à falsidade, irrealidade; eles

vista, ele não estaria nem defasado nem transcendente ao mundo em

podem ter credibilidade enquanto verdadeiros operadores de

que vivemos: ele é o movimento de afetos e de simulação, “efeito de

intensidades, condutores de afetos que trazem espessura do real. Por

intensidade-e-língua,

este viés, uma série de artifícios vão sendo delineados no corpo

encontro de corpos, criando uma sensação de encantamento, em que

compondo um “plano de consistência” para os afetos, que pode ser

existe o movimento contínuo do desejo de desencantamento, no caso

aquilo que faz ser possível o encontro articulado no plano do visível,

de artifícios se tornarem obsoletos ao surgirem novos afetos por

como por exemplo uma performance artística. Contudo, quando os

consequência de novos encontros.

necessariamente ao

mesmo

tempo” no

artifícios por algum motivo, deixam de conduzir certas intensidades,

Todavia, se o “corpo-vibrátil” estiver amortecido devido a

os afetos gerados pelos encontros se tornam obsoletos, sem sentido,

uma subjetividade reduzida ao ego, à interioridade, ou seja, ao

convocando outras intensidades configuradas em novos artifícios

“conjunto de representações e sensações fixas, um ‘dentro’ ” que

para compor este “plano de consistência”. Consequentemente, o

“morre de medo de se perder”, a maior parte das conexões de desejo

corpo em ação composto por “matérias de expressão” pode dar

e seus agenciamentos será constrangida (ROLNIK, 2011, p. 43). O

impressão de algo falso, perdendo credibilidade.

movimento do desejo pode traçar linhas, tais como:

A autora afirma que o artifício ou “a máscara é a realidade

- A linha de fuga: Invisível e inconsciente, ela emerge da

em si mesma” e, por assim dizer, não existe “o verdadeiro [...] nem

atração e da repulsa entre os corpos em suas capacidades de afetarem

em cima, nem embaixo, nem atrás, nem no fundo da máscara.”

e serem afetados: “Enquanto se está vivo não se para de fazer

(ROLNIK, 2011, p. 35-37). Como perceber desde então se os afetos

encontros com outros corpos que não apenas humanos e com corpos

podem passar ou não e como eles estão passando? - Indaga Suely

que se tornam outros, surgindo novas atrações e repulsas, afetos que

Rolnik. O desejo, enquanto fruto que resulta da produção de
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escapam, traçando linhas de fuga que não tem a ver com fugir do

acima mencionadas, contudo emaranhadas e intrínsecas umas às

mundo” (ROLNIK, 2011, p. 49).

outras, sendo que através delas as pessoas podem se expressar e se

- A Linha maleável (lascas de mundos desmanchados):

orientar. No exercício destas linhas, territórios são compostos e

criada a partir do duplo traçado de vai e vem: o traçado 1 começa

decompostos “com seus modos de subjetivação, seus objetos e

“da invisível e inconsciente produção de afetos e depois vai para a

saberes” Rolnik (2011, p. 53) e “diferentes estratégias de

visível e consciente composição de territórios”; o traçado 2 vem “do

entrelaçamento de linhas geram diferentes modos de produção de

visível, consciente dos territórios, para o invisível, inconsciente, dos

subjetividade” (Ibidem, p. 56).

afetos escapando”, trajetória do movimento de desterritorialização.

O inconsciente, ao longo destas investigações, não é algo a

Intensidade: invisível, inconsciente e ilimitada. Expressão: visível,

ser destacado, recortado do espaço subjetivo, não é depósito de

consciente e finita. Linha na iminência de oscilar entre desabamento

energia ou de representações ou de ambos, assim como não é

de território, desencatamento, “em termos subjetivos, traduz-se

território de matriz estrutural. Ele seria então um produtor de

como sensação de irreconhecível, de estranhamento, de perda de

devires, a busca de “matéria de expressão” como modo de inventar o

sentido – em suma, de crise”, e o encantamento, quando o território

mundo, e só funciona agenciado.

ganha credibilidade e “faz sentido”, “em termos subjetivos se traduz

A performance Abdução para pequenas revoluções foi

como sensação de familiaridade, de alívio.” (ROLNIK, 2011, p. 50).

criada em 2015 [Figura 17]. Em 2014, fui morar na cidade de

- A Linha dura: finita, visível e consciente da organização

Campinas/SP para estudar e trabalhar. Neste período, houve a

dos territórios. Essa linha cria roteiros de circulação no mundo:

possibilidade de seguir a matéria “Pesquisa em Arte”, com o

“diretrizes de operacionalização para a consciência pilotar os afetos.

professor Renato Ferracini, enquanto aluna especial no curso de Pós-

Ela é finita, porque finita é a duração dos territórios e a

graduação em Artes da Cena. Com essa experiência aprofundei mais

funcionalidade de suas cartografias.” (ROLNIK, 2011, p. 51).

a reflexão acerca das minhas práticas artísticas, como as percebo a

A compreensão da formação do desejo no campo social, de
acordo com a autora, se dá por exercício dinâmico das três linhas

partir da ideia de relação com as teorias relacionadas ao corpo-semórgãos, à ideia de afeto e de devir.
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Em 2015, fui convidada a apresentar um trabalho no

transformações acontecerem por relações de contração e sustentação,

escritório do Grupo Empreza, montado no projeto intitulado Terra

cuja linha principal teria como limite essas duas situações no sentido

Comunal desenvolvido pela artista Marina Abramovic, no Sesc

do que meu corpo poderia suportar.

Pompéia em São Paulo. Diante daquele contexto, não tinha que dar

Neste contorno a ideia seria de abrir a boca por tempo

conta somente da criação e da feitura da performance, mas também

indeterminado e deixar que a saliva fosse escorrendo por ela. Saliva

das relações burocráticas da instituição para acertar o local e o

esta que iria tomar conta do chumaço de cabelo, encharcando-o. Isso

horário da apresentação do trabalho (além de assumir meu lugar de

bastaria para este primeiro momento. Mas o desejo de enxarcar foi

artista “intrusa”, já que eu não fazia parte da programação oficial).

sendo desencantado na medida em que não fazia mais sentido para

Aceitei o convite dos membros do Grupo Empreza e percebi a

aquele corpo apenas babar. O corpo desejou outras coisas, se

importância para o desenvolvimento do trabalho e de estar presente,

encantou novamente. Ao ficar com a boca aberta por um tempo um

justamente, como artista “intrusa”. Escolhi um canto do escritório de

choro abismal tomou de conta do meu corpo, era como se aquele

criação do Grupo e comecei a fazer a performance Abdução para

buraco fosse a mesma entrada e saída dos rasgos do mundo. Baba

pequenas revoluções.

escorrendo, choro abismal que, por forças de contração e sustentação

A performance é composta por dois momentos. No primeiro
momento, me posicionei junto a um banco levando uma vasilha com
chumaço grande de cabelo que eu havia coletado nos chãos dos
salões de beleza, no entorno do Sesc Pompéia. Este chumaço não
tinha um tipo de cabelo específico, ele era composto de tons,
tamanhos e texturas diferentes. Comecei então a me despir. Peguei o
chumaço de cabelo e o posicionei nos meus braços na altura dos
seios e sentei no banco. O desejo inicial, assim como no nome da
performance, consistia em deixar meu corpo disponível para micro

com sutis relaxamentos, gerava espasmos e pequenas contorções,
enrugava [Figura 17].
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No segundo momento, levantei do banco, segurando o
chumaço de cabelo encharcado nas mãos como um escalpo e
levantei o braço direito pelo movimento anatômico de abdução
sustentando-o até que a gravidade pudesse deixar este braço pesado
e insuportável. Contudo havia ali um sentido de resistência na
medida em que estava articulando todo meu corpo para que este
braço pudesse se manter erguido [Figura 18].

Figura 17: Registro do primeiro momento da performance Abdução para pequenas
revoluções. 2018. Mostra de Dança XYZ. Registrada por: Nityama Macrini

Figura 18: Registro do segundo momento da performance Abdução para pequenas
revoluções. 2018. Mostra de Dança XYZ. Registrada por: Nityama Macrini
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Ao mesmo tempo em que este corpo se construía, no
escritório acontecia a reunião rotineira do Grupo Empreza para

espessura do real, assim sendo um

corpo vibrátil, o corpo da

performance em relação ao contexto de produção.

fechamento de propostas artísticas e estratégias de ação. Eu sentia ali

Lembro-me que um dia antes havia acontecido o Serão

que haviam passantes que se deparavam com aquele corpo tomado

performático: um conjunto de performances do Grupo Empreza

de rugas e abismo. Ora ou outra, escapavam ruídos ásperos vindos

articuladas com os trabalhos antigos e atuais do Grupo. Uma das

da garganta, as pessoas se aproximavam de vez em quando; outras

performances que compunha o #1 Serão Performático - Projeto

observavam de longe, outras passavam e não lançavam olhar. Senti

Vesúvio foi realizada pelo artista Rafael Abdala. A proposta

naquele momento que ser “intrusa” à ordem daquela instituição

consistia em fazer um pequeno corte na testa com uma navalha e

potencializava a ação, na medida em que a dilatação daquele canto

encostar sua fronte na parede, em seguida ele arrasta a testa na

tomava o ambiente inteiro de forma ruidosa, como um modo de

superfície branca criando uma linha rastro com seu sangue. Este

desestabilização daquela configuração.

rastro estava lá, no dia em que apresentei a Abdução para pequenas

Identifico a percepção trazida por Rolnik (2011), no sentido

revoluções, sendo que no recorte espacial da performance, além da

de que para a performance acontecer era preciso estabelecer relações

linha sangrada, descorporificada do corpo forma do performer,

com a exterioridade daquele corpo: ambiente, coleta do chumaço de

estavam presentes corpos vertiginosos e cambaleantes tal como ideia

cabelo, banco, negociações, convite, sujeitos com suas histórias,

apresentada no início deste capítulo, através desta marca e do corpo

minha própria história, compunham o plano de consistência daquele

tomado de abismo e rugas.

corpo como matérias de expressão. O choro, os enrugamentos, os

Fiz esta performance em outras ocasiões. Através de

ruídos, a saliva escorrendo, a composição careca e cabelos fora da

convite feito por Roberta Barros e Leandra Espírito Santo apresentei

cabeça, o “buraco boca”, todos esses elementos entendidos como

a proposta no evento Diálogos sobre o feminino no Centro Cultural

artifícios não estavam atrelados a uma reação ou um significado

Banco do Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 2016. Neste

obsoleto ou engessado. Entendidos igualmente no espectro de

contexto, Abdução para pequenas revoluções foi composta por

operadores de intensidades, condutores de afetos que trazem uma

outras camadas de sentido. Entendi que existiam, desde a criação
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inicial, atravessamentos relacionados à questões do feminino.

Neste trabalho me valho de questões que permeiam a ideia

Contudo, neste contexto, estes atravessamentos tomaram corpo. As

de absurdo, um horror, horripílo-me-nos, horripêlo-me-nos, assim

idealizadoras do evento me pediram para falar a respeito do que eu

lanço uma vertiginosa cena a qual a confrontação de corpo-cabelo

compreendia sobre quem pode falar sobre o feminino e se meu

se constrói. Estes cabelos no colo e após acima da cabeça, são de

trabalho fazia parte da arte feminista e porque - através de vídeo. Em

pessoas desconhecidas, o chumaço morto sai de um lugar de

resposta, ofereci o texto a seguir.

padecimento para um outro de luta. Mas estados de morte invadem

“Bem, num campo de reflexão, em que se possa criar uma

a todas e todos nós, apesar de ser um corpo mulher fazendo ação,

zona de conflito, de combates e de empatias, acredito que nenhuma

sou uma sujeita com várias camadas e esta mulher em devir propõe

voz, tendo em vista a consciência do lugar que se fala, pode ser

neste trabalho uma relação de fragilidades em pequenas revoluções,

censurada ao dizer do feminino. Pensando no feminino como um

e particularmente para mim isto é sinal de força. Acredito que neste

território de afetos, não apenas falar dele é imprescindível, mas

contexto muitas vozes falam, são vozes daqueles que existem, podem

escutar sobre ele também é de extrema importância, esta falaescuta

então ser vozes da nossa memória, assim não considero este

não pode estar apenas na boca e no ouvido, mas no corpo inteiro.

trabalho apenas no espectro da arte feminista, mas penso no

Contudo, padronizar a imagem do feminino como se este fosse um

espectro da persistência em vida.”65

bibelô que enfeita uma penteadeira, cuja função é absorver o olhar,
tornando-o zumbi ,ou seja, um olhar sem a vitalidade da crítica, e

Um corpo nu. Não se podia fazer o trabalho onde as pessoas

por consequência ignorando uma estrutura que apodrece e corrói as

circulavam, a instituição não permitia. Precisei realizar a

relações, que é o machismo, me parece enfadonho e cruel. Então

performance dentro do teatro do Centro Cultural Banco do Brasil de

com toda certeza esse lugar deve ser combatido e quem sabe assim

São Paulo, com aquelas cadeiras enfileiradas e fixas, nas quais

haja espaço para dizer de um território de amor em que se
potencialize as manifestações de muitos femininos.

65

Texto criado por Anna Behatriz para a divulgação do trabalho Abdução para
pequenas revoluções no evento Diálogos sobre o feminino.
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poucos se atreveram a levantar delas e se aproximar. Abismo? Nos

tornavam corpo; a cada sentir do peso dos braços desabarem, novas

dias em que apresentei a performance não apenas fui tomada de

composições com estas palavras iam surgindo:

choro abismal, que já fazia parte do plano de consistência daquele
corpo, mas fui tomada também por risos que, por micro

Absurdo, o tempo nos assusta, abdução.

transformações, criam o estado deste corpo em performance.

Surdo, o tempo... assusta o tempo absurdo.

Haviam momentos em que eu mesma confundia choro e risada e

ABDUÇÃO.

todos eles eram abismais, entendendo que o abismal não é um lugar

De A a B, abs, assusta ação do tempo na abdução.

específico e profundo das emoções, em um espaço interior. Emoções

No tempo o mundo surdo assusta o absurdo sur, o sur de ab

estas, criadas pelo indivíduo isolado como um buraco sem fundo.

abdução... absinto.

Mas abismal no sentido de que a exterioridade ao corpo, que

O TEMPO NOS ASSUSTA.

também compõe a vida, possui grandes lacunas, buracos, intervalos,

Abdução braço... pilus assustado absurda a ação do surdo

penhascos com os quais é preciso dançar.

do mundo...

Cada vez que experimentava esta performance, eu me

Se, em 2011, na performance Mord(ação) em canto, o corpo gritava

propunha a deixar com que outros artifícios pudessem se formar e

em uma intensidade de não grita não grita não grita... como uma

deixar passar novas intensidades que “sem maior distância do que

força muda; em 2017, em Abdução para pequenas revoluções, na

um pêlo”(ARTAUD, 1985, p. 30), fazia aquele corpo gritar. Palavras

busca por sustentar e suportar aquele braço, escalpo, 31 anos de

surgiram, quando me preparei para apresentá-la no II Festival

vida, 10 anos de cabeça nua, 7 anos entre uma performance e outra,

Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, na cidade

o grito já se tornava urro, silencios. Madeixas que Gritam.

de Goiânia, em 2017. O desejo de não apenas trazer o som enquanto
ruído, mas enquanto voz, língua em que eu tinha algumas palavras
gravadas em minha memória, se fez presente. Mas ao levantar o
braço com o chumaço de cabelo nas mãos, estas palavras se
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CAPÍTULO III - CORPO-CABELO

Figura 19: Desenho. Título: da série - Estudos de imprecisão. Anna Behatriz
Dimensão: 21 x 29,7 cm. Ano: 2016. Caneta nanquim em papel canson. Arquivo
pessoal.

Figura 20: Desenho. Título: da série - Estudos de imprecisão. Anna Behatriz
Dimensão: 21 x 29,7 cm. Ano: 2016. Caneta nanquim em papel canson. Arquivo
pessoal.
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Figura: 19
Direita:
movimento de abdução
o braço pesa em 10 minutos de pressão muda
os fios do escalpo deitam sobre o corpo em resistência
Figura: 20
Esquerda acima libélula:
momento em que a leveza se torna insuportável
Esquerda olho:
uma pressão muda
Esquerda boca saliva:
percorreu o céu da boca enquanto tentava engolir
Esquerda boca saliva abaixo:
A saliva escorre por debaixo da língua até alcançar a muralha dos
dentes incisivos a língua contrai algumas vezes. A grande gota
ainda não tocou o escalpo no colo.

(2007) sobre o começo. Confesso que tenho embaraços com
começos, pois obstinadamente quero controlá-los, dar forma a eles.
Contudo antes mesmo de se formar, esta forma já trincou. É que os
começos estavam acontecendo antes mesmo de se efetivar a forma e,
neste sentido, eles vêm com tanta intensidade que controlá-los seria
como fazer um risco na água: efêmero. Então o gesto de começar
neste momento da escrita não tem substancialmente caráter inédito,
se pensarmos que o começo de algo ou de nós já havia sido
produzido antes mesmo de sabermos que alguns desses começos já
nos foram imbuídos ou fluídos. Antes mesmo de sairmos de nossas
cavidades e buracos já haviam dito quem éramos, já dirão o que
fomos. Nossos corpos pulsam ancestralidade, somos emaranhados de

“Os começos sempre são uma questão complicada.
Como começar? Pois quando começa, já que não
tinha nada antes de você, você não pode nem mesmo
começar. Mas se já havia alguma coisa antes de você
começar, você nunca pode começar de verdade.
Resumindo, nunca conseguirá começar qualquer
coisa que seja. Quem começa é sempre um outro, não
você. Um outro que você desconhece, começa depois
de você, enquanto você não existe ou sem que você
saiba que já começou. Você nunca conseguirá
controlar o começo.” (UNO, 2007,p. 49)

um infinito de forças e artifícios até chegarmos ao fim. Mas os fins e

Estamos aqui, no terceiro capítulo, com uma certa exaustão

corpo em resistência. A grande gota ainda não tocou o escalpo no

da prática da escrita e com inúmeras leituras que a acompanham.

colo. Ascensões e quedas entre fins e começos são o que move o

Inicio este momento trazendo a citação do filósofo japonês Uno

corpo em Abdução para pequenas revoluções, antes já percebido

os começos são linhas tênues. As [Figuras 19 e 20] são um exemplo
destas linhas: após um ano em que a performance Abdução para
pequenas revoluções [Figuras 17 e 18] foi realizada, faço desenhos
esquemáticos de experiências que vivi, em 2015, em torno desta
ação.
Movimento de abdução. Os fios do escalpo deitam sobre o
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enquanto

corpo

pré-experiência

vertiginoso

e

cambaleante

Encantador), 2015. Na sequência faço uma breve apresentação de

produzido/secretado que faz ranger também minha produção

seu trabalho e, em seguida, contextualizo a motivação para a

artística. Há nos pensamentos evocados, aqui, o risco de adentrar, de

realização do encontro guiado pela performance e a conversa com os

retornar as cavidades profundas nas quais não se sabe ao certo o que

participantes.

tem no fundo. É escuro, úmido, incômodo, sujo, íntimo, coletivo.
Por vezes, a respiração fica curta e ofegante, pois é abafada; é
preciso agarrar-se a pequenos fins e começos deixando que eles se
esvaiam para que outros possam surgir.
Como um começo-fim, um fim-começo, propus um
encontro realizado com 12 pessoas, no dia 05 de maio de 2018, na
sala de ensaio do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás.
Encontro este dividido entre a apresentação da performance
Abdução para pequenas revoluções e uma conversa. Pudemos
conversar acerca da performance e a ideia de absurdo; a questão do
cabelo estava o tempo inteiro presente, tanto em relatos de
experiência e na própria performance, quanto em nossos corpos que

Figura 21: Performance. Título: Dark and Lovely. Selina Thompson. Duração: 2
horas. Ano: 2015. Arquivo da internet.

estavam ali tendo lampejos de pensamentos e surpreendendo-nos
com outras maneiras de vivenciar o elemento cabelo.
A decisão efetiva para realizar este encontro e tê-lo como
importante para o desenvolvimento desta pesquisa foi o contato,
mesmo via internet, com as imagens do trabalho da artista britânica
Selina Thompson, [Figura 21] chamado Dark and Lovely (Escuro e

Encontrei uma reportagem no site Vice, feito por Robert
O’Connor e que traz algumas informações sobre o trabalho de Selina
Thompson. A artista, em seu processo de começos começados, havia
percebido com 16 anos que seu cabelo afro estava danificado, pois o
havia alisado durante vários anos. Deste modo, decidiu raspar a
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cabeça e, ao fazer este gesto, seu pai resolveu parar de falar com ela

performance e, em um determinado momento, repete algumas vezes

e sua mãe chorou. Selina se sentiu confusa por não compreender a

para espectadores em seu entorno: “cabelo é só cabelo”, pedindo

reação do seu pai e as reações ao seu redor, contudo, mesmo assim,

para todos repetirem tal afirmativa. Ao repetirem essa afirmação, a

não se arrependeu de ter feito esse gesto e foi compreendendo que as

artista diz que estas pessoas não estão entendendo e pede então para

madeixas informam coisas. Em seu escopo de pesquisa estas

que todos se aproximem dela. Eles se juntam a ela, como um ritual.

informações estão atreladas às ideias de raça, gênero e beleza.

Esta frase seria a resposta para pessoas que compreendiam que tal

Para a performance Dark and Lovely [Figura 21], a artista

tema não era importante para se dar atenção. Neste sentido, ela

foi recolhendo histórias, impressões, afirmações e cabelos em salões

responde a tal compreensão com histórias que coletou dos salões de

de beleza voltados para negros na área do bairro de Chapeltown, na

cabeleireiro das comunidades negras da Inglaterra, deixando vir à

cidade de Leeds, Inglaterra. Ela relatou que: “chegar lá com um

tona significados de ser mulher negra.

caderno e um gravador deixava as pessoas nervosas; então, elas
não queriam falar comigo. Aí comecei a passar o dia trabalhando
nesses lugares." (THOMPSON, 2015, apud O’CONNOR, 2015).
Nesta experiência, fala que aprendeu sobre o que é ser negra e
britânica e suas multiplicidades:
Descobri que, para essas mulheres, fazer o cabelo é
um momento de comunhão e de criar laços, quase um
momento espiritual para ser compartilhado entre as
pessoas. Entretanto, também aprendi que isso expõe
as tensões mais sérias e sombrias dentro da
comunidade negra. (THOMPSON, 2015 apud
O’CONNOR, 2015).

A artista traz o tema “cabelo é só cabelo” em sua

A obra central da apresentação de Thompson – um
iglu de 2 metros de altura de apliques de cabelo, uma
cadeira de barbeiro e uma foto – é onde ela cria uma
comunidade momentânea, onde ela coloca a plateia no
coração das vidas negras que explora. [...] Para
aqueles que não cresceram com as pressões comuns
relacionadas ao cabelo negro, o iglu é um lugar onde
fatos e estatísticas – e Thompson têm muitos – se
transformam em pessoas e experiências reais.
(O’CONNOR, 2015).

A conversa, as histórias contadas, as imagens que se
desenvolvem constituem a própria performance de Seline Thompson
e deflagram temas em torno do elemento cabelo. “Cabelo é só
cabelo” seria então uma afirmação redutora que tende a apagar as
várias relações hierárquicas no campo social, político, econômico e
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pessoal, cujo elemento cabelo pode deflagrar. Os vários temas que

Ainda que no ato da performance Abdução para pequenas

Thompson evoca, ao longo de todo o seu processo em torno do

revoluções não tenha havido a conversa (articulada pela fala de todas

cabelo, são articulados a partir da conversa, seja ela nos salões de

e todos os participantes do encontro do dia 05 de maio de 2018),

beleza ou na própria performance.

sensações articuladas com as histórias de cada participante já

Estou em consonância com a questão de que cabelo não é

estavam

ali

acontecendo,

sendo

elas

também

arranjadas

só cabelo e, neste sentido, a partir de minhas experiências de vida

produzidas/secretadas naquele momento. Ao longo da conversa o

articuladas com meus trabalhos artísticos, entendo que o cabelo é um

elemento cabelo surgiu em suas várias texturas, temperaturas,

emaranhado de relações que podem ser discutidas de dentro e

distâncias e intensidades; pudemos então constatar que cabelo não é

através de nossos territórios existenciais. No caso da proposição de

só cabelo em várias dimensões de percepção. Conversamos sobre

Selina Thompson ela articula as conversas num corpo pré e na

corpo e também constatamos que a ideia de que “absurdo é só

experiência/performance. No caso da proposição que eu relato aqui,

absurdo”, é outra afirmativa importante a ser desprogramada.

a conversa está articulada num corpo pré e pós-experiência/
performance.

percepções e sensações relacionadas ao que esta performance em

Contudo, como a conversa foi muito profícua – abrindo
tentáculos em várias direções, temas, questões –

Decidi fazer este encontro por um desejo de trocar
questão poderia provocar, pois apesar de o tema “morte” permear

ela não foi

toda a minha pesquisa e ser de fato o germe instigador, ele não é

inteiramente usada neste capítulo, precisei fazer recortes para dar

tratado de maneira fechada e está sempre sendo contaminado, sujado

conta do tempo que o mestrado permite, contornando aquilo que

por campos de experiência vividos. Percebo que as camadas da

compete às discussões já realizadas nesta escrita até então. Os

performance Abdução para pequenas revoluções também surgem

conteúdos a seguir são deflagrados pelos aspectos que surgiram na

para com e para além do que pensei e propus, na medida em que ela

conversa [Apêndice A], como: o cabelo abjeto, o absurdo, morte e

é mostrada para os espectadores. São criados, junto com a

vida, sensações que a performance provocou nos convidados e em

performance, os seus possíveis a partir de “micropercepções” que

mim.
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revestem as “macropercepções”, tanto no presente quanto num outro

canto para posicionar os elementos da performance. Logo em

presente (quando há alguma revisitação em torno dela).

seguida Andreia Miklos e Mirna Anaquiri apareceram: uma para

A todo tempo (nesta pesquisa que começou em 2006, mas

posicionar a câmera e o gravador66 (todo o encontro foi filmado) e a

que já tinha outros começos vividos e pulsando nesta escrita de

outra para ajeitar a mesa do café da manhã (já que o encontro foi

mestrado), trago percepções e sensações que evocam e deflagram

marcado para às 9h00). Aos poucos as pessoas iam chegando e

emaranhados de vida e morte, compreendidos através de encontros

Mirna logo assumiu o lugar de acolhimento, chamando-as para

(sejam eles com Ana e a Trança Perdida, com as pessoas que nos

tomarem um café enquanto eu as abraçava num sentido de

abordam na rua, através de entrevista com as artistas Cláudia Paim,

agradecimento por elas estarem ali.

Flávia Naves, Aishá Kanda, pelas performances e outros trabalhos

A maioria disse que já havia tomado café da manhã, mas,

desenvolvidos, pelo encontro com minhas memórias e os textos

mesmo assim, todas se dispuseram a ficar no hall do CCUFG,

lidos). Continuando os encontros, as pessoas as quais convidei para

conversando entre si e beliscando os quitutes. Algumas se

vivenciarem a performance são algumas que já dialoguei sobre e

conheciam e outras nem tanto, mas todas dialogavam entre si de

com o corpo em várias esferas, seja em conversas, assistindo seus

algum modo. Ali se estabeleceu presencialmente relações e

próprios trabalhos ou lendo suas inquietações: Jayme Marques,

atualizações de relações que, ao meu ver, já estavam fazendo vibrar

Adriano Braga, Andrea Pita, Hélio Tafner, Cássia Nunes, Gilson

um corpo e corpos para nossas próximas conversas ao longo desta

Andrade, Ana Reis, Mirna Anaquiri, Janayna Soldera, Lucília

manhã.

Chaves, Haroldo Araújo e Rhayssa Lima. São artistas da dança, da

Num determinado momento, por volta das 9h40, convido a

performance, do teatro, da arte-educação, da pedagogia e da

todas e a todos para entrarem na sala de dança. Carrego comigo uma

psicologia.

trouxa de pano preta e digo aos convidados que fiquem à vontade

Chegamos, Hélio e eu, 40 minutos mais cedo para
ajeitarmos o espaço. Enquanto ele fazia o café, eu estudava um
modo de organizar o material na sala de dança, procurando algum

66

Toda a conversa realizada no CCUFG, no dia 5 de maio de 2018, encontra-se
transcrita no Apêndice A desta monografia.
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para estarem como quiserem na sala. Fecho a porta e me direciono

O retorno periódico destas sensações à dor física, nestas

para o canto onde posicionei o banco que uso para fazer a ação.

duas áreas do corpo (boca e braço), se desordena na medida em que

Percebo que todos estão sentados no chão a uma distância

todo o resto do corpo começa a vibrar, a carne começa a tremer

consideravelmente grande, se pensarmos que estávamos em pontas

desorientada, desprogramada e acontecem micro-fugas. Faço a

praticamente opostas do espaço.

performance nua, justamente para que as vibrações que chegam à

O “programa”, pensado em 2015, não foi elaborado

superfície da carne possam ser potencialmente visíveis no corpo

inicialmente através da escrita sequencial de uma ação, de tal modo

todo, compondo com o elemento cabelo e a ausência dele na cabeça.

que o olhar repousado num pensamento é que foi o começo, antes já

Uma das coisas que reparei, na ocasião da conversa, é que

começado, desta proposta. Pensei em situações para o corpo que

nenhum dos participantes problematizou o nu especificamente do

supostamente provocassem nele um sentido de limite através de

corpo de uma mulher. Assim, desde a concepção do programa,

sustentações físicas: abrir a boca até o limite, sustentar um braço até

percebo que a presença da nudez não foi articulada substancialmente

o limite, até a estafa, até a exaustão, na qual sensações poderiam

no escopo de gênero, mas pressupõe possíveis leituras de tal escopo.

surgir e se defasar constantemente. Sensações em vias de defasagem,

Neste caso, questões de gênero não são o cerne da ação, mas sim

que criam fissuras para outras sensações emergirem, daí: “para

atravessamento, também porque é identificado ali o corpo de uma

pequenas revoluções”, já que a distância entre uma sensação e outra

mulher. Deste modo não irei, neste capítulo, problematizar o nu

é mínima. Os movimentos das sensações vão crescendo e

feminino em performance, já que esta será uma questão a ser tratada

decrescendo, surgindo e explodindo, aparentemente num ciclo em

em futuras reflexões e não no quadro desta dissertação.

que há um ponto de começo e fim, mas que na realidade, na

Depois de ter feito este repouso, me sorvo de uma

composição de uma sensação com outra, há uma re-existência de

sequência de verbos no infinitivo, contextualizados na ação aqui

outras sensações mesmo que uma possa se confundir com a outra,

desta escrita, como um fim para apresentar a sua estrutura elaborada.

criando também ambiguidades nas formas que elas vão tomando e

Neste sentido, as sensações e reações ativadas por estes infinitivos

compondo o corpo.

podem estar em aberto a cada vez que ele é realizado. O que
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apresento relacionado às sensações é o que já experimentei, de 2015
até então:

Deste modo, para a autora, as ações performativas ou
programas são calculadas e apresentam conceituação polida,

“Entrar no espaço (que geralmente acontece num canto ou

exigindo grande coesão para ser realizada, tendo como ponto de

numa produção de um canto), convidar as pessoas a se instalarem

contato com o improviso no que concerne a qualidade de não ser

no espaço, posicionar os objetos, tirar a roupa, posicionar junto aos

ensaiada de antemão. Ativador de experiência num sentido de

objetos, pegar os chumaços de cabelo, posicionar e segurar junto ao

desprogramação de organismo e de meio, os “programas anunciam

peito, sentar no banco, abrir a boca (por tempo não programado),

que ‘corpos’ são sistemas relacionais abertos, altamente suscetíveis e

encharcar o chumaço de cabelo, levantar do banco, levantar o

cambiantes.” (FABIÃO, 2009, p. 237- 238).

braço segurando o chumaço de cabelo (por tempo não
programado)”.

A autora continua afirmando que uma experiência em sua
definição é transformadora, no sentido de que é momento de trânsito
da forma, uma “trans-forma” e, por assim dizer, “determina um antes

Utilizo a “palavra-conceito” programa, de acordo com a

e um depois, corpo pré e corpo pós-experiência. As escalas de

proposição da performer e teórica de performance: Eleonora Fabião

transformação são evidentemente variadas e relativas, oscilam entre

(2009). Ela se alimenta a partir do texto Como criar para si um

um sôpro e um renascimento” (FABIÃO, 2009, p. 237). Deste modo,

corpo sem órgãos, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. No texto, o

compreendo que um programa é um começo já começado, um

programa refere-se como “motor de experimentação”. A autora

começo trincado para que o sôpro e o renascimento possam ser

afirma que:

potência, produzindo relações sutis ou assoladoras, dependendo da
[…] ao agir seu programa, desprograma organismo e
meio [...] Um programa é um ativador de experiência.
Longe de um exercício, prática preparatória para uma
futura ação, a experiência é a ação em si mesma.”
(FABIÃO, 2009, p. 237).

abertura desta falha/fratura e também das aberturas dos poros das
superfícies envolvidas.
Já no fim da conversa na sala de ensaio, num corpo pósexperiência, a psicóloga Rhayssa Lima traz estes questionamentos:
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“O que é isso, essa performance, isso é arte? Isso provoca tanto,

lapidação de uma forma de se mover, mas um modo de o corpo

isso é só arte?”. (LIMA, 2018).

acontecer, que dele pudessem vir, além dos gestos e das imagens

Rhayssa me coloca num prumo ondulante para revisitação de

programadas, também as sensações que escapam. O elemento

meus começos e ativa preocupações que tenho com relação à escolha

“cabelo” logo apareceu como estratégia de criar “presença” para

de trabalhar com performance. No começo de minha graduação em

potencializar as sensações nos trabalhos, além de ativar imagens que

Artes Visuais, também comecei a dançar no Nômades Grupo de

evocam sentidos de morte/vida.

Dança, dirigido pela coreógrafa Cristiane Santos. Neste período,

Nem no começo e nem agora o objetivo é de definição

entre 2005 e 2010, fui percebendo que ao dançar os movimentos

sobre o que é a performance como arte com precisão. Assim como

ensaiados exaustivamente em ritmo, velocidade, torções, encaixes,

os começos ou fins se esgarçam em seus limites, passando por

impulsos, direções, flexibilidade e de maneira precisa em sua forma,

paragens e não por pontos neutros e isolados, o exercício de definir o

surgiam e escapavam sensações dali, além de imagens e gestos. Se

que seria a performance como arte tem grandes chances de ter

estes fossem capturados a todo momento que aparecessem na

potencialidades e defasagens, como bem diz a artista Thaíse Nardim

execução dinâmica da coreografia e se não houvesse uma atenção

(2017) em sua tese Práticas de aprendizagem em arte da

racional em alguma medida, fariam com que a forma dos

performance – pesquisadocência-criação por uma intensionalidade

movimentos ficassem desajustadas, deslocadas do esperado da

inominável, “as categorias são nomes que ficam, enquanto as coisas

execução. São nestas fugas que eu percebi a potência para criar algo

passam. Quando você menos espera, a coisa já é outra e o nome, o

que a forma coreografada não dá conta (já que era preciso e

mesmo.” (NARDIM, 2017, p. 73).

importante, naquela prática, conter as intensidades, de maneira a não
perder o que já tinha sido ensaiado).

Ao perceber que as fugas me interessavam na prática de
dança que eu estava realizando, de algum modo naquele momento,

Por assim dizer, fui buscar, antes mesmo de nomear, um

me via indo pelo viés da negação. Não que eu negasse a dança,

modo de potencializar essas sensações escapadas, um modo de não

porque continuo dançando e considerando esta prática potente e da

precisar passar pelo ensaio, enquanto um momento de rigor e

qual, inclusive, me valho para compor e pensar o corpo ao fazer uma
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performance em determinadas criações. Mas na medida em que eu

correta de construir um corpo em dança, sendo que na performance o

não conseguia esclarecer o porquê do que eu estava fazendo era

corpo deveria ser totalmente desassociado das experiências que tive

performance, havia um encontro e confronto com a “dificuldade do

e deveria acontecer no próprio ato da performance, sem me haver

objeto em questão. Pois este 'objeto' é resistente ao trabalho

com tais experiências. Esta imprudência que fazia estancar dentro de

racionalista que se aplica sobre ele”. (AGRA, 2011, p. 12). Comecei

minha produção artística o próprio desejo de criar e não nominar a

a articular minhas reflexões pelo viés da identificação do que não

criação antes dela existir (a ponto de esvaziar o tempo com uma

seria performance para poder explicar a performance e, mais ainda,

exaustiva insistência em identificar com precisão uma definição de

ao dizer o que não era para dizer sobre performance, este dizer não

performance como arte), também fazia aquilo que estava sendo

tinha uma nitidez de apontamentos de códigos específicos para um

produzido perder a força.

entendimento e nem aplicabilidades gerais de tal “objeto”. Percebi o
que Coutinho (2008) indaga:

Deste modo, revisitei um dos primeiros trabalhos que dei o
nome de performance e cujo título é Mucosa Cega, realizado em
2008 [Figura 22 e 23]. Ela foi programada desta maneira: dois

Percebe-se então a dificuldade em definir de forma
clássica o objeto da performance: ele não é algo
exterior a nós mas produz-se numa continuidade entre
sujeito e objeto [...] Além disso, sendo uma filosofia
fundada nos usos do quotidiano e não na procura de
um modelo ideal que o transcenda, qualquer definição
formal de Performance, se necessária, teria de dar
conta de todas as possibilidades de ocorrência
concreta, logo, de todos os contextos de experiência.”
(COUTINHO, 2008, p. 08, 09 apud AGRA, 2011, p.
13).

corpos se posicionam um em frente ao outro, atrás de um dos corpos
contém no chão um prato com cabelo, atrás de outro um prato sem
cabelo, a ação é, o corpo que protege o prato com cabelo, tentar
impedir obstinadamente o outro corpo de pegar com a boca este
cabelo e alojá-lo no prato vazio . Percebo assim que as estratégias as
quais os dois corpos estavam articulando para a ação acontecer,
estavam

Ao passo que ia pela via negativa, eu estava, de algum

atreladas

também

às

experiências

de

contato

e

67

improvisação , que experimentamos em nossas práticas de dança. O

modo, deixando estanque a própria possibilidade de compreensão
das minhas práticas de dança, como se houvesse uma forma ideal e

67

Contato e improvisação é um diálogo corporal de duas ou mais pessoas por
meio do vocabulário sensorial composto de toque, peso e pressão. É a aceitação do
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bailarino Sacha Witkowiski e eu, por mais que nos permitíamos, no
momento da performance, os acasos, os machucados, as incertezas
de intensidades geradas naquele jogo, o tempo indeterminado dos
limites daqueles corpos, as formas esdrúxulas e desprogramadas que
surgiam pelos

choques,

empurrões e puxões (gestos que

compuseram aquele jogo), escapavam dali corpos que dançavam.

Figura 22: Mucosa Cega. Ano 2008, performance realizada no Cabaret Voltaire

outro e de si na construção de uma dança única no presente. Inclui a integração da
energia (KI), buscando um nível elevado de percepção da mente. Os movimentos
que surgem da técnica lidam com a inércia, o momento, o desequilíbrio e o
inesperado, podendo ir de um alto nível aeróbico à uma quietude física. Os
princípios que guiam as aulas são a consciência corporal, expressão livre do
movimento, técnicas de relaxamento, fluxo de energia e os princípios da física
(peso, gravidade, condução, queda, rolamento, força centrífuga, etc.). A técnica
nasceu nos EUA, no início da década de 70, com Steve Paxton, e é associada ao
movimento de contra-cultura por ser uma dança igualitária e democrática.
Atualmente é praticada no mundo inteiro. (CONTATO, 201?)

Figura 23: Mucosa Cega. Ano 2008, performance realizada no Cabaret Voltaire,
Goiânia-GO, arquivo pessoal.
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Apesar de não me valer dos usos do cotidiano diretamente

antemão desenhar contornos aonde desejamos que vaze, mesmo que

identificáveis (no que concerne ao modo como tal corpo se apresenta

o furo não seja certeiro esta demarcação nos permite agir com

nas ações), nos programas que realizo uso de sinais e resquícios do

prudência.

cotidiano. Os objetos que compõem as imagens e que instauram

Mas penso neste contorno feito com linhas leves e porosas,

certa estranheza, pelo sentido dos “afetos de vitalidade”, permitem

(porém não menos densas e confrontadoras), que o próprio sopro

que espantos e estranhamentos vão crescendo, enfraquecendo,

vazado pode desfazer tais contornos e o renascimento alargá-los,

surgindo, explodindo (não necessariamente nesta mesma ordem),

possibilitando que este contorno de levezas e porosidades se

naquele próprio corpo que se programou e que deseja que os outros

rearranje em dimensões e em outras regiões duras para conseguirmos

corpos também criem suas próprias intensidades, mas que se afetem

furá-las, falhá-las, criando assim outros modos de nos fazer nas

pelas intensidades arranjadas no corpo da performer, chegando a

relações em que o cotidiano e a arte não se distanciem da vida. Que

expressões dinâmicas e de movimento, mesmo que este movimento

possamos ficar atentos a ponto de termos postura de combate a

seja mínimo e imperceptível. E tudo isto, pode ser percebido em

modos de esvaziamento e “fórmulas de criação da vida em suas

nossas relações com a vida.

diferentes manifestações”(ROLNIK, 2005, p. 80) investidas por
sistemas que nos imbui. Exercito estes contornos nas linhas escritas

A vida toda está aberta, nós a descobrimos através dos
nossos simples sentidos. O que interessa aos artistas
que praticam a performance é o mundo que se abre
sobre nós. É por isso que gosto tanto da performance”
(SWIDZINSKY, 2005:132 apud AGRA, 2011, p. 03).

A vida toda pode estar aberta, mas também impregnada de

anteriores e nas linhas que se seguem. Deste modo, pela via dos
sopros e renascimentos, ao invés de usar o nome performance, irei
usar a “palavra-conceito” programa.

crostas resistentes e/ou frágeis, a própria vida pode ter regiões em

3.1 PERCEPÇÕES E SENSAÇÕES: SENTIDOS DO ABSURDO
EM ABDUÇÃO PARA PEQUENAS REVOLUÇÕES

que elas mesmas são a própria crosta, nossos simples sentidos não

Ao longo das apresentações/experimentações programadas,

estão imunes a tais camadas, até mesmo para identificar estas

as quais uso o elemento cabelo para criar presença, por vezes um

estratificações, fazendo vazar o sopro e o renascimento. É preciso de
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corpo pós-experiência começa a ser evocado. Isso é um absurdo!

afetados; o que me interessa, no escopo do absurdo, é o sentir que

Alguns espectadores, após a realização dos programas, se

algo

aproximaram de mim e disseram que aquilo era absurdo. Eu percebi

aproximando, crescendo, enfraquecendo, surgindo, explodindo, que

vários tons para se dizer “absurdo”, e estes tons sugeriram a

algo está sendo ameaçado.

compreensão e apreensão da forma, da configuração da performance
enquanto algo absurdo.

não

cindindo,

excedendo,

estranhando,

distanciando,

Mesmo que não exista uma forma verdadeira, uma forma
indubitável do que seja um acontecimento absurdo ou uma coisa

Contudo esta devolutiva, formulada por alguns
espectadores,

está

será

tratada

em

minhas

absurda ou um comportamento absurdo ou um corpo absurdo, sentir

investigações

que algo é absurdo está atrelado ao modo que as forças e

substancialmente pelo viés da forma que se configura o programa,

intensidades com suas velocidades e ralentações estão se

como provocadoras de tal sentimento (apesar de que há um

rearranjando nos artifícios, nos corpos, nos “planos de consistência”.

movimento em grande escala de se perceber a forma numa

Como tais intensidades e forças, no campo do visível estão cindindo

“macropercepção” apresentada ali, não me furtando da importância

e ameaçando alguma certeza. Contudo, junto a essa percepção e a

desta forma escolhida). O que faz sentido, ao me interessar pelo

sensação da ausência de sentido, do absurdo, do ilógico, podemos

absurdo, é que a percepção engatilhada por estes dizeres encontra a

constatar que a presença de outros sentidos já havia sido produzida

sua justificativa por outra direção: aquela em que “o corpo não é

em nossas subjetividades e que, por “cansaço tingido de espanto”68

definido por sua forma ou função. Forma e funções orgânicas

ou por “estranha obstinação”69 (seja na perspectiva de estagnação ou

dependem de arranjos de velocidades e ralentações e não vice-

de transformação), sentir e perceber o absurdo pode em algum

versa.” (FABIÃO, 2009, p. 238).

instante ser o constatar que ele “não está nem num nem noutro dos

Deste modo, pelo viés dos “afetos de vitalidade” já tratados
anteriormente: experiências que são compreendidas pelas suas
expressões

dinâmicas,

de

movimento,

num

“acontecendo”,

sensações nos corpos com seus poderes de afetarem e serem

68

(CAMUS, 2005, p. 14)

69

(PELBART, p. 6, in AMORIM, 2010).
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elementos comparados: nasce de sua confrontação” (CAMUS, 2016,

realidade, como já afirmado por Rolnik (2011). O verdadeiro não

p.26).

existe em nenhuma posição, ângulo, superfície das máscaras ou
Algumas sensações nos vêm como se algo fosse tão

artifícios, mesmo que sintamos que algo esteja se defasando.

inadequado e inútil, como uma ameaça. O que está sendo ameaçado?

Nesta perspectiva, considero que sentir o absurdo também

Este sentir vertigina o que se constrói como verdades, cujo corpo

não é uma verdade, mas sim, um modo de percepção de uma

está imbuído em dimensões macro (como por exemplo, o tempo

realidade em conjunto com intensidades e forças que se

cronológico, o colonialismo, o capitalismo cognitivo, a razão, o

potencializam ou se defasam nos artifícios, nos corpos, no “plano de

sentido de eternidade, as promessas de paraísos transcendentais e

consistência” e que podem produzir ou secretar (termo utilizado por

materiais, a efemeridade capitalizada, a arte à serviço do ego, etc.).

Cláudia Paim) um “corpo vibrátil”. Se o “caráter insolúvel do

Assim, chega-se num ponto em que estas verdades, por mais

sentimento ambíguo da hostilidade do mundo e do apego à

incômodas e desajustadas em cada corpo e em cada modo de existir

existência”70, em confrontação de elementos, for posto em questão; e

que sejam, se tornam o próprio modo de existir. A própria convicção

se a ambiguidade for tratada como uma maneira de desestabilizar

de que tais verdades são uma percepção que nasce com o indivíduo,

categorizações, questionar padrões e purezas, este “corpo vibrátil”

porém, elas podem se configurar, reconfigurar, reverberar, se

pode acontecer através de uma postura absurda. Deste modo, como

defasar, resistir, re-existir nas ações micro (como por exemplo nos

apresenta Rolnik (2011), a realidade em si mesma e os mundos

gestos, na fala, no cotidiano, no afeto, na performance) e revestir as

podem ser produzidos e desmanchados ao mesmo tempo neste

ações macro ou desejosamente querer a inexistência de tais

“corpo vibrátil”, criando sentidos ou percebendo ausência de

verdades.

sentido, mas a própria ausência de sentido nunca é verdadeiramente

Por assim dizer, sentir o absurdo é lançar-se numa
constatação e confrontação de nossos corpos com o mundo
“verdadeiramente falso”. Mas, por ser verdadeiramente falso,
composto por máscaras e artifícios, ele é em si mesmo uma

70

Prefácio Manuel da Costa Pinto (CAMUS, Albert. O mito de sísifo. Tradução de
Ari Roitman e Paulina Watch. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 07).
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sem sentido ou com sentido, na medida em que ela pode servir para

esfolada. Fora de seu tempo, ela é esvaziada e enclausurada em

se chegar ao ponto que interessa a alguém ou a um grupo. O ilógico

reproduções fotográficas ou vídeos.” Deste modo, “pensar a

pode ser uma realidade.

performance artística e seu tempo é falar de fragmentos de memória,

Abdução para pequenas revoluções é uma experiência que

buscar religar artificialmente momentos – escrita espalhada na

não se pretende nem pode ser qualificada de método, porque nem

desordem do cotidiano.” (Ibidem, p. 65). Assim, ela considera que a

um método específico foi exercido para se chegar a ela; ela não foi

performance é puro processo, falando dela estamos trazendo

criada como um programa laboratorial, mas sim como ação efetiva e

parcialidade:

urgente. Esta preocupação está de acordo com o apontamento que
Fabião (2013) faz ao identificar aspectos do “plano de consistência”
do programa, como a imediatez e a urgência, e não a funcionalidade.
A autora afirma: “como uma performance não é ‘ensaiável’, não faz

(…) cada um de sua perspectiva pouca. Essa arte é um
reflexo de percepções de um imaginário particular,
tudo isso em um momento único e preciso. A palavra,
que pretende a compreensão universal de uma ação
artística efêmera, ou não, será sempre geradora de
direito de exclusão. (Ibidem, p. 66).

sentido transformá-la em ensaio” (Ibidem, p. 09), mas, “uma
performance é um disparador de performances”. Como a autora bem
traz à sombra, o programa também pode desdobrar-se em novas
experimentações, como “experiências de escrita”, por exemplo.
Contudo, precisamos considerar o que a coordenadora do
Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos, Maria Beatriz de Medeiros
(2007), traz com relação a escrever sobre performance 71, apontando
seu aspecto efêmero. Ela afirma que “[...] no texto a performance é

Por “plano de consistência” compreendemos que seria o
plano de forças ou de imanência, este
[…] plano em que as forças entram em relação:
relação de movimento e de repouso, de velocidade e
de lentidão, entre elementos não formados,
relativamente não formados, moléculas ou partículas
levadas por fluxos (DELEUZE e PARNET, 1998, p.
108 apud ESCÓSSIA; TEDESCO, 2015, p. 95).

Reiterando também que o “plano de consistência” seria
aquilo articulado no plano do visível, aquilo que torna possível o

71

Aqui mantenho o nome performance pois a autora se vale dele em seu texto
Performance artística e tempo.(MEDEIROS, 2007, p. 76)

encontro para deixar passar os afetos, conforme desenvolve Rolnik
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(2011). E, em minhas palavras, não basta que os corpos estejam

(FABIÃO, 2009, p. 239). Estas, como diz a autora, são tendências

posicionados em seus “devidos lugares”, é preciso que eles estejam

gerais. Porém, elas podem nos dar pistas para pensar neste “plano de

em relação, como por exemplo: de confronto, contaminação,

consistência” em que venho me debruçando na performance em

composição,

questão.

contraste

e,

também,

com outros

planos

de

consistência, e isto se dá por movimentos, gestos, memórias,
percepções e sensações da realidade.

Para corroborar com o entendimento do tempo e do espaço
da performance, valho-me das questões apontadas pelo artista-

Foram aqui apontados três aspectos que podem compor o

pesquisador Renato Ferracini (2007) em seu texto O corpo-subjétil e

“plano de consistência” do fazer performance e corpos: imediatez,

as micropercepções: um espaço-tempo elementar. Ele se sorve da

urgência, efemeridade. Ou seja, foram apontadas dimensões

obra de Derrida intitulada Enlouquecer o subjétil, publicado em

temporais. Compreendo que estes aspectos não precisam ser

1998, na qual é trazida a ideia de “Subjétil” (palavra inventada por

praticados enquanto forma indubitável no fazer da performance, em

Artaud) enquanto aquilo que está no espaço entre o sujeito, o

detrimento da busca de um método e uma prática universal para

subjetivo e o objeto, o objetivo; ocupa o espaço “entre”. Ferracini

apresentá-la (ou seja, longe de ser uma busca por sempre fazer algo

(2007) afirma que a palavra subjétil tem aproximação por

que represente o imediato, o urgente, o efêmero). Mesmo porque,

semelhança com projétil, aquilo que é lançado para fora, como uma

como bem traz Fabião (2009), em consonância com as afirmações de

projeção, e que atinge o outro e se auto atinge, e chega, então, ao

Medeiros (2007), o programa/performance pode ser considerado

corpo-em-arte: o corpo-subjétil.

como um gênero “multifacetado, de um movimento, de um sistema

O artista aponta que este corpo-subjétil não recria um

tão flexível e aberto que dribla qualquer definição rígida de ‘arte’,

espaço-tempo que diminui ou acelera a pulsação temporal do relógio

‘artista’, ‘espectador’ ou ‘cena’ e ‘a suspensão de categorias

de pulso, nem que o espaço ao redor de tal corpo mude sua mecânica

classificatórias’

de

expandindo ou comprimindo o espaço físico. Deste modo, a arte não

desconforto’ onde o sentido se move, onde os espécimes ontológicos

age nas leis da física clássica, mas sim nas percepções e afetações

híbridos, alternativos e sempre provisórios podem se proliferar.”

sensoriais. Nesse sentido, a arte, ainda sim, está em conexão com

permite

o

desenvolvimento

de

‘zonas
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tempo-espaço clássico, “já que as macropercepções, em última

[...] pequenas percepções obscuras , confusas, que
compõe nossas macropercepções, nossas apercepções
conscientes, claras e distintas: uma percepção
consciente jamais aconteceria se ela não integrasse um
conjunto infinito de pequenas percepções que
desequilibram a macropercepção precedente e
preparam a seguinte” (DELEUZE, 1991, p. 147-148
apud FERRACINI, 2007, p. 112)

instância, são leituras de sensações que ‘habitam’ esse tempo-espaço
clássicos” (FERRACINI, 2007, p. 112).
O artista e pesquisador afirma que falar de espaço-tempo no
corpo-subjétil

estaria

no

escopo

das

micropercepções

e

microafetações; elas são microvibrações que revestem a macro

Para Ferracini , o tempo relacionado às micropercepções é o

estrutura da ação e, nessa perspectiva, as macropercepções que estão

do devir: “em que pessoas, coisas, sensações, natureza atingem

no território do espaço-tempo clássicos são instáveis, na medida em

pontos de vizinhança comum, ‘trocando-se’ em suas diferenças.”

que elas são conjunto das micropercepções. Esta compreensão
corrobora com o que foi discutido anteriormente por Fabião (2009),
em que a forma do corpo e suas funções orgânicas são definidas por
arranjos de velocidades e ralentações, e não ao contrário. Ou ainda

(FERRACINI, 2007, p. 114). Já o espaço paradoxal seria aquele que
o autor identifica como de Escher e que causa vertigem,
possibilidades de descobertas, como apresenta Oliveira e Fonseca
(2006):

em relação ao plano de consistência explicado por Rolnik (2011) e
que é articulado por forças e intensidades no plano do visível e que
deixa os afetos passarem: forma, funções e artifícios podem habitar
noções de espaço físico por dinâmicas mecânicas, e de tempo em sua
dimensão linear, como um passado consumindo o futuro e o futuro
sendo,

numa

tentativa,

agarrado

ao

presente.

Mas

as

Delineações as quais o plano da vida se trama e o
tempo se imprime por meio das inscrições interiores e
exteriores das dobras, dos fluxos e densidades das
forças, ou seja, estes sutis registros corporais,
gravados no viver, mapeando paisagens que
explicitam os tempos em que se desdobram, as forças
que as atravessam, as relações que as determinam, e
os seres que a habitam” (OLIVEIRA; FONSCECA,
2006, p. 01)

micropercepções, as intensidades, as forças por velocidades e as
ralentações incidem em nossa percepção do real, na esfera das
vibrações e transformações. As micropercepções são essas:

Os três aspectos: imediatez, urgência e efemeridade,
pensadas neste tempo do devir e do espaço paradoxal que causa
vertigem, podem se fazer por intensidades e possibilidades variadas.
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Em Abdução para pequenas revoluções, a imediatez e a urgência

entre esta imediatez e esta urgência saltam linhas de temperatura e

por vezes estão atreladas à lentidão, em movimentos e repousos,

linhas de espera que eclodem pequenas distâncias e inquietações, são

espasmos e catatonia. Nestes momentos, constituídos “por tempo

ovos-lêndea proliferando e eclodindo:

não programado”, as forças e intensidades do tempo se cumprem nas

[…] nos quais já existem em estado bruto ou larvar
novas direções de investigação a serem
problematizadas, complexificadas, para fazer render
ao máximo os múltiplos estados de que cada um
desses ovos é portador, direções que irão se constituir
em linhas de tempo. (ROLNIK, 1993, p. 09).

imagens de ficar com a boca aberta, sentada num banco, segurando
no peito o chumaço de cabelo e, posteriormente, ficar em pé com o
braço levantado, nas dimensões macroperceptivas.
A catatonia que aparentemente dá a impressão de que
aquele corpo está estático, rígido, numa micropercepção, está em

Estes ovos-lêndea são criados, produzidos na ação do

constante expansão. Deste modo, as próprias imagens sugeridas

programa e, por assim dizer, no corpo-cabelo. Eles são efêmeros.

estão em expansão, as intensidades desta expansão se efetuam nos

Sua vida é ligeira de acordo com o crescimento dos fios em que eles

espasmos que, neste caso, não são produzidos através da

se alojam, já que preferem pequenas distâncias em relação à

representação, mas por este corpo deixar que passem as forças e

superfícies inquietas.

intensidades. Compreendo a priori que, neste corpo que cumpre o

Frente ao mundo sem medida, o artista tenta medir sua
profundeza e, provavelmente, apenas o próprio ato de
medir seja o que constitui a medida. “O eu é destruído
assim que nasce [...]”.72 (UNO, 2007, p. 48).

programa e que se preparou (sem ensaiar) para cumpri-lo, ao fazê-lo,
a imediatez e a urgência acontecem na re-existência: imediatez no
sentido de deixar o corpo disponível no aqui e no agora aos

Os ovos-lêndea também podem ser instantaneamente

pequenos devires que se fazem no instante, mas a disponibilidade
desta imediatez acontece de maneira processual, lenta. Urgência, no

defasados por algum gesto e força que os esmaga, mas como há a

sentido de que, também processualmente, este corpo urge por
72

movimento, acontecendo esta urgência nos espasmos e sons que lhes
escapam, gerados pelos “afetos de vitalidade”. No entrelaçamento

Ideia de profundeza sem medida concebida pelo bailarino de butô Hijikata
Tatsumi apresentada no texto As pantufas de Artaud segundo Hijikata. (UNO,
2007, p. 48)
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proliferação, no instante em que um ovo-lêndea é esmagado, outros

sequência sistemática ou numa dimensão espaço-temporal clássica e

ovos-lêndea podem estar morrendo por distância, eclodindo por

nem desarticulados daquele acontecimento. Entendo que a dinâmica

temperatura, ou em estado de espera. Mas estes ovos, no plano do

destes ovos, neste “plano de consistência”, faz vibrar algo como uma

programa, têm em seu movimento o efêmero em contato com outros

suspensão em repouso. Tal suspensão me faz resgatar o vídeo

corpos. Eles se entrecruzam e se emaranham na relação, arte e vida,

realizado em 2013/2015, chamado Suspiro em suspensão ou

assim como na constatação de Lispector , que já foi citada no

paisagem de uma caixa - [Figura 24]. O vídeo consiste em vários

segundo capítulo: “ver um ovo nunca se mantém no presente: mal

ovos efêmeros que possuem um tempo aparentemente congelado e

vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há três milênios. – No

que, num instante, estes ovos estouram. O aspecto deles é sólido,

próprio instante de se ver o ovo ele é a lembrança de um ovo.”

mas estouram pela pressão e temperaturas interna e externa, pois eles

(LISPECTOR, 1999, p. 35).

foram produzidos com bolha de sabão e fumaça de cigarro.

Estes movimentos de proliferação destes ovos-lêndea

Filmados no instante de sua produção, através de um sopro

podem ser entendidos na lógica da sensação: a cada eclosão, são

cuidadoso, estes ovos estouram e chegam a ameaçar certezas da

lançadas, subjetctadas, novas proposições à nossa “textura

materialidade de um ovo, já que os ovos do vídeo são compostos de

73

sensível” . Em Abdução para pequenas revoluções, os movimentos

membrana transparente que contém fumaça e por edição de vídeo.

dos “afetos de vitalidade”, a morte por distanciamento, a eclosão por

Os ovos em estado de espera, mas em via de estourar, aparecem no

temperatura, o estado de espera em urgência, a imediatez e a

plano do vídeo e se tornam lembrança de um ovo. Lembrança esta

efemeridade articulam o tempo como pequena eternidade em estado

que encontra-se potencializada na configuração em que este vídeo é

de transformação. Contudo, não é uma pretensão de um eterno

apresentado: dentro de um porta-retrato eletrônico e em looping. São

transcendente, nem um objetivo certeiro para uma linearidade

pelas intensidades e forças de condensação e expansão, num

espaço-temporal, já que estes ovos-lêndea não acontecem numa

explodindo e repousando através de sua materialidade efêmera e
frágil, que se faz possível que estes ovos se proliferem em sensação.

73

(ROLNIK, 2011, p. 12).

Estes ovos precisam de uma superfície para ficarem estáveis no
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tempo que a vida deles cabe, uma superfície nem tão lisa, nem tão

um absurdo (este pode ser um fio grosso ou emaranhado de fios).

rugosa, nem tão quente, nem tão fria, mas suficientemente aderente

Não me furto a afirmar que nesta ação há o confrontar de elementos,

para tal existência efêmera. Numa caixa de paisagem foi possível

o confrontar de sentidos e a ausência deles, há o tensionar limites.

criar estas condições.

Diante destas constatações, no momento da conversa de nosso
encontro do dia 05 de maio de 2018, cheguei a questionar a
padronização do que pode ser absurdo quando compreendemos que
ele foi percebido, exercido ou chancelado por algum gesto
autoritário e, por essa via, percebi um fio no qual os ovos-lêndea
agarram.
Janayna Soldera, durante a conversa estabelecida em nosso
encontro, afirmou não ter visto uma forma absurda nesta
performance deslocando o lugar do absurdo para o olhar do outro:
“[...] é essa relação do absurdo do olhar do outro, o olhar do outro
sabe, é absurdo seu olhar”. (SOLDERA, 2018) Esta afirmação
compõe com outras duas: A da pedagoga Lucília Chaves, que disse:

Figura 24: Vídeo-objeto: Suspiro em suspensão ou paisagem de uma caixa:
Autora: Anna Behatriz. Frames. Exposto em Novas Poéticas Rio de Janeiro/RJ –
2015. Fonte: Youtube.

“[...] quando você decide que algo é absurdo, você está refutando,
isto aqui não me interessa. Ou se interessa não posso dizer que
interessa, porque é um absurdo, então é manter a distância.”

Voltando à performance, os ovos-lêndea precisam de um
hospedeiro para existirem, e neste hospedeiro há fios aos quais estes

(CHAVES, 2018).
E a da artista Cássia Nunes:

ovos se agarram. Ao saber, dentre as várias percepções possíveis,
existe uma em que o programa Abdução para pequenas revoluções é

Ou é aquilo que escapa, como a morte que a gente
não tem esse controle, não sei falar, parece que o
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absurdo é aquilo que vem como meio de expressar
aquilo que eu não sei falar, que não sei realizar, em
discurso, em sentido. (NUNES, 2018).

Repousar o pensamento nas articulações e configurações,
através das experiências escolhidas em um programa/performance,
significa fazer uma paragem em movimento, como percebido com os

O absurdo do olhar do outro (ou o absurdo de nosso olhar),
aquilo que não posso dizer que me interessa, aquilo que escapa como
a morte, que a gente não tem controle e que se apresenta como algo
que não sabemos expressar, são aspectos de uma hostilidade do
mundo que são evocados em nossos corpos e que podemos pensá-los
colidindo com nossos esforços de apego à existência (tanto em
nossas práticas cotidianas quanto em elaborações, criações de algum
trabalho artístico, num programa por exemplo).

experiências nas quais podemos escolher escancarar, fazer um
recorte, mascarar, transformar, gerando outras experiências/ “transformas”, mesmo que o desejo seja experimentar um conjunto de
ações das quais não se sabe ao certo como elas vão se dar em sua
no

momento

da

apresentação

deste

programa/performance. É fazer exercício de percepção de como o
corpo produzido nestas criações pode provocar, “o quê ele afeta e
como afeta, e pelo quê ele é afetado e como é afetado.” (FABIÃO,
2009, p. 238).

corpo afeta e é afetado, pelo que é e como é afetado continuam
acontecendo, e as contradições e colisões continuam sendo geradas
no próprio ato de “trans-formar” num corpo pós-experiência e nas
dimensões micro e macroperceptivas. Contradições e colisões estas
com os absurdos dos olhares: o que não posso dizer (ou não quero),
aquilo que foge do controle e que não sabemos falar, realizar.
Vejo a importância de colidir o apego à existência com a

Montar um programa é repousar o pensamento em

totalidade,

ovos-lêndea. Ou seja, no ato do programa estas questões de como o

hostilidade do mundo para absurdar o absurdo dos olhares, para
interessar aquilo que não podemos interessar, para falar e realizar
aquilo que não sabemos fazer, e tudo isto (contradições e
transformações), pode estar acontecendo nos corpos que não
elaboraram o programa. Nós, espectadores, ameaçamos a nossa
noção de que aquilo que é habitual continuará acontecendo
habitualmente

e

que

nossas

pretensões

irão

se

realizar

harmonicamente com o que esperamos. Colidimos inevitavelmente
com alguma realidade! Como Jayme Marques reitera na conversa:
“[…] a hora que o absurdo chega, algo morre pra nascer de novo
[...]”. (MARQUES, 2018).
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E assim, podemos pensar e agir de maneira absurda tanto na

erro aniquilar a falha/fratura? Quando fraturamos trememos: “no

vida cotidiana como em práticas artísticas: quando jogamos com a

somos libres, y el poder enunciarlo es ya um acto de libertad, este es

técnica, questionamos as purezas, quando extrapolamos o tédio ou a

um princípio absurdo” (RAMIREZ, 2014, p 922).

repetição, quando sabotamos a linguagem desde a linguagem

Ao nos debruçarmos sobre o elemento cabelo, podemos

mesma, como afirma o curador independente guatemalteca Pablo

constatar que ele não está livre e imune às hostilidades assépticas e

José Ramirez na coletânea chamada Absurdo, realizada em 2014:

às configurações estereotipadas, mas podemos sim ter o ato de
liberdade em dizer que ele, em contato com o mundo e com um

El absurdo busca operar desde los limites, piensa
desde los excesos y el vicio, su principio es el quiebre,
el ejercício dialéctico que transita entre ló normal y lo
anormal. Justo ahi, en el interstício, se encuentra la
posibilidad de pensar de manera absurda, em la
negociación dialéctica de un mundo que aparece como
verdadero, siendo verdaderamente falso. (RAMIREZ,
2014, p. 08)

apego à existência, é complexo; podemos articular reflexões com ele
e sobre ele. Andrea Pita trouxe a seguinte dúvida: “[...] então é essa
morte, é esse tempo passando, passando..., daí fiquei pensando será
que a Bia foi catando seus próprios cabelos daí ela foi juntando,
juntando, daí a gente vê o tempo né [...]”. (PITA, 2018).

Isso é um absurdo! O cabelo está fora da cabeça sendo

A inutilidade e a inadequação podem ser vistas em Abdução

segurado e posteriormente sustentado. Inadequado e inútil, se

para pequenas revoluções. O cabelo ali não é meu, ele foi pego no

pensado que a verdade é a capacidade do sujeito de conhecer o corpo

chão de salões de beleza, foram de pessoas que provavelmente

através da ordem válida e igual a todos os outros humanos. Aquilo

estavam dispostas (através do gesto de cortar) a mudar as suas

era para estar em outro lugar! Sim, é um absurdo! Perceber que algo

aparências, como numa proposição de renovação, como uma

é absurdo vertigina e cambaleia corpos, faz tremer terras neste corpo

manutenção de higiene, como um modo de se reconhecer diante de

em que o erro e a falha (antes inconcebíveis e vistos como ameaça à

um grupo ou de si mesmo, dentre vários outros sentidos que possam

uma noção de liberdade e à sentidos já pré-determinados), são

ser possíveis. Não conheci nenhuma das pessoas donas destes restos

possíveis. O erro e a falha também são possíveis até mesmo para

de cabelos. Não criei nenhum tipo de afetividade, no que concerne a

flertar com o aniquilamento do erro ou de si. Desde então, seria um

compartilhar histórias de vida, desejos, frustrações, projetos, etc.
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É um absurdo utilizar de restos mortos de pessoas que

localiza o templo Tirumala Venkateswara Devasthanam, dedicado a

nunca sequer vi para realizar um programa, ainda guardá-los

este deus. Ali, a prática do corte de cabelo se alastrou tornando-se

salivados e empoeirados e reutilizá-los a cada realização. Já seria

popular e, por isso, “foi preciso adotar um sistema computadorizado

bizarro guardar qualquer pedaço morto de um corpo (Ana, minha

para o atendimento dos devotos. Neste templo são realizadas

mãe, guarda meus dentes de leite e umbigo e eu guardo pequenos

tonsuras 24 horas por dia, sete dias por semana, por uma equipe de

chumaços de cabelo de Ana, Ananda e Maria Flor). Mas os restos de

500 barbeiros trabalhando em três turnos para atender à demanda.”

cabelo iam ser descartados, jogados no lixo. Nem o salão de beleza

(EDWARDS, 2008; SUGDEN, 2012 apud QUINTÃO, 2013, p.

74

poderia se valer deles, não poderia fazer peruca ou megahair destes
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restos; pois os cabelos, na medida em que não possuem tamanhos e

Na perspectiva antropológica de Edmund Leach (1958),

aspectos adequados, são finalmente desapropriados de uma função.

segundo Quintão (2013), os cortes de cabelo feitos em Tirumala são

O mercado de perucas de cabelo humano e os próprios consumidores

“ritos de separação”, ou seja, um modo de limpeza do corpo através

em sua maioria exigem aquele considerado puro, virgem, sem

da retirada dos cabelos que, por assim dizer, são entendidos

nenhuma modificação química, sem nenhum artifício.

ritualmente como profanos, impuros para a cultura hindu. O cabelo

De acordo com Quintão (2013), uma das maiores

seria então puro na cabeça, contudo potencialmente poluidor para a

fornecedoras de cabelo humano para o mercado mundial é a Índia,

alma e o corpo, ele “é considerado um veículo para espíritos

na qual as madeixas são adquiridas nos rituais de corte de cabelo
praticados em templos hindus. Dentre os vários mitos da cultura
75

indiana, existe aquele do deus Vixnu : na cidade de Tirumala se

74
75

Termo em inglês que se refere a alongamento capilar.

“Conforme discorre Eiluned Edwards (2008), a cultura indiana perpassa
diversos mitos, que muitas vezes são usados como fonte de orientação para o
comportamento social esperado. Assim sendo, vários hábitos inerentes à cultura

daquele país têm origem em mitos regionais. Um desses mitos, o do deus Vixnu,
faz referência à tonsura dos cabelos. Diz o mito que um vaqueiro, irritado com a
relação entre Vixnu e Brama106 (que visitava Vixnu na forma de uma vaca, para
lhe dar leite) resolve atacar a vaca (no caso, Brama) e pôr fim àquela relação.
Entretanto, Vixnu protege Brama e acaba sendo atingido na cabeça, perdendo parte
de seu cabelo. Uma devota que assistia à cena oferece o próprio cabelo a Vixnu.
Como gratidão, Vixnu proclama que todos os devotos que oferecerem seus cabelos
a ele na cidade de Tirumala serão abençoados.” (EDWARDS, 2008 apud
QUINTÃO, 2013, p. 135).
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malignos”, e a sua retirada seria, nesta perspectiva, um modo de

cheios de poeira dos cantos, do chão, seu conjunto poderia ser

cura, harmonia do corpo e prevenção de doenças no indivíduo.

considerado como ambíguo se o parâmetro for a ordem. Usados no

Com a quantidade exacerbada de cabelos fora da cabeça,

programa, os cabelos se juntam à saliva acumulada das outras vezes

doados para o templo, criou-se um mercado de cabelos humanos

que ele foi realizado. Não os lavo, guardo assim mesmo. Cabelo que

enriquecendo o templo e movimentando capital em países como o

foge da razão ou de algum ritual de limpeza química. Sujo! Mesmo

Brasil, que possui grande procura por cabelos lisos com a

isolado de suas cabeças donas continua sendo acumulador de tempo,

“qualidade” de não embaraçar. Afirma Adriana Quintão (2013):

dançando com o tempo desajustado do seu ciclo de vida originário:
crescer, repousar, cair. Este cabelo absurdo que agora repousa e cai,

As mechas de cabelo indiano, comercializadas em
diversos países, são compradas por mulheres de várias
religiões e culturas, mas que comungam de uma
mesma crença: a de que aqueles cabelos, mesmo
oriundos de outro ser humano, são suficientemente
puros para tocarem seus corpos e serem ostentados
por elas como se fossem seus próprios cabelos. É
importante notar que diversas pessoas, de várias
culturas, teriam nojo de cabelos alheios se os
encontrassem em uma pia, um chão ou um ralo de um
banheiro público, por exemplo – [...] Seria então o
processo de industrialização pelo qual o cabelo doado
passa percebido como um ritual de purificação e
ascensão que o torna puro para o uso de qualquer
pessoa? Se considerarmos que muitas vezes o
conceito de pureza no ocidente pode ser sinônimo de
higiene e que higiene, por sua vez, perpassa algum
tipo de limpeza química, então a resposta é sim.
(QUINTÃO, 2013, p. 138)

cai e repousa, repousa caindo, cai repousando, tem vida; uma vida
que ensurdece quem os presencia por evocar ambiguidade, sujeira
subterrânea. Seus “sons” mudos que saem de baixo da terra e que
continuam crescendo. Já morto, são desagradáveis à boca, à pele, ao
corpo inteiro (se for pré-estabelecido um sentido asséptico ao
cabelo).
A antropóloga Mary Douglas, em seu livro Pureza e
Perigo, nos traz uma ideia do que é entendido no Ocidente como
sujeira. Douglas (1966) afirma que a noção de sujeira no Ocidente
expressam sistemas simbólicos e está atrelada à questões de higiene
e de estética. Deste modo, a ideia de sujeira é vista num contexto de

Pintados, picotados, grisalhos, embaraçados, crespos,

“patogenicidade”,

através

do

conhecimento

de

organismos

ondulados, lisos, pretos, loiros, de texturas diversas, na performance

patogênicos em estudos de transmissão bacteriana realizados no

Abdução para pequenas revoluções os cabelos são sujos, restos,

século XIX. A autora traz também que as ideias de sujeira na
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perspectiva Ocidental não são recentes, pois existe também a noção

O cabelo crespo na cabeça, se visto pela óptica de práticas

de inoportuno, que implica em ordem e contravenção desta ordem.

racistas definidas após a consolidação das nações americanas quando

Deste modo, Mary Douglas enfatiza que:

se alastraram os preceitos Ocidentais da razão, por exemplo, e por

[…] a sujeira, então, não é nunca um acontecimento
único e isolado. Onde há sujeira há sistema. Sujeira é
um subproduto de uma ordenação e classificação
sistemática de coisas, na medida em que a ordem
implique em rejeitar elementos inapropriados. Esta
ideia de sujeira leva-nos diretamente ao campo do
simbolismo e promete uma ligação com sistemas mais
obviamente simbólicos de pureza”. (DOUGLAS,
1966, p. 50)

Neste sentido, o cabelo na cabeça pode ser considerado
dentro de uma ordem vigente ao passo que cumpre os requisitos do
cabelo “bom” (expressão usada para enaltecer a ordem dos cabelos
lisos enquanto belos e higiênicos e subalternizar os cabelos crespos
que, por mais que o mercado de cosméticos esteja investindo em
produtos para estes cabelos, na realidade social brasileira, por
exemplo, ainda assim ele é subjulgado). Contudo, na medida em que
algum fio de cabelo liso cai em meio a algum alimento, alheio ao seu
dono genético, já se atribui a este fio (antes percebido limpo em seu
conjunto na cabeça), um sentido de sujeira, anti-higiênico, sem
sentido de existir naquele contexto da boca junto ao alimento semimastigado.

assim dizer, a noção de inferioridade às diferenças de estruturas
biológicas entre os grupos étnicos e o controle do trabalho pautado
por divisões de identidades sociais naturalizadas em países que
passaram pelo processo de colonização, como apresenta Quijano
(2013), percebo que este cabelo pode ser considerado (enquanto
reverberação desta visão autoritária) como sujo e inadequado para as
atividades sociais, como: arranjar emprego aqui no Brasil, por
exemplo. Contudo, se um fio deste cabelo cai em um prato de
comida e é encontrado descorporificado de seu dono, é atribuído a
este fio também um sentido de sujeira, anti-higiênico.
Lembro-me então do trabalho Piolhentos, criado em 2016
[Figura 25], provocado pelo artista paraense, residente em Goiânia,
Iago Araújo. Como o artista menciona, este trabalho é realizado por
um coletivo que não tem nome e não é fixo; várias pessoas já
participaram

dele.

Num

sentido

de

re-existência

a

tais

subjulgamentos, percebo que as questões deste trabalho são também
pontuadas nas constatações que Quijano (2013) traz, e não só uma
constatação, mas, principalmente, uma proposição de transformação
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de tais preceitos através do foco no elemento cabelo vibrado nos
corpos da ação e do gesto de coçar.
Um conjunto de pessoas se reúne para coçar as suas
cabeças. Ao longo da ação os cabelos crespos vão tomando
dimensões de tamanhos e volumes variados e o conjunto daqueles
corpos se torna, com as suas singularidades, um grande “corpovibrátil” que se desloca pelo espaço, fraturando as ordens espaçotemporais do cotidiano, vertiginando-as. Pelo movimento frenético
que vai se instaurando com o gesto de coçar as cabeças uns dos
outros,

os

corpos

ficam

desgrenhadamente

confrontadores,

alongando o que Iago chama de “alastração enquanto formação de
identidade coletiva”, deste modo o coçar seria “apropriamento do
próprio corpo”, “se livrar de algo que querem nos colocar”.

Figura 25: Piolhentos. Performance. Provocador: Iago Araújo. Coletivo indefinido.
Duração indeterminada.

Assim Iago cria um poema:
Dizem que somos piolhentos
Então coçamos
E fazemos coçar também.
Temos piolhos
E deixamos que eles, se alastrem por ai.
Os piolhos que colocam na nossa cabeça, só sugam
Eles sugam nossa cabeça
Para não deixar que os nossos piolhos se alastrem por ai
Por que os nossos não querem só sugar.
Nós, restituiremos o que é sugado
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Nós, nos alastramos, nos multiplicamos.
Não há cabeça que não possamos coçar.76
Coçar, mas também tomar para si o que se diz abjeto como
um modo de sabotar a ordem. Sobre o sentido de sujeira que o
cabelo pode ser tomado, a artista Cássia Nunes, que também tem
trabalhos com o elemento cabelo, afirmou na conversa conosco que:
[…] o fio do cabelo encontrado descorporificado, é
indício de um outro, e que tendemos a misturar os
fluidos com quem se escolhe, com quem se tem desejo,
com quem se tem alguma atração, com quem temos
afinidade, contudo um corpo desconhecido, que não
se escolhe envolver, se torna abjeto. (NUNES, 2018).

No sentido avesso do cabelo abjeto, Cássia se propõe a
fazer um trabalho em que a intimidade e o afeto estão presentes. Ela
declarou em nossa conversa no Centro Cultural UFG que o cabelo:
“fora da cabeça está morto, mas ele é o registro da vida, da vida de
alguém, de alguma existência”. (NUNES, 2018).
Tal existência é tomada, engolida pacientemente em seu
trabalho Tomar Tempo - [Figura 26].

Figura 26: Tomar Tempo. Performance. Artista: Cássia Nunes. Ano: 2013/2016.
Duração indeterminada. Fotografia de AmorExperimental, Danilo Dilettoso,
Grasiele Cabelodroma e Ednardo Lucas.

Cássia realizou este trabalho no ano de 2013, no evento
Perfor em São Paulo, e em 2016 na exposição Refluxo. Tomar
Tempo é realizado no fluxo urbano. A movimentação realizada em
lentidão encadeada na dinâmica frenética da cidade se sorve de
contemplação. Neste sentido, a artista se inspira na cerimônia do chá
japonês, chamada chanoyu: ela se propõe, assim, como uma extração
de princípios de plantas ao se fazer um chá, a extrair tempos. Em seu
blog, ela diz que seria uma extração de tempos materializados em
seus cabelos e de outras pessoas, como um ritual antropofágico,

76

Poema retirado do Instagram de Iago Araújo.

reincorporando o chá preparado com as mechas dos cabelos
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cortados. Ao beber o chá, na ocasião do evento Refluxo, Cássia
convida os artistas Elisa Abrão, Iago Araújo e Kleber Damaso para
fazerem parte do ritual. Cássia Nunes explica:
Meus cabelos. Os tenho longos há três anos e quando
penso em cortá-los me vem à mente o tempo que
levaram para crescer. Cortá-los curto pressupõe
aceitar recomeçar este tempo e exige serenidade.
Talvez, o tempo de crescimento dos cabelos
represente bem o tempo do humano e suas mudanças.
Tempo este tão negligenciado pela vida moderna.
(NUNES, 2013).

Se o tempo é negligenciado pela vida moderna e cabelo é
tempo, um cabelo descorporificado, fora de uma noção de ordem e
produtividade, escapado, cortado da cabeça e repousado em alguma
superfície entendida como civilizada, como em ordem e progresso,
este cabelo se torna desespero. O comportamento de poluição
ocidental através do inoportuno e da higiene, para Douglas (1966),
seria uma forma de condenar objetos e ideias que são capazes de
contradizer ou confundir classificações ideais. Para ela, enquanto
observadores, os estímulos que interessam nesta perspectiva são
aqueles governados por tendência a padronizar:
Num caos de impressões movediças, cada um de nós
constrói um mundo estável no qual os objetos têm
formas reconhecíveis, são localizados a fundo, e tem
permanência. Percebendo, estamos construindo,

tomando certas pistas e deixando outras. As pistas
mais aceitáveis são aquelas que se ajustam mais
facilmente ao padrão que está sendo construído.
Algumas, ambíguas, tendem a ser tratadas como se se
harmonizassem com o resto do padrão. As
discordantes tendem a ser rejeitadas. Se elas são
aceitas, a estrutura de pressupostos tem que ser
modificada. Enquanto a aprendizagem continua, os
objetos recebem nome. Seus nomes, então, afetam o
modo como são percebidos na próxima vez: uma vez
rotulados, são mais rapidamente enfiados nos seus
devidos lugares, no futuro. (DOUGLAS, 1966, p. 51)

Pois trata-se, novamente, de: “entender é a prova do erro”
(Lispector 1999, p. 35). Os cabelos absurdos em Abdução para
pequenas revoluções e os sentidos do cabelo nos trabalhos
Piolhentos e Tomar tempo, também, ameaçam certezas e não devem
ser tratados em harmonia com o padrão higiênico e oportuno
esperado. Em Piolhentos, o sentido de sujeira e alastramento é
potência de transformação; e em Tomar Tempo, aquilo que poderia
ter sido jogado fora em alguma lixeira ou ter sido encontrado
acumulado em algum ralo, provocando alguma repulsa por ser
considerado dejeto, é usado como elemento solene e imprescindível
para se haver com uma trajetória.
Em Abdução para pequenas revoluções, se “a ambiguidade
é um tipo de afirmação sujeita a duas interpretações” (DOUGLAS,
1966, p. 53), o chumaço de cabelo que utilizo no programa é sujo,
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78

inoportuno, porém limpo, de verdade superior, limpo de purezas. Ele

de lipídios”

não está servindo como moldura na cabeça, no corpo e, deste modo,

elementos em conjunto formam o que chamamos de cabelo e

por exemplo, não é nem um parêntese para uma sessão espaço-

podemos identificá-lo como tal.

, além de cutícula, córtex e medula, todos estes

temporal de um horizonte recortado, nem um contentor de

Anormal, pois é sujo, já que está fora da cabeça, contudo,

perspectiva e profundidade (funções de moldura exploradas nas

não menos associado à questões políticas e culturais do que se

pinturas do século XIX nos contextos das galerias e salões de arte).

estivesse nas suas cabeças de origem. Porém, nesta configuração,

O cabelo em Abdução para pequenas revoluções e o corpo que o

está desatrelado às identidades de seus sujeitos, apesar de poder dar

segura e sustenta não levam à um exercício de olhar (para o

indícios através de seus aspectos, mesmo sendo restos, mas pra isso

espectador) fora de seu próprio corpo, como “tudo o que resta de

seria preciso se aproximar a 1 cm de distância dos chumaços de

alguém que morre ao entrar no cubo branco.”77. Aposto nas

cabelo deste programa para podermos fazer esta identificação. Caso

sensações.

contrário, ele é um emaranhado de linhas curtas, compridas, grossas,

Este cabelo está entre o normal e o anormal, mas nem um

finas,

criando

densidade

e

volume,

nesta

configuração,

nem outro, um e outro. Normal, já que nomeado cabelo conseguimos

descorporificados, não indicam nenhuma pista de histórias,

identificá-lo como tal; ele não é em sua materialidade outra coisa a

trajetórias, subjetividades, de seus donos de origem (a não ser

não ser cabelo: “composto basicamente por Carbono, Hidrogênio,

aquelas que podem ser inventadas).

Nitrogênio, Oxigênio e Enxofre que unidos, formam uma proteína

Todos estes fios juntos, compostos por poeira e saliva, em

chamada queratina [composta por células mortas] que representa

Abdução para pequenas revoluções, enquanto materialidade atrelada

85% da composição do cabelo, completado por 12% de água e 3%

aos gestos propostos de segurar e sustentar, no primeiro momento de
segurar dão a impressão de que trata-se de um emaranhado de cabelo
denso e condensado, porém macio, em aconchego; e no segundo

77

Como assinalado por Brian O’Doherty (2002) e apresentado na introdução por
Thomas McEvilley (1986, p. xix), no livro No interior do cubo branco: a ideologia
do espaço da arte.
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(COMPOSIÇÃO, 201?)
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momento de sustentar torna-se

pesado como uma pedra,

Segundo ele, apesar de identificar questões relacionadas à

insuportável. Mas em sua realidade matéria, ele continua leve e

morte no trabalho e o cabelo evidenciar uma destruição, naquele

repousante. Nem normal, nem anormal, está no interstício dos dois.

momento da exposição ele teve uma outra postura corporal: uma

Ele é um paradoxo: vida e morte se entrecruzam e se emaranham.

postura de sustentar o próprio corpo, e a sensação de desmonte e
gravidade foi diferente naquele contexto. A afirmação de precisar

3.2 PERCEPÇÕES E SENSAÇÕES: PARADOXO DO VIVO EM
ABDUÇÃO PARA PEQUENAS REVOLUÇÕES
Considero Abdução para pequenas revoluções como
ativadora de experiência, sobretudo na ocasião do encontro realizado
para a escrita deste trabalho, no qual foram manifestadas algumas
sensações após a feitura do programa e que sinalizam a “transforma”, em corpo pré e pós-experiência. Como por exemplo disso,
temos a fala do artista Gilson Andrade. Ele havia visto este
programa na ocasião de um evento artístico, numa abertura de
exposição: Sobre o que agora se pode ver, no R³ Gabinete de Arte,
na cidade de Goiânia, curadoria do artista Divino Sobral. Gilson diz
que uma das coisas que mais chamou a sua atenção no trabalho
Abdução para pequenas revoluções foi a sensação de gravidade.
Gravidade esta que está em vários pontos do trabalho, em sua
percepção: “como uma estrutura de desmonte em todos os
momentos, o corpo pesa”. (ANDRADE, 2018).

sustentar

o

próprio

corpo

que

Gilson

fala

chamou-me,

particularmente, a atenção.
Naquele contexto da exposição (diferentemente do contexto
do encontro realizado no dia 5 de maio de 2018), pelo fato da galeria
ser pequena e de haver uma chancela de que aquilo que eu estava
fazendo era arte (tanto por mim, quanto pelo próprio contexto que o
trabalho estava inserido), muitas pessoas se posicionaram numa
distância muito próxima ao campo da ação do programa, como que
autorizadas a se aproximarem de algo “inofensivamente” artístico. A
temperatura fez os corpos suarem e o tempo da ação do programa
pareceu-me mais curto. Contudo, demorei um tempo para estar junto
de todos os corpos, pois senti-me distante, embora não tanto
espacialmente. O calor umidificou nossos corpos, mas a temperatura
da ação me pareceu gélida até um certo momento; as percepções
pareciam bastante aguçadas, mas a vibração dos corpos estava baixa,
na minha perspectiva enquanto performer naquele momento.
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Passado este período, a temperatura da ação começou a

exemplo: paredes brancas, teto como fonte de luz, que ativam nos

aumentar e pudemos sujar aquele começo, que me suscitava uma

corpos que estão ali, certas posturas que repousam facilmente em

assepcia, com umidades de olhos, boca, catatonias, espasmos e

possibilidades de se fazer charada artística. Tudo ali pode ser

respirações ofegantes. Entendo que esta exposição não está ancorada

considerado sagrado, inclusive a maçaneta da porta (se ela estiver

especificamente em noções de “eternidade implícita [...], de beleza

estragada e torta), ou também as vozes inteligíveis e aguçadamente

imortal, da obra-prima”, como apresenta Thomas MacEvilley, na

analíticas: mais do que gerar sons austeros ou sem ruídos no chão do

introdução do livro de O’Doherty (2002, p. XVIII), ao dizer sobre

espaço, os próprios corpos ali podiam se tornar charadas austeras ou

como se davam os espaços expositivos investidos no século XIX e

com ruídos prospectados.

XX, já que os trabalhos apresentados, em sua maioria, discutem

Quando Gilson Andrade diz que ele precisou sustentar o seu

questões relacionadas à política, gênero, processos históricos de

próprio corpo mesmo que a sensação de desmonte o tomasse, vejo

subjulgamento de corpos que não estão atreladas à noções de

que no contexto em que o programa foi realizado, ele também

eternidade e transcendência. O espaço foi montado em cima de um

modulou a frequência da vibração dos corpos envolvidos (na relação

bar, em 2 cômodos do que me parecem ter sido uma casa e que

entre si e no como se permitiram estar nesta experiência). Haja vista

foram preparados para receber trabalhos a serem acomodados como

também que esta reflexão que Gilson trouxe marca, de certo modo,

em uma galeria, extrapolando também o espaço dos dois cômodos,

um corpo que vivenciou a “trans-forma”, um corpo marcado numa

foram usados também os corredores e o hall.

pós-experiência e numa pré experiência e que revela modos

Contudo, por mais que este espaço não tenha puramente

diferentes de como a performance Abdução para pequenas

uma noção de galeria dos séculos XIX e, sobretudo, XX, nos quais

revoluções o afeta em cada especificidade de tempos-espaços

“a galeria é construída com preceitos tão rigorosos quanto os da

vividos.

construção de uma igreja medieval, o mundo exterior não deve

Na ocasião do encontro, na sala de ensaio do Centro

entrar, de modo que as janelas são lacradas”, como afirma

Cultural UFG, o desmonte para Gilson (apresentado num corpo pós-

O’Doherty (2002, p. 04); ainda assim existem sinais, como por

experiência que foi o da conversa coletiva) foi vivido durante a
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realização do programa com mais intensidade a ponto dele se

algo depende dos arranjos das forças e intensidades como apresenta

desmontar fisicamente até se deitar no chão. Percebo que outras

Fabião (2009) e, que os corpos podem se lançar a um espaço

pessoas também se desmontaram, ou seja, elas não sustentaram

paradoxal e a um tempo do devir, por vias das micropercepções que

alguma postura previamente sinalizada, mas se permitiram sentir o

revestem as macropercepções dito por Renato Ferracini (2007).

chão. A sala de ensaio faz parte de uma instituição de arte cuja

Naquela sala, as cadeiras do teatro do CCUFG estavam empilhadas

negociação entre corpo e espaço também acontece; ela é um espaço

em cima de suportes para palco, estas cadeiras não potencializavam

que exige certos comportamentos, como por exemplo: concentração,

a forma dicotômica de cena e público. Como o desejo não

silêncio ou vozes que discutem experimentações ou realizações,

perpassava por esta relação, mantivemos as cadeiras empilhadas.

investigação do corpo, materiais, objetos, sons, programando-os,
desprogramando-os.
Contudo,

Posiciono a trouxa preta no chão, ao lado do banco, e
começo a retirar o vestido preto que estava usando. Nos primeiros

ela

está

aberta

para

experimentações,

passos deste gesto, ouço escapar um som próximo ao de um riso,

improvisações e, por assim dizer, nunca está pronta e acabada,

mas não tive certeza e continuei. Desta vez, sinto que a temperatura

chancelando charadas artísticas, mas está sempre montando e

da ação, no começo, se manteve um pouco mais fria do que de

desmontando conceitos, processos, certezas. Nela, permitimos-nos

costume. Ao longo do tempo da ação notei que a temperatura

ao erro, à falha/fratura, aos fios excedentes que escapam da forma:

aumentou e se manteve morna, repousou-se no morno. Sinto que a

possibilidades estas que são potentes por estarem na sala de ensaio

distância espacial daqueles corpos provocou, em meu próprio corpo

em vias de se tornarem carne.

e por muito mais tempo, a imagem da boca aberta sem nenhum som

Não ensaiei Abdução para pequenas revoluções, mas
existem conexões deste trabalho com a sala de ensaio (mesmo que

saindo dela (comparado a outros momentos de realização deste
programa).

em muitos casos pensa-se a experiência neste lugar como uma
preparação para outra experiência). Há pontos de contato com o
improviso e a potência da falha/fratura, cuja forma de se realizar

O corpo está entre outras coisas e outros corpos, tendo
distância entre eles e medindo sem parar esta
distância. No entanto, a distância não pára de variar
no espaço, que constitui o mundo com sua profundeza
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imperceptível. A forma, a grandeza, a qualidade, tudo
aquilo que é possível medir sai dessa profundeza.
Com certeza, cada um pode seguir escada abaixo em
direção a essa profundeza79. Não existe nem regra
nem medida para medi-la corretamente. (UNO, 2007,
p. 47).

puxar o ar com a boca aberta. Os sons se desdobraram e não mais

O morno, repousado por distanciamento físico, provocou

que o corpo vibrava, iam caindo, se espalhando e tomando

outras contrações e tensões que eu não havia ainda experimentado,

ternamente a pele, enquanto que a condensação maior era

ao ponto dos olhos quererem abrir e as pálpebras se juntarem.

umidificada pela saliva.

surgiram pela necessidade de coçar a garganta, mas vieram a partir
de sensações que a catatonia do corpo inteiro provocava; a língua
enrijecia e amolecia neste momento. O cabelo nos seios, ao passo

Contudo, na medida em que os músculos da face contraíam e eu os

Já no segundo momento do programa realizado, conduzi o

forçava mais ainda para isso, os olhos queriam se abrir e se abriram.

que sobrou do chumaço de cabelo para o movimento de abdução,

Foi neste momento que senti a temperatura da ação aumentar, neste

nome vindo da anatomia e que consiste no afastamento do braço do

momento em que via as pessoas, de modo turvo e úmido, já que os

tronco para o alto. Este braço, o direito, já estava potencialmente

olhos estavam lacrimejando.

cansado desde o gesto de segurar, sustentando agora esse paradoxo

A boca também se umidificou até babar. Os olhos em

do cabelo absurdo. É que, na realidade, a composição do braço

determinado momento relaxaram e o olhar repousou nos cabelos

levantado com o cabelo denso e úmido produz uma sensação de que

posicionados nos seios. Mas a garganta ficou seca ao passo que a

o peso está no cabelo, sendo que ele está na relação do braço

boca babava e, nesta secura, alguns sons saíram dela (uma defesa

levantado com sua tendência a desabar; e não só o braço, mas o

para amenizar a pequena ardência e coceira). A garganta fechou

corpo todo está em vias de desabar. Segurar sustentando o cabelo

rapidamente em alguns momentos e foi preciso respirar mais fundo,

relaciona-se para com e para além de um peso aparente. É um modo,
nesse caso específico, de criar forças para esta sustentação, através

79

Questionamento do bailarino de butô Hijikata Tatsumi: “O que aconteceria se
colocássemos uma escada dentro do corpo e descêssemos até mais profundo
quanto pudéssemos?” (UNO, 2007, p. 46)

do gesto de agarrar o cabelo e sentir a sua textura, a ponto de
pedaços dele caírem como falsas pedras no chão.
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Não mais do que 10 minutos consegui sustentar este braçocorpo-paradoxo. O limite do meu corpo para esta sustentação não
chega a ocasionar uma dormência, dores e formigamentos. É o que
um homem indiano fez, em prol de seu Deus Shiva e da paz
mundial, abdicando de uma vida prestigiosamente material.
Mantenho meus olhos fechados o tempo todo, sussurro e destrincho:
“absurdo, abdução, o tempo nos assusta”. Solto urros com o desejo

[…] não sei se vocês prestaram atenção, tinha um
pessoal jogando bola na quadra, alguém falando
super alto no telefone, um caminhão veio e fez um
barulhão ali na frente, enquanto você ficava com a
boca aberta segurando o cabelo. E como você ficou
fazendo várias linhas com a cabeça, acho que era
essa a intenção, não sei, mas me foram me dando
muitas situações parece que o cabelo ia se tornando
outros objetos pra mim, não sei pras outras pessoas, a
forma como você segurava, a forma como ele caia e
escorria pelo seu corpo, e o líquido também.
(MARQUES, 2018).

de que eles conduzam meu braço para cima da cabeça, mas o braço e
o corpo inteiro precisam desabar.
Vejo que os corpos-em-arte, que se lançam nesta ocasião do
programa, estão incluídos num grupo “isolado do mundo e ao
mesmo tempo encadeado nele, invadido por este mundo” (UNO,
2007, p. 47). O relato de Andrea Pita retrata isso. Ela ficou junto da
ação, indo junto com as sensações. Quando não foi possível mais
sustentar o braço e ele desabou, Andrea percebeu, que num instante
após essa queda, um telefone fora da sala de ensaio tocou: “era
como se fosse um tempo absurdo da ação, de uma ação maior”.
(PITA, 2008).
Ou, ainda, quando Jayme Marques diz que escutava os
silêncios dos corpos, mas também os sons do cotidiano de fora da
sala de dança:

Resgato a frase: quando uma pessoa morta é enterrada o
cabelo continua crescendo debaixo da terra. Ela dá a impressão de
fim, de morte, inclusive orgânica, mas se nos posicionarmos
próximo dela, como as lêndeas se posicionam próximas às cabeças
para poderem se manter quentes a uma distância de 1cm, não mais
que isso, podemos ver que é de vida que esta frase nos trata.
Pois assim como na prática do programa é preciso “[...]
escovar a contra-pêlo” como diz Fabião (2009, p. 237), é de meu
interesse escovar a contra-pêlo esta impressão de fim, e esta postura
é absurda, cria conflitos, já que também há um sentido de perda
como bem apresentou o arte-educador Haroldo Araújo em nossa
conversa pós-experiência. Ele expôs que, ao ver a performance
Abdução para pequenas revoluções, de algum modo, lhe veio à

150

cabeça a palavra perda, mas que, em sua concepção, há um sentido

podemos fazer morrer para fazer viver? Esta pode ser uma postura

de presença daquilo que já se foi.

de performers que, para Fabião (2009, p. 237), são “educadores da

Nos trabalhos que realizei, até então, sobretudo nos

percepção [que] ativam e evidenciam a latência paradoxal do vivo –

programas/performances, uma consciência da morte, atraiçoando

o que não pára de nascer e não cessa de morrer, simultânea e

certas características perecíveis da vida enquanto dilacerações

integradamente”.

promovidas por hierarquizações, sufocamentos de gritos e silêncios

O paradoxo do vivo, em suas dimensões mais sutis, nas

gritados, se faz presente, mesmo que os gestos em cada programa

micropercepções que revestem as macropercepções e que pode

realizado não sejam os mesmos. A frase “quando uma pessoa morta

lançar corpos em ações para potência de alegria, está atrelado ao

é enterrada, o cabelo continua crescendo debaixo da terra”, me

entendimento de que é na carne, com seus avessos em relação de

remete a seguinte reflexão: enquanto um corpo/organismo está

composição e, também, de cisão (mesmo que doa), que pode ser

enfraquecendo, o outro corpo, que também é aquele corpo – o cabelo

possível propor e engatilhar transformações; mas que estas

– que está grudado naquele organismo, continua crescendo. Seria

transformações não sejam decalques, e sim experiência dinâmica,

então uma experiência dinâmica: movimento e repouso, velocidade e

“uma vida observada e reencontrada nos seus aspectos limite com

lentidão. As células mortas que constituem o cabelo, protegem a sua

seu exterior e seu interior. A vida flutuando à beira dos próprios

vividez e seu tédio. Esta frase não nos aponta do que ou como tal

contornos.” (UNO, 2007, p. 37).

pessoa morreu. Deste modo, não dá para problematizar a sua morte,

É importante pensar que o paradoxo do vivo, nesta relação,

mas, através da frase, vejo que o corpo insiste em vibrar; ainda lhe

não está imune aos mecanismos de poder que mobilizam as esferas

resta alguma intensidade mesmo que em grau mínimo.

da existência “desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo,

A consciência da morte, nesta proposição, está atrelada à

até a inteligência, a imaginação, a criatividade [...]” (PELBART, p.

potência alegre, no sentido de que certas mortes (e não digo morte de

21 in AMORIM, 2007). Todas e todos que estão presentes no campo

pessoas, mas daquilo que aprisiona ‘o que pode o corpo’ e por assim

de ação travam batalhas, recuam, avançam, se apegam e desapegam

dizer o corpo) são vitais para que haja a potência de criação. O que

à existências de certezas interpretativas abrangidas em “mecanismos
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de modulação da existência”, como o pensamento racional, o capital,

vigilância, visando à otimização das forças vitais que
ele submete. Ao invés de fazer morrer e deixar viver,
trata-se de fazer viver, e deixar morrer. O poder
investe a vida, não mais a morte – daí o
desinvestimento da morte, que passa a ser anônima,
insignificante. (PELBART, p. 24, in AMORIM,
2007).

o machismo, o racismo, noções de arte pautadas em transcendências
e eternidade. Travamos batalhas entre criação e defasagem na
experiência de uma performance, já que nela, de acordo com a
perspectiva apresentada, podemos produzir potência de vida e

Mas que noção de vida este poder investe? Ao apresentar na

secretá-la, trocando fluidos, intensidades, nos sujando de vida.
Para Pal Pelbart (2007, p. 22), não estamos mais imbuídos

conversa pós-experiência da performance a proposição do absurdo

substancialmente de um poder transcendente ou repressivo, já que há

atrelada

algo de mais perverso: o fato de o poder que desfacela, mata a

características perecíveis da vida enquanto dilacerações promovidas

potência alegre, ter o caráter ondulante, acentrado, reticular,

por hierarquizações, sufocamentos de gritos e silêncios gritados, a

molecular: “nunca o poder chegou tão longe e tão fundo no cerne da

artista Ana Reis corroborou com a discussão trazendo a ideia de que

subjetividade

modalidade

nossa sociedade, que se propõe ser muito higiênica, acaba

contemporânea do biopoder”. Se em regimes de soberania a

propiciando um apagamento da morte; constatação esta feita também

prerrogativa de matar de forma espetacular era do soberano, a todos

pela artista Cláudia Chaim, apresentada no segundo capítulo, e

aqueles que intimidavam o seu poder, deixando viver aqueles que

sugerida pela antropóloga Mary Douglas (1966) ao falar sobre a

não o faziam; em nosso sistema capitalista, existe outra perspectiva:

noção ocidental de sujeira.

e

da

própria

vida

como

nessa

à

uma

consciência

da

morte,

atraiçoando

certas

Ana Reis profere:
Não cabe ao poder fazer morrer, mas sobretudo fazer
viver, isto é, cuidar da população, da espécie, dos
processos biológicos, otimizar a vida. Gerir a vida,
mais do que exigir a morte. Assim, se antes o poder
consisitia num mecanismo de subtração ou extorsão,
seja da riqueza, do trabalho, do corpo, do sangue,
culminando com o privilégio de suprimir a própria
vida (FOUCAULT, 1976: 179), o biopoder passa
agora a funcionar na base da incitação, do esforço e da

[...]que tudo tem que estar limpo, o azulejo é branco e
tudo é branco e tudo é sempre limpo, passa álcool,
parece que tem a ver com o apagamento da morte
também, essa coisa de não ver os vestígios, que a
gente está passando, que o tempo assusta [...] (REIS,
2018).
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O sentido de assepsia também é produzido em nossas
subjetividades, eliminando vidas e invenções de vida que não
servem para o capital.
Como já apontado no segundo capítulo, a vida que o
capitalismo investe está no escopo da vida subjetiva. Suely Rolnik
(2005, p. 79-81) enfatiza que nesta vida “se produz o sentimento de
si e um território de existência se configura, sem o qual dificilmente
se consegue sobreviver” e neste sentido, as subjetividades neste
regime, ou são criadoras para tornarem-se “[...] matéria prima de
identidade 'prêt-a-porter80' ou são 'passivas consumidoras'. Fora
disso, as invenções da vida tendem a não ter qualquer sentido ou
valor.”, porque as identidades são consumidas e o consumidor se
torna matéria-prima e produto da maquinação do desaparecimento

Figura 27: Manifestantes se ajoelham em frente ao Exército e clamam por
intervenção militar. Ano: 27 de maio de 2018.

Ouvi, numa de minhas saídas pela cidade de Goiânia, a

da distância entre produção e consumo. Assim como a relação

seguinte frase: “quem pede intervenção militar está pedindo a

subjetiva com a vida se torna reitificada, direcionada para o capital,

própria morte”. Dias depois me deparo na internet com a imagem da

chegando, por exemplo, a um extremo que é o extermínio de vidas
realizado não apenas pelas instituições que servem a este sistema,
mas

também

prima/produto,

realizado
os

quais

“verdadeiramente falso”.
80

Tradução: pronto a vestir.

pelos

próprios

estão

encadeados

sujeitos/matérianeste

mundo

[Figura 27] em que manifestantes se posicionam em frente ao 33°
Batalhão de Infantaria Mecanizada na cidade de Cascavel no Estado
do Paraná, pedindo que as Forças Armadas ocupassem as ruas,
pedindo intervenção militar, aproveitando o movimento de greve
nacional dos caminhoneiros.
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A ditadura no Brasil teve sua vigência de 1964 a 1984.

e cívica dos indivíduos para o progresso econômico e bem-estar

Segundo a socióloga Maria José de Rezende (2013) em seu livro A

social. Nessa perspectiva, as ações contrárias deveriam ser

ditadura militar no Brasil: repressão e pretensão de legitimidade, os

neutralizadas ou extirpadas por ações supremas, minando qualquer

militares se empenharam em alinhar-se com as perspectivas

correlação de forças sociais no processo político brasileiro. Rezende

estratégicas norte-americanas da Guerra Fria e, no âmbito interno,

(2013, p. 67) afirma que os grupos de poder que instauraram o

seu empenho esteve atrelado à hostilização aos sindicatos

regime militar eram “contra as possibilidades de reformas de base, as

trabalhistas de esquerda, intelectuais, organizações de trabalhadores

convicções não-cristãs e as organizações sindicais e trabalhistas de

rurais, clero, estudantes e professores universitários. De acordo com

esquerda que, para eles, só serviam para tornar desacreditada a

esta autora, principalmente entre 1964 a 1973, havia um empenho

empresa privada.”

em legitimar o regime militar através de um conjunto de uma

Assim, mesmo que militares e civis integrassem grupos de

suposta democracia em que o intuito era “sedimentar um sistema de

poder do movimento militar de 1964, o regime político não seria

ideias, valores e interesses.” (REZENDE, 2013, p. 65).

conduzido por civis, mas por militares.

Deste modo, tal sistema estava sendo investido na ideia de
que era preciso criar, desenvolver e preservar uma “responsabilidade
democrática”, por meio da qual os militares em conjunção a
Institutos anticomunistas e de extrema direita, como o Instituto de

A ditadura batalhava para construir sua aceitabilidade
atestando que o regime em curso era sinônimo de
governo do povo, não admitindo que aquele era um
governo de elite e/ou de competição entre elites.
(REZENDE, 2013, p. 70)

Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD), sedimentavam uma democracia pautada na

Insistiram na criação de uma consciência coletiva em que a

intolerância e na não-aceitação de qualquer ação e reivindicação,

liberdade (pronunciada em discursos) era atrelada à autoridade, à

considerada como subversivas e contrárias à “democracia com

ordem e disciplina; em oposição e combate aos pensamentos de

responsabilidade”, com o discurso de que um dos objetivos para a

esquerda. Esta noção de liberdade deixou o caminho livre para

concretização dela seria o investimento na educação cultural, moral
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instauração de atos como o AI-5 Ato Institucional Número Cinco

atiradores, mesmo que nenhum desses sujeitos esteja atrelado ao

(1968), em que a tortura foi institucionalizada.

pensamento de esquerda a serem executados, a vida, aquela que
escapa da ordem, será coagida e morta e muitos corpos cairão

A construção de um suposto ideário de democracia
que está sendo considerada a coluna mestra da
estratégia política e psicossocial do regime militar era
singularizada pela ditadura à medida que este
pretendia estabelecer valores que enaltecessem a
combinação da disciplina com a liberdade de
concordar ou se calar (nunca divergir e/ou contestar)
[...] (REZENDE, 2013, p. 77, 78).

acreditando “que tudo tem que estar limpo, o azulejo é branco e
tudo é branco e tudo é sempre limpo, passa álcool [...]” (ANA
REIS, 2018). Se furtando da consciência da morte de si, apoiando e
exercendo características perecíveis da vida estratificada, aquela que
dilacera e sufoca e mata, tendo a certeza da importância da morte do

Voltando à [figura 27], vários sujeitos que pediram a
intervenção militar, em maio de 2018, estão ajoelhados com as mãos
na cabeça e beijando a bandeira nacional, posições de devoção e
condenação, configurações corporais estas que se assemelham às
situações de coerção e execução: AJOELHA, AJOELHA! VOCÊ
ESTÁ DENTRO DO PERFIL ESPERADO!
RENDIDOS, acreditam na liberdade da ordem mesmo em
suas desordens cotidianas, corpos produto/matéria-prima eufóricos
por quererem extirpar corrupção, garantir a família, as convicções
cristãs, a “democracia responsável”: TENHO O DIREITO DE
PENSAR ASSIM!. Isso tudo mesmo em detrimento da entrega da
própria vida e da de quem mais for necessário: “quem pede
intervenção militar está pedindo a própria morte” de joelhos, com os
olhos fechados, mãos livres à mostra para o campo de visão dos

outro, e nesta perspectiva, tudo que está fora da ordem é sujo e deve
ser higienizado.
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Higiênicos são os cortes militares: PROMOÇÃO CORTE
MILITAR81 [Figura 28]. Isto já está chancelado no Regulamento de
Uniformes do Exército, como dito no segundo capítulo, e
desprogramado no trabalho Instruções para CORTE undercut. Com
promoção torna-se mais acessível e, possivelmente, instigante para
adotar tal corte. Democrático também, todos somos livres para
dispormos nossas cabeças para tal corte: CORTEM-LHE A
CABEÇA, CORTEM-LHE A CABEÇA!... É o que diria a Rainha
de Copas82 ao ser contrariada por algum modo de estar no mundo
diferente do que ela acredita. A astúcia habita esta promoção,
aproveita a euforia de um grande grupo de pessoas pedindo
intervenção militar e já adianta uma identidade a se vestir,
alimentando vaidades assépticas, navalhas e tesouras que expurgam
“erros” e podem (se esta promoção se alastrar), movimentar capital.
Pausa. Esta escrita foi interrompida várias vezes durante a
primeira semana do mês de julho de 2018. Nos arredores de minha
81

Figura 28: Promoção corte militar. Sousa Cabeleireiros. Conjunto Itatiaia. Registro
por Ana Reis.

Esta fotografia foi tirada por Ana Reis em frente ao Sousa cabeleireiros no
Conjunto Itatiaia, bairro da cidade de Goiânia antes mesmo de termos nossa
conversa do dia 05 de maio de 2018 no Centro Cultural UFG. Ana envia esta
imagem me instigando a realizar um trabalho artístico no local. Algumas semanas
depois a professora Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues me apresenta esta
mesma situação em imagem.
82

Rainha de Copas, personagem do livro Alice no País das Maravilhas, do autor
Charles Lutwidge Dodgson, publicado em 1865.
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casa, neste período, a Igreja Metodista promove uma colônia de

nos há de apodrecido para identificar e arrancar. Assim: “e tudo o

férias para suas crianças que irão de um modo ou de outro exercer

que ainda não nasceu ainda pode nascer, desde que não nos demos

suas infâncias. Seus sons invadem minha casa, invado-me delas.

por satisfeitos em continuarmos como simples órgãos de registro

Contudo, este ano, um microfone foi instalado em caixas de som, um

[...]” (ARTAUD, VI, p. 14 apud UNO, 2007, p. 39).

apresentador guiava as brincadeiras, algumas destas brincadeiras

Volto à questão do “ter que sustentar o corpo” que Gilson

eram ordenadas por práticas da polícia militar, discursos foram

Andrade apresenta. Não posso afirmar que foi um segundo

pronunciados, cachorros e cavalos foram exibidos e postos em ação.

nascimento para Gilson: o ato de não precisar forçar seu corpo a uma

Paro a escrita, um sentimento de absurdo, aquele que estagna, me

sustentação e se permitir desmontar (e acompanhar a gravidade de

invadiu.

seu corpo), com e diante desta segunda vez que ele viu Abdução
Movimento. Resgatando a apresentação de Anzaldúa

para pequenas revoluções. Esta constatação deve ser feita por ele,

(2000), com relação à experiência da escrita, na qual a autora insiste

contudo as ações de sustentar e desmontar estão tanto em meu corpo

na importância de se manter vivo o espírito de sua inquietação e

naquela “trans-forma”, quanto antes mesmo de programá-la, em

insubordinação, e que é preciso criar e cuidar de seu território

2015, sustentações e desmontes se faziam e se fazem presentes, vida

existencial (já que o mundo real não lhe é suficiente e que chancela

e morte se entrecruzam. Mirna Anaquiri e Janayna Soldera também

uma vida estratificada e reitificada, hierarquizante e hierarquizada,

apontam aspectos deste entrecruzamento quando dizem de suas

esta que pesa, afoga apetites e fomes), ao registrar o que os outros

experiências com seus cabelos: “É a morte e é o renascimento

nos apagam e reescrever histórias mal escritas, nos descobrir,

também, tirar aqui é nascer, nascer de novo [...]” 83

preservar, construir; enfim, vejo que este modo de escrever está
83

justamente investido no paradoxo do vivo, na medida em que todas
estas ações de manter vivo, criar e cuidar, registrar o que foi
apagado, reescrever, são modos de produzir segundos nascimentos,
são modos de escrever, com o corpo, outro corpo, e fazer feder o que

Explicação mais detalhada: Aí eu fiquei com muita vontade de fazer esta virada,
passei por um momento difícil e falei que eu quero muito fazer esta virada. Eu até
pedi a Bia para me ajudar, não rolou porque eu estava com muita pressa. De tirar
porque eu percebo que o cabelo guarda esta coisa, pra mim de um monte de coisas
boas e de mim de coisas ruins também. (ANAQUIRI, 2018)
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[...] ele [o cabelo] talvez é uma questão de identidade
que talvez você queira construir com um grupo ou
consigo mesmo, mas também ele atravessa outras
pessoas, outros corpos, e sempre me pareceu também
que era uma forma de me compartimentar, eu não
queria este lugar de que você é isso, você é aquilo, eu
passei a repensar muito como não ter isso, e como me
livrar disso de uma forma mais tranquila também.
(SOLDERA, 2018)

E ao questionar:
É muito difícil pra mim me distanciar das questões
políticas quando eu vejo uma performance, e esse
perecível da vida fica muito claro pra mim com a sua
performance, o cabelo e essa coisa da pedra caindo é
um sustentar mesmo e quando você se livra dele você
também tem que sustentar isso daqui [cabeça
raspada], é essa relação do absurdo do olhar do
outro, o olhar do outro sabe, é absurdo seu olhar,
então assim, eu vou falando isso meio desconectado,
mas é meio isso. (SOLDERA, 2018)84

Uno (2007) afirma que, se existe uma investigação do corpo
dentro de sua força de gênese, ele pode ser no fundo a mesma coisa
que a vida já que o corpo é o lugar existencial, político,
[…] no qual se empilham, se encolhem, se dobram,
todas as determinações da vida. É o campo de batalha
onde se cruzam as forças visíveis e invisíveis, a vida e
a morte e onde se encadeiam as redes, os poderes, os
tráficos. (UNO, 2007, p. 50, 51).

Encerro este capítulo com o desejo de novas investigações
em torno do paradoxo do vivo para a construção de posturas
absurdas no espectro da potência de alegria, de cisão para segundos
nascimentos. Por mais que as experiências trazidas por Anzaldúa
(2000), Gilson Andrade, Mirna Anaquiri, Janayna Soldera (2018),
no trabalho Tomar Tempo de Cássia Nunes, na proposição
Piolhentos articulada por Iago Araújo, em Abdução para pequenas
revoluções, e vistos em vários outros relatos apresentados (num
sentido de nascer de novo) sejam experiências pessoais que possuam

84

Posicionamento mais detalhado: eu sou menos preta por conta disso, eu sou
menos mulher por conta disso, entendeu, então assim, isso determinou um monte
de coisas e não é fácil lidar com isso, são pesos e eu não sou menos negra por não
ter o cabelo pra cima, eu não sou menos mulher porque eu tenho a cabeça livre e
as pessoas insiste: “isso é um absurdo você ter feito isso com seu cabelo, como se
você é uma mulher tão bonita?” (ela responde): Mas porque está tão massa, eu
sinto o vento, a temperatura da água, eu sinto o sol também (risos), tá massa, isso é
o que ficou pra mim mais do ver a relação com o cabelo. (SOLDERA, 2018)

força de gênese, como um rebento em direção ao mundo e estas
experiências estão encadeadas no mundo e são de re-existência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS - BREVE DESPEDIDA
Breve. As despedidas as quais sentimos a possibilidade de
haver relações que podem ser mantidas para transformá-las em algo
novo, em outros encontros, se faz presente nestas considerações
finais. Percebo que esta despedida se faz por um desejo de
inquietação, no sentido de que há muito para se pesquisar, pensar e
produzir como desdobramento do que já foi desenvolvido. Contudo,
é preciso delimitar um fim, seja ele em contato com começos.
Esta pesquisa não pára por aqui. Sua vibração se assemelha
ao modo como os cabelos em Abdução para pequenas revoluções se
dão. Emaranhado de fios de cabelos diferentes entre si em suas
texturas, tonalidades, tamanhos, espessuras, condensação, contudo,
ao passo que se articula gestos com eles, quando nos aproximamos
deles, percebemos que é possível criar uma infinidade de relações,
sejam elas em composição ou decomposição.
Esta pesquisa tem força de origem na ideia de relação em
que os corpos são capazes de afetarem e serem afetados em seus
encontros como potência de alegria ou de tristeza, as sensações são
um modo destas potências acontecerem e, ao longo da pesquisa,
compreendo que os afetos de vitalidade são importantes modos que
dinamizam sensações a serem vivenciados na performance/programa
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e no cotidiano. As perguntas iniciais que auxiliaram o caminho desta

mas o peso de corpo inteiro), foi possível investigar e sentir relações

pesquisa: “por que o cabelo é tão importante para grande parte das

de dominação e submissão, gestos e falas autoritárias, construção de

pessoas? Por que há reações diferentes quando o cabelo está atrelado

subjetividades que nos levam a estarmos na vida de maneira

à cabeça e quando ele está fora da cabeça?”, foram, na realidade,

estratificada e retificada, onde as relações com o cabelo estão

trabalhadas não como modo a respondê-las em sentido geral, mas a

pautadas em sentidos de castração e sacrifício, investidas em lógicas

cada encontro com experiências de pessoas diferentes acionadas

despotencializadoras do corpo, como os resquícios do colonialismo,

nesta pesquisa, tais perguntas criaram corpo singular e diverso, não

o

deixando também de serem respondidas ou trabalhadas a identificar

falologocentrismo, dando mais ênfase às experiências de mulheres.

certos aspectos homogêneos que discursos dominantes insistem em

Assim, se faz presente o encontro com Ana e a Trança Perdida, em

imprimir, quando se trata do elemento cabelo encadeado no mundo.

que pudemos construir um diálogo a partir de uma foto dela no

capitalismo

cognitivo

ou

cultural,

o

androcentrismo

e

Um dos encontros mais articulados nesta pesquisa foi com o

alpendre de sua casa. Foram deflagradas várias ausências nas

termo absurdo. Ele é trabalhado tanto pelo ângulo do não

histórias (sobretudo das mulheres) da família de Ana e fixada uma

restabelecimento, ou seja, quando o sentimento de absurdo faz estar

história dita oficial que está investida em interesses colonialistas.

e perceber o que nos envolve como algo enrijecido, ocasionando a

Foram possíveis os encontros a partir de trabalhos artísticos

desistência da vida, quanto pelo ângulo da re-existência, em que ter

e/ou conversas com as artistas Claudia Paim, Flávia Naves, Aishá

posturas absurdas podem fazer vibrar corpos, planos de consistência

Kanda, Lynne Yamamoto, Seline Thompson e também num último

num exercício de transformação.

momento com pessoas convidadas a assistirem o trabalho Abdução

Nesta breve despedida, arranjo o que foi discutido a partir

para pequenas revoluções (artistas e outros profissionais: Jayme

dos gestos de segurar e sustentar o cabelo para que possamos

Marques, Adriano Braga, Andrea Pita, Hélio Tafner, Cássia Nunes,

acompanhar o que foi desenvolvido. Ao longo da pesquisa, como um

Gilson Andrade, Ana Reis, Mirna Anaquiri, Janayna Soldera, Lucília

gesto de segurar este emaranhado de cabelos acima da cabeça, em

Chaves, Haroldo Araújo, Rhayssa Lima), como possibilidade de

que sentimos o peso (não dos cabelos por sua materialidade em si,

discutir sobre assuntos relacionados ao cabelo enquanto força de
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criação, mas também enquanto despotencialização, decomposição e

mulher careca. Tal experiência é discutida tanto a partir do meu

apagamento. Além disso, a partir de experiências de mulheres que já

cotidiano, quanto também articulada em meus trabalhos artísticos e,

tiveram suas cabeças raspadas por outrem ou por elas mesmas,

deste modo, a cabeça nua, não pressupõe uma negação dos cabelos,

identificamos questões relacionadas à subjulgamentos, gestos

mas justamente um deslocamento espaço-temporal em que é

autoritários, mortificação em vida que também são problematizadas

possível criar relações potencialmente inoportunas e insubordinadas

através das

que fazem entrar em crise e, por assim dizer, vibrar nossa

imagens de Babi Rossi e de uma mulher francesa

tosqueada.

macropercepção revestida por micropercepções.

Contudo, o gesto de segurar o emaranhado de cabelos

Vejo a importância de discutir o corpo-cabelo em meus

acima da cabeça, sustentando-o, faz o corpo inteiro vibrar e muitos

trabalhos e, sobretudo em Abdução para pequenas revoluções, para

pedaços deste emaranhado acabam escapando e se alojando em

questionar a ordem, a razão, as dicotomias que lançam o corpo para

superfícies vivas e produtivas. Estes cabelos que fogem a uma ordem

relações engessadas e hierarquizadas. Estes questionamentos buscam

e nos deixam inquietos, podem ser vistos nas discussões

evitar que tal corpo seja mero instrumento de ação, mas que ele com

relacionadas aos gestos de catar lêndeas e piolhos, nos gestos de

suas forças e intensidades, sobretudo nas performances/programas,

coçar (corpo vertiginoso e cambaleante) e raspar a cabeça, que

possa ser sistema relacional aberto e que, nesta experiência, sopros e

deflagram nesta escrita relações com o cabelo através da latência

renascimentos possam oscilar e criar micro-fugas potentes para

paradoxal do vivo, aquilo que não para de nascer e não cessa de

renascimentos.

morrer, possíveis devires.

A busca por posturas absurdas, nas quais nossas noções de

Segurar os cabelos no peito com a boca aberta como em

sujo e inoportuno são potência para a criação de novos afetos, foi

Abdução para pequenas revoluções, faz com que o corpo sinta a

percebida nos trabalhos dos artistas Iago Araújo e Cássia Nunes, e

temperatura destes cabelos e também o sujam de saliva. Além das

em Abdução para pequenas revoluções. Os rearranjos de tais noções

experiências apresentadas das mulheres que rasparam suas cabeças,

podem intensificar uma consciência da morte que quer trair certas

também salivo, nesta pesquisa, a minha experiência enquanto uma

características perecíveis da vida, como aquelas atreladas à
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dilacerações promovidas por hierarquizações, sufocamentos de

discussões de corpo, performance e subjetividade na América-

gritos e silêncios gritados.

Latina. Esta proposição de desdobramento ainda será melhor

Partir de imagens e experiências para debruçar sobre o

desenhada e aprimorada.

elemento cabelo e praticar o ensaio como modo de escrita é o

Por fim me despeço desta fase profícua – e igualmente

caminho metodológico e, neste sentido, com a cartografia, foi

assoladora – do mestrado, compreendendo que é pelas investigações

possível vivenciar o conteúdo de modo processual e contínuo,

de dinâmicas de movimento do corpo, sejam elas em pequenos graus

evitando linearidades, evidenciando autorreflexões e tomando

ou em grandes intensidades, que o desejo de continuar no processo

cuidado para que as constatações tenham sentidos múltiplos, porém

de saber-fazer e fazer-saber teórico-prático se dá.

investidos em produções/secreções de corpos cujas percepções e
sensações os faça entrar em processos de criação de si e de seu meio
através da afirmação da vida.
É de interesse como continuidade e desdobramento desta
pesquisa, um debruçar mais apurado sobre questões relacionadas à
Presença em estudos e práticas do corpo em arte. Deste modo, existe
a pretensão de revisitar a conversa transcrita que consta no
Apêndice, além de buscar referências bibliográficas indicadas no
momento da qualificação e defesa desta dissertação para tal assunto
e, neste sentido, tal presença seria investigada em torno da latência
paradoxal do vivo e com este estudo poder investigar corporalmente
e criar (com posturas absurdas) outros trabalhos artísticos para com e
para além do uso do elemento cabelo, mas tendo como força de
gênese o enfoque em estudos autobiográficos que estejam atrelados à
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ANEXO I – TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO ESTUDO DE CAMPO
(Dia 05 de maio de 2018)
Anna Behatriz
A ideia é a seguinte... Eu faço, então, mestrado em Arte e Cultura Visual e eu estou
trabalhando algumas questões da performance nesta escrita. E esta é a última etapa da
pesquisa em que eu apresento então esta performance, que é uma performance que foi
pensada em 2015. Então me deu vontade de pensar a questão da presença a partir desta
performance. Então... Não só isso, claro, né, mas eu fiz algumas questões para poder ser
gatilho pra conversa, ou se vocês quiserem também trazer alguma coisa sem estas questões a
priori, sabe? Aí ao longo do tempo eu vou explicando um pouco diante das falas, né, vou
explicando um pouco como é que está sendo esta pesquisa de maneira mais detalhada... Eu
chamei vocês porque, de algum modo, dentro deste escopo da performance trazendo alguma
ideia de presença, eu penso na questão do afeto, e todos vocês de alguma maneira... Eu tenho
afeto por todos vocês de alguma maneira. Então foi uma escolha muito neste lugar e também
porque todos vocês de alguma forma já me trouxeram algo de interessante pra pensar o corpo.
Nós já conversamos sobre corpo em algum momento, seja no boteco, seja vendo um trabalho,
seja no convívio, então este foi o meu critério de escolha. Então alguém quer...
Adriano Braga
O que suscitou o trabalho, o que que marcou a gente, assim, de um atravessamento, da
sensação...?
Anna Behatriz
Uhum, eu vou ler as perguntas, que são perguntas que na verdade são só gatilhos, né, isto
pode se transformar noutras coisas. São estas três: qual ou quais as relações que vocês
estabelecem com o cabelo fora da cabeça? Qual ou quais sensações perpassam em vocês ao
ver esta performance? O que atravessam em vocês quando pensam sobre o termo Presença?
(silêncio).
Estas são as três perguntas que me vieram e aí eu vou explicar o porquê delas. Ao longo deste
lugar de fazer arte, eu ouvi muito a palavra “absurdo” quando a galera via alguma ação,
quando eu apresentava. E a palavra “absurdo”, ela pode ser pensada por vários ângulos. E eu
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fiquei com isso na cabeça: poxa, absurdo, qual que é o incômodo, né? Qual que é o ponto
chave destas pessoas se deslocarem pra dizer: “Isso é um absurdo! Arte é um absurdo! Isso
que você fez é um absurdo”. E aí eu perguntei para algumas: Mas, porque absurdo?
(respondem:) “Como você usa cabelo, né? Cabelo é nojento, cabelo é sujo, cabelo é fora de...
Eu tenho nojo de cabelo, eu tenho asco de cabelo”. Isso é um absurdo, então! Então eu fui
pensar no termo “absurdo”, estudar um pouco sobre este termo “absurdo” e comecei a
entender que o absurdo, ele pode ser uma espécie de consciência da morte diante do perecível
da vida. Então fiquei pensando: o que é esse perecível da vida, então? Porque a vida acaba,
né? Aí eu fui compreendendo que na verdade este perecível, ele está atrelado às relações de
dominação, às relações hierárquicas, que é justamente onde tenta-se fazer um lugar eterno, né,
homogêneo, mas que na verdade está tornando a vida muito mais perecível, a vida muito mais
desassociada da sua força. Então o absurdo, ele pode ter este lugar, da consciência de certas
mortes na vida, mas não necessariamente a morte-fim, mas esse emaranhado de vida e morte,
morte e vida, que a gente tem no cotidiano. Então quando alguém acha algo absurdo, é porque
algo...
Jayme Marques
Criou subjetividade...
Anna Behatriz
É. Algo morreu e se estabeleceu nela, algo morreu, porém criou-se outra coisa, algo criou ou
morreu alguma coisa.
Lucília Chaves
Você se refuta também, né? Quando você decide que algo é absurdo, você está refutando: isto
aqui não me interessa. Ou se interessa não posso dizer que interessa porque é um absurdo.
Então é manter distância.
Cássia Nunes
Ou é aquilo que escapa, né, como a morte que a gente não tem esse controle... Não sei falar.
Parece que o absurdo vem como o meio de expressar aquilo que eu não sei falar, que eu não
sei realizar, em discurso, em sentido...
Jayme Marques
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A relação do cabelo na cabeça e fora da cabeça, né, como ele tem essa dualidade, porque na
cabeça ele é estético, ele é beleza, né, e fora da cabeça ele vira lixo, vira algo nojento. Eu
fiquei fazendo muito essa relação porque tem pouquíssimo cabelo na sua cabeça, e as outras
estéticas que você gerou com esse cabelo no colo, com a boca aberta, eu fiquei pensando
nessa relação e o cabelo caindo pelo corpo dela nu e ela sentada e depois de pé. Eu não sei se
na primeira que você fez tinha já o absurdo? Ou foi uma coisa que você foi descobrindo e
colocou na performance agora?
Anna Behatriz
Eu fui descobrindo na verdade...
Jayme Marques
Porque na primeira você só segurava, né, não sei. Eu não me lembro desta parte dos
trocadilhos com a palavra. E aí eu acho que o lance da presença... Eu acho que a performance
instalou a presença, o seu corpo instalou a presença, tanto que o que a gente escutava eram os
silêncios destes corpos que te assistia e todo o outro cotidiano. Não sei se vocês prestaram
atenção, mas tinha um pessoal jogando bola na quadra, ela falando super alto no telefone, um
caminhão veio e fez um barulhão ali na frente, enquanto você estava com a boca aberta
segurando o cabelo. E como você ficou fazendo várias linhas com a cabeça, acho que era essa
a intenção, não sei, mas foram me dando muitas situações, às vezes parecia que o cabelo foi
se tornando outros objetos, sabe, pra mim, não sei se pras outras pessoas, mas a forma como
você segurava e a forma como ele caia e escorria pelo seu corpo. E o líquido também. Talvez
o cabelo mais associado à lorréia, à saliva, pode gerar esta sensação de nojo, né? De um
líquido que é nosso, do nosso próprio corpo. E essa sensação de distanciamento justamente
porque eu acho que as pessoas acessam aquilo que elas estão acostumadas de subjetividade
por aquela cultura que é tão formatada e que... A hora que o absurdo chega ela morre pra
nascer de novo. Acho que é isso. Acho que quando ela identifica que é um absurdo, ela fala
assim: é um absurdo, mas existe! Talvez ela nunca foi confrontada. Talvez o absurdo sejam
relações de confronto. Acho que é isso... Ah, e o atravessamento, né, atravessa. Atravessa
muito porque é muito forte... A gente fica, nossa, dá uma vontade de fazer assim (fez gesto de
levantar o braço): peraí que eu vou te ajudar, amiga vamos trocar este cabelo pra essa mão
aqui, vamos fazer uma correlação? (risos). É bem forte, assim, e a dor, a gente vai abrindo a
boca, eu fiquei bem quieto, assim... Nossa, que dor que deve ser! Não sei se vocês já fizeram
tratamento de canal que eles colocam aquele negócio roxo na boca e fica muito tempo aberto,
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depois você sai de lá com a mandíbula muito cansada. Só que é muito diferente de um objeto
fazer força na sua boca e você mesmo fazer força na boca, acho que deve ser muito cansativo,
deve dar uns nós, aqui também... (indicou o lugar).
Andrea Pita
Que leva a um estado de presença, né, de consciência, de não poder fechar a boca, não poder
deixar cair o braço, então, eu fiquei junto, né, esperando também, indo junto com as
sensações. Foi interessante quando terminou o braço e aí tocou o telefone exatamente... Então
era como se fosse um tempo absurdo da ação, né, ou uma ação maior, não sei... Tem a
passagem também por uma coisa meio animal, que vem o grotesco, né, também, esta coisa do
feio, e esse... Parece que quando ia para o animal que era como um descontrole, que eu estou
chamando de animal, aí vinha uma consciência humana de: aonde eu cheguei, ou a que ponto
nós vamos... Então eu ficava fazendo dramaturgia também, um pouco assim... Nesta
passagem de choro...
Jayme Marque
E gozo, com certeza, né...
Andrea Pita
É! Gozo! E que virava riso... Que me lembrou de uma frase do Nelson Rodrigues também,
não lembro o que era, mas era: “Diante de um acidente... A cara do desespero é a cara do
riso”. É a mesma cara, né? Então, cabelo é... Eu já vi alguma coisa... É desleixo né, onde você
pega, onde você vê, então, mas essa morte, esse tempo passando, passando... Daí fiquei
pensando: será que a Bia foi coletando os próprios cabelos toda vez que ela faz, daí vai
juntando e a gente vê o tempo, né...
Jayme Marques
Porque o cabelo não morre, né? Cabelo não morre...
Andrea Pita
Mas ele é morto, né? Ele é morto... Depois que ele é... Ele é a morte mesmo, porque ele saiu
daqui (mostra a cabeça), ele já é a morte, ele tá ali já é a morte, então é só uma consciência
de...
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Haroldo Araújo
Que foi criada, né?
Ana Reis
Acho que ele tem um tempo pra parar de crescer quando a gente morre, não é? Cabelo e
unha? Que demoram um tempo...
Anna Behatriz
É, quando alguém é enterrado o cabelo continua crescendo, até um tempo, mas continua...
Haroldo Araújo
A gente aprendeu que cabelo é isso né, que caiu é morte, né. É interessante que você fala de
presença, me veio na cabeça a perda, e de repente você fala de presença, aí eu fiquei em
conflito assim. Mas a presença daquilo que já foi.
Cássia Nunes
E o cabelo tem assim essa leveza e maciez mas ele tem também uma densidade, né? O jeito
que você coloca ele na ação ele vai ganhando essa qualidade de uma coisa densa e pesada,
apesar de isso não ser dele, mas é a presença que você cria com ele, pra ele, na ação. Então aí
tem hora que ele cai e parece uma pedra caindo, né, porque perceber isso caindo diante do que
você está fazendo me parecia sempre uma pedra caindo, uma coisa assim, e pra mim ele
ganha esse peso porque o tempo todo eu fico assim: O que que ela está sustentando? O que é
essa coisa pesada que você está ou segurando aqui (mostra a parte do peito), ou tentando
sustentar? Então pra mim fica uma pergunta que fica muito deste trabalho: o que que você
está sustentando?
Mirna Anaquiri
Então, eu fiquei pensando muito nisso, porque esta imagem que a gente tem daqui, do colo,
que é assim uma coisa carinhosa, que a gente faz muita relação com o bebê mesmo, assim, do
jeito que as mulheres às vezes carrega os filhotes, ou os bichos também, os outros bichos. E
aí eu fiquei pensando: por que que isso é tão importante, a ponto de você carregar aqui, com
tanta dor, que essa sua expressão pra mim, é extremamente desconfortável, esse movimento
da boca... Eu até olhei e falei assim: será que todo mundo estava assim? (fez gesto de abrir a
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boca) Sabe, eu até olhei assim, porque é uma coisa assim: Aiiii, que agonia! Acaba logo!
(risos) Sabe? Aí assim, é isso aqui... E você fala: nossa que desgraça de cabelo é esse? Que é
tão importante assim! Eu fico me fazendo esta pergunta, né, que socialmente a gente sabe, a
gente sabe não, assim, né, eu acho que o cabelo é muito importante e qual que é o peso de
carregar este cabelo... Que aí eu fiquei pensando nisso que você falou (para Cássia Nunes)...
O motivo, de mesmo com tanta dor, com tanto esforço, com essa boca que dói, com esse
braço, com todo esse corpo que treme, mas o cabelo é uma coisa assim, mesmo que pesada,
eu vou segurar até eu não aguentar, sabe? Eu fico me perguntando assim...
Janayna Soldera
Eu acho que... Eu penso na verdade que pra... Como eu vou explicar isso? A relação, por
exemplo, que eu acostumei a ter com o cabelo foi muito mais uma questão de resistência do
que exatamente uma questão de asco, assim, sabe? Pra um processo de aceitação, talvez
social, ou de um grupo, sabe? Eu não sou exatamente, assim, de Goiânia, mas quando eu vim
pra Goiânia eu senti que isso era muito importante, sabe, você ter um cabelo, no caso de uma
mulher negra, um cabelo pra cima, que era uma forma de afirmação e se dizer assim: Cara, eu
não sou... A gente vai confrontar mesmo, sabe? E de uma certa forma, as pessoas que não
faziam isso, era considerada meio que uma atitude absurda: Porra! Como você não se aceita,
como você passa por este processo de mutilação, sabe? Até eu me livrar do cabelo, né, que foi
pra mim... Talvez eu tenha entendido esta parte, sabe, de estar assim... Porque era tudo muito
pesado mesmo, sabe? O calor da porra de Goiânia, sabe? Por que que eu tenho que ficar com
o cabelo desse tamanho, às vezes tinha que colocar uns adereços por conta... Num processo
que meio que parecia que era alheio a mim, sabe? Então é muito mais que estético, assim, às
vezes, sabe? É uma questão de uma identidade, talvez, que você queira construir com um
grupo ou consigo mesma, mas também ele atravessa outras pessoas, assim, outros corpos,
sabe? E sempre me pareceu também que era uma forma de me compartimentar, sabe? Eu não
queria este lugar de: Ah, você é isso, você é aquilo... Então eu passei a repensar muito como
não ter isso, sabe, não sustentar isso, e como me livrar disso de uma forma mais tranquila
também, sabe? Quando eu vejo a performance eu me enxergo muito nisso porque não foi um
processo tranquilo pra mim. Foi quando eu cortei o cabelo, assim tipo o seu, e minha mãe já
logo me associou a... Tipo, eu andava, eu fazia militância LGBTTTQIA... E a minha mãe via
os materiais, as camisinhas e tal, e a primeira coisa que ela associou foi a essa questão: Não,
ela está num processo de descoberta de uma outra orientação, sabe? Então tem muita coisa
ligada, tipo, pra mim essa relação com o cabelo, dele não estar aqui na cabeça, sabe? Eu sou
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menos preta por conta disso, eu sou menos mulher por conta disso, entendeu? Então assim,
isso determinou um monte de coisa, e não é fácil lidar com isso, sabe, são pesos, e eu não sou
menos negra porque eu não tenho o cabelo pra cima, eu não sou menos mulher porque eu
tenho a cabeça livre, sabe? E, assim, e as pessoas insistem: “Isso é um absurdo, você ter feito
isso com seu cabelo, como assim, você é uma mulher tão bonita...” (ela responde): Mas
porque está tão massa, eu sinto o vento, eu sinto a temperatura da água, sabe, eu sinto o sol
também (risos)... Mas assim, tá massa! Isso é uma coisa que ficou mais do ver, assim, a
relação com o cabelo. Agora, sobre esta questão do absurdo, eu num sei, pode parecer até um
pouco absurdo também, quando você fala dessa consciência da morte diante do perecível da
vida, aí eu falo: que foda isso véééi!! Aí me bate um fascínio porque, assim, se eu olhasse pra
você fazendo... Eu me vendo, né... Fazendo isso num lugar assim tipo lá, tipo na praça, cara é
um absurdo mas é muito foda, isso me chama... Eu não sei se... Ahhhh eu tenho uma coisa
com a morte, sabe? Mas isso me chama, eu acho lindo, lindo, lindo de um tesão, sabe, uma
coisa que mexe assim... E aí, eu fico, assim, cara eu me sinto louca porque eu não vejo este
absurdo que as pessoas estão vendo, sabe? Mas se é absurdo a palavra... Cara, e aí vai... É
muito difícil pra mim me distanciar das questões políticas quando eu vejo uma performance,
sabe? Então assim, quando eu escolher esta imagem eu quero ser o mais nada a ver possível
assim... tipo... (imagem que pedi para levar do absurdo) Absurdo é isso e ponto, vamo lá,
sabe? Eu não queria ficar, sabe... Mas é impossível! Pra mim é impossível, sabe? E a imagem
que eu escolhi, ela está relacionada com morte, sabe... E assim, morte do outro lado do
continente, sabe, tem um monte de gente morrendo aqui... E esse perecível da vida fica muito
claro pra mim com a sua performance. O cabelo é essa coisa da pedra caindo, é um sustentar
mesmo e quando você se livra dele você também tem que sustentar isso aqui. Porque é essa
relação com o absurdo do olhar do outro. O olhar do outro, sabe, o absurdo do seu olhar,
então assim, eu vou falando isso meio desconectado, mas é meio isso que tô sentindo...
Jayme Marques
Eu também acho que esse lance do olhar é bem interessante porque... Quando ela se levantou,
eu não sei se ela manteve todo o tempo o olho fechado...
Janayna Soldera
É, eu também fiquei na dúvida...
Jayme Marques
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Eu acho que eu não consegui ver porque ela estava contra, mas a hora que ela levantou eu vi
que ela estava com o olho fechado, e em alguns momentos ela abria assim e etc... Mas tem
uma coisa que você falou (Janayna), que eu acho que estabelece muito o lance da presença,
sabe, que é o tesão por coisas absurdas... Que eu acho que talvez...
Janayna Soldera
Eu não ouvi esses barulhos que você falou, sabe, dos caras jogando futebol, etc. Eu lembro do
telefone... Mas gente, teve tudo isso fora? Peraí, teve? Teve! Eu não vi.
Lucília Chaves
Tem uma coisa... Eu penso mil coisas na mesma hora... Eu nem sei... Uma coisa assim: a
primeira coisa que me chama a atenção além do fato dessa coisa meio maternidade, que vem
assim, “to protegendo isso aqui”, essa questão da força, né, de ficar com a boca aberta e sem
voz, né, mas ao mesmo tempo com uma voz muito afiada, muito potente, e aí eu me via a todo
tempo pensando coisas do que eu queria dizer com essa boca aberta, com essa voz que fala no
silêncio, assim... Outra questão, essa questão do asco, da coisa de higiene, né, não ter pêlos é
higiênico para a mulher, ter cabelos é bonito para a mulher, e aí já foi falado né, é um pouco
dessa questão também de estética, tem cabelo que é bonito e tem cabelo que não é. Tem muita
coisa que não é pra algumas pessoas, e principalmente no caso da fala que estou trazendo pra
mulheres, e aí eu ficava pensando nesses cabelos, de quem eram esses cabelos, eram seus,
eram de outra pessoa? Porque causa mais asco ainda você pegar um cabelo que não é seu...
Quando você está, tipo, na casa, no apartamento e você olha para o chão e tem cabelos no
chão, é falta de higiene, não limpou, bagunça. E a gente... É uma neurose porque,
principalmente mulher vai ter cabelo, vai ter cabelo... E a gente vai ficar pegando cada
segundo cabelo no chão para poder dizer: Ah, a casa é limpa! E aí a outra casa, a casa-corpo,
a casa-corpo limpa também, porque você não tem cabelos na cabeça, né, (Anna Behatriz), e aí
cabelo e pêlo, e pêlos você tem, não em todos os lugares do corpo, né, e aí eu fiquei pensando
nestas coisas, acho que era isso...
Anna Behatriz
Uma questão que você falou (Janaína): “eu também sinto o sol”... Legal, porque... Ah, vou
dizer assim... Esta questão do absurdo vem muito do Camus, o Albert de Camus, aquele
franco-argelino, né, e fiquei viajando muito nestas proposições do absurdo que ele traz... Nos
livros dele tem sempre a figura do sol. E aí lendo alguns artigos, eu vou compreendendo que
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na verdade o sol é uma figura ontológica do absurdo, enquanto tudo perece ele está lá, o
tempo inteiro, esquentando as cabeças inquietas, fazendo coçar as cabeças... Tá aí... Legal
essa...
Sobre a questão, assim... (Mirna e Cássia trouxeram a questão): Na verdade esta performance,
eu não fiquei muito pensando em conceitos pra ela não, eu pensei num programa, né, vou
fazer isso, isso e isso e ver no que dá. Então eu tinha um desejo, de pegar... Eu tinha um
desejo de sustentar um paradoxo. E compreendi, então, que o cabelo poderia ser um paradoxo,
né, dessa vida e morte acontecendo... E o que poderia gerar, porque, na verdade quem cria as
imagens mesmo, né, é quem está vendo. Então eu pensei, eu quero sentar num banco, segurar
o cabelo no peito, então eu quero um lugar mais contido e vou abrir minha boca e ver no que
dá. A única coisa que eu acho que vai acontecer é que eu vou babar demais. E depois eu quero
sustentar meu corpo de alguma maneira, quero tentar criar uma espécie de sustentação que
esse corpo vá se... Criando micro diluições. Daí eu lembrei daquela imagem daqueles indianos
que ficam com a mão assim (levantei o braço), e eu sempre fiquei muito encasquetada com
aquilo... Gente, eles ficam 40 anos e gangrena o braço, né, até tem... tem... Os caras dessa
prática, né, que é uma prática de resistência, eles não conseguem nem mais descer o braço
porque gangrenou, ficou ali, se fizer assim o braço sai do corpo. Gente, será quanto tempo eu
consigo ficar nisso, né? Segurando um paradoxo... Foi assim!
E aí porque que eu escolhi esta performance pra rolar alguma discussão, algum pensamento
sobre presença? É porque toda vez que eu faço ela, eu entendo que na real as imagens, as
narrativas, as relações, as sensações, não são criadas por mim necessariamente. Talvez este
programa de ação ele possa ser algum, talvez, um mediador, eu não sei ainda os termos, né,
mediador ou um gatilho... Pra instaurar alguma coisa... Mas não é ela necessariamente que
instaura, eu acho que é isso tudo, né? Tanto é que, nossa, um acaso foi interessante para
compor, assim que saí o telefone tocou (Aponto para Andrea Pita). Esse tempo talvez meio
suspendido, ele trouxe, não sei... Fiquei viajando nisso. Então é isso! Não foi... E segurar o
cabelo, ele tem essa textura macia, ele me ajuda, pensando em termo de ação que se faz ali,
ele me ajuda, como ele é macio, a cada vez que meu braço pesa eu agarro na maciez dele,
sabe? Esse lugar, assim, me ajuda de alguma maneira a sustentar um pouco mais. Mas nada...
não tem nenhum conceito, em termos... Os conceitos eles vão surgindo, sabe, vão surgindo
pra mim também, na medida que eu vou fazendo.
Cássia Nunes
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E a saliva, como é que ela começou a aparecer, assim?
Porque eu tenho uma pesquisa também com cabelo, e aí a segunda performance que eu fiz que
é o Impregnante, a saliva surgiu por uma coisa muito boba, ou banal, ou nada conceitual, foi
sensorial, que é de ficar mexendo no cabelo e perceber que minhas glândulas salivares
estavam trabalhando mais, eu estava ficando com água na boca, e eu já estava procurando
uma forma de pregar este cabelo no corpo e ali eu já encontrei a saliva como este material,
este elemento que ia gerar a aderência, e aí no seu trabalho, é o segundo que eu vejo que a
saliva está presente. Primeiro no Roçadeira, lá de 2012, que você colocava também o cabelo
na boca e você ia salivando, né, do jeito que você colocou, e aqui, já, a saliva aparece de
novo, então nessa associação cabelo-saliva, né, que tá no seu trabalho e que apareceu no meu
e me deixou instigada, assim...
Anna Behatriz
Neste trabalho tem a textura do cabelo, os emaranhadinhos, eles instigam a salivar, mas não
só isso nesse, né, é meio que a gravidade também, porque está rolando uma quantidade de
saliva, porque estou com a boca aberta, aí chega um momento que ela vai ter que sair por
algum lugar, ou engulo ou sai. Eu resolvo... Tem uns que eu engulo mesmo porque não tem
como, é meio que mecânico, mas eu escolho deixar acontecer. Também uma das questões
deste programa é que eu pensava assim: não, então eu vou... Esse confrontar, uma espécie de
confrontamento, sabe, confrontamento do... Ele pode me instigar a alguma coisa... Eu falei:
Ah, esta saliva também! Acho que tem muita relação com o que você disse no seu processo
corporal com a saliva, o cabelo ele... E pra mim tem muito o lugar da textura e dos
emaranhadinhos, quando eu olho pra ele também me dá vontade de cuspir, sabe?
Jayme Marques:
E o texto, ah, desculpa...
Gilson Andrade
Você falou da gravidade, eu acho que uma das coisas que mais mexeu comigo foi pensar a
sensação da gravidade que está em vários lugares no trabalho, que tem uma estrutura de
desmonte em todos os momentos, né, esse corpo que pesa, que... Mas aí eu fiquei pensando: o
que que eu consigo também pensar além do que o trabalho traz, do que eu já vi em um outro
momento... Nestas questões macro que você já trabalhou, né, no seu trabalho... A coisa da
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morte, do cabelo que evidencia isso, dessa destruição. Mas eu fiquei pensando como que esta
situação aqui também traz outras referências, né... A primeira vez que eu vi foi na Galeria, na
R-3, e aí a gente tem uma outra postura corporal naquele espaço, você tem que sustentar o seu
próprio corpo, e aí eu fiquei tentando perceber, assim, como o meu corpo criava uma empatia
com esta imagem, com esta cena, e logo no início, essa sensação de desmonte, de gravidade...
Anna Behatriz
Você fala aqui?
Gilson Andrade
Isso, aqui! Que eu acho que foi diferente, assim... Isso veio muito forte no meu corpo, de
desmontar, quase desmanchar, aí eu assisti tudo meio que nesse ângulo baixo, tentando
também ter uma atenção maior por estes vetores, né, de força que seu corpo constrói, deste
desmonte que tá aqui na saliva, no cabelo que tava aqui e agora tá aqui (fez algum gesto
mostrando). Ou na segunda cena que tem este peso, né, que está ligado à essa ideia de morte...
A morte desce também para o solo, que tem a coisa dos opostos, do positivo e do negativo,
também, que você está trabalhando todo tempo ali. Aí no final eu olhei pras pessoas... que
estava todo mundo meio que esparramado, grudado no chão também, então como que também
esse outro lugar de ação da performance, ela reverbera outras sensações no corpo dos outros,
né, até por essa proposição: venha com roupa confortável! Então você já está disponível
também para criar outra relação do corpo da gente com a imagem que você está construindo,
né? Então isso, acho que sai do seu corpo e espalha para os outros também, veio bem forte
isso pra mim, de pensar como isso reverbera não só nas imagens que eu estou construindo
mas na sensação corpórea que isso traz, desse desmontar, desse desmanche.
Jayme Marques
O texto eu notei que não tem uma certa linearidade, não sei se é proposital... Ele foi
inventado, um texto escrito, ou você selecionou o que você ia falar, você pegou o absurdo, a
abdução, e ficou fazendo trocadilhos ab - surdo, isso foi instantâneo? Ou... Penso que tenha
sido pensado estes trocadilhos, mas isso foi acontecendo conforme foi ocorrendo? Quando
que surgiu na performance colocar o absurdo nessa parte da sustentação do paradoxo?
Anna Behatriz
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Na verdade, o primeiro programa que eu fiz, que montei, não tinha, e eu gosto sempre de
revisitar o trabalho a partir da ação anterior, né... Ah, eu fiz assim... E também do contexto. E
aí eu fui convidada pra fazer esta performance no DIGO, no festival de... Festival de
Diversidade Sexual e de Gênero. E por algum motivo, me veio esta frase: o tempo nos
assusta. Daí pensei: eu vou experimentar isso no DIGO. Então eu pensei a palavra “absurdo”
que já vinha dessa devolutiva das pessoas... De algumas, né?
(Chamo o Samuel para entrar na roda)
... e “abdução” que faz parte do nome da performance. Aí eu peguei “abdução” também por
causa do “ab”, absurdo e abdução. Ei falei: Ah, parece ser um... três sessões interessantes. E
eu vou experimentar e não sei o que vai ser. Então eu só sabia o que eu estava afim de fazer
neste momento. E aí começou a surgir de fazer um monte de combinações, criar novos
termos, novas situações pra estas três sessões, foi assim que... E tentar também entender como
que essa camada compõe isso que já tinha sido pensado, né? Se leva para outros lugares, ou se
é redundante, ou... Mas aí, hoje, eu resolvi manter porque acho também que este lugar da fala
poderia muito puxar algumas linhas pra gente conversar, né? Então eu resolvi manter.
Ana Reis
O cabelo me trouxe, assim, logo de início, uma sensação muito forte de memória. Quando
você estava sentada, nesse banco algo, esse cabelo embalado, assim... E aí eu fiquei um tempo
olhando e imaginando o cabelo comprido da Bia, será que é liso, será que é enrolado, como é
o rosto dela com o cabelo, veio um pouco Iemanjá, foi me vindo, assim, umas imagens de
cabelo. Esse cabelo será que ele acabou de ser cortado, será que é dela, será não é? Ele é
enrolado, ele é liso? Fiquei um tempo assim meio que envolvida nessa memória, cabelo como
uma memória mesmo, quase como um marcador de tempo também, né, quando se fala: ah,
aquela época que eu tinha cabelo comprido, aquela época que meu cabelo era loiro, que isso,
que aquilo... Então parece que o cabelo também vai meio que... E essa ausência do cabelo
como uma coisa que... Que tem uma quebra, eu acho que aí começa a entrar o absurdo, né?
Quando você fala: Ah, eu sempre fui perguntada se eu tinha câncer, se eu estava doente, se eu
isso, porque, né... O não ter o cabelo, ele parece, principalmente pra uma mulher, claro que a
questão de gênero é muito forte mesmo porque um homem careca é algo absolutamente
normal, né? Mas uma mulher careca está sempre relacionado a uma quebra com alguma coisa
dessa normalidade do fluxo da vida de uma mulher. Na vida de uma mulher o cabelo está
sempre ali, e ela não ter esse cabelo, então eu acho que, pra mim é meio absurdo. Eu fiquei
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pensando nesse buraco, é alguma coisa que abre um buraco, no espaço-tempo, abriu um
buraco e esse buraco... Que aí o carregar o cabelo, que pra mim está muito relacionado com
esse social, que em certo momento tem uma afetividade porque a gente gosta de: Ai, que
massa, vou cultivar meu cabelo, ver quanto tempo ele cresce, como é que ele é... Então tem
uma afetividade e ao mesmo tempo que tem um peso social. Então veio pra mim o tempo todo
essa relação, assim... E aí essa boca aberta sem sair o som, assim, é uma imagem muito
potente mesmo porque a gente vai preenchendo, preenchendo e quando o primeiro som saiu
ele até me incomodou assim... Nossa, tava bonito demais esse negócio silencioso, né? Mas aí
aos poucos ele vai construindo também outras texturas pra gente, de virar outra coisa, de virar
o choro, de virar o riso porque... A imagem da boca aberta sem som ela é muito, quase uma
pintura, assim, fiquei muito nesse lugar das artes visuais, da pintura, da fotografia...
Cássia Nunes
Da fotografia! No começo eu fiquei: nossa, é muito fotografia isso que a bia está fazendo.
Adriano Braga
Escultura...
Haroldo Araújo
Esta coisa da memória que você está falando (Ana Reis), teve algum momento que me peguei
nessa questão da memória e me perguntei: porque estou pensando nisso? Por que quando eu te
conheci (Anna Behatriz) você tinha cabelo e eu me perguntei: que cor que era? Era roxo,
vermelho, que cor que era? Rosa? Aí depois você me mostrou a foto de cabelo comprido, isso
foi ficando, assim, e eu me identifiquei porque também na minha vida teve esta coisa com o
cabelo, né? Quando criança tinha que ser bem baixinho, pra... Com o cabelo enrolado, né, não
podia... Tinha que ser bem organizadinho e tal... E aí quando eu resolvi deixar grande, aí veio
as críticas: “Mas esse cabelo pra quê? Você não tem pente em casa não?” Então tem as coisas
assim... Acho que pra mulher tem essa questão pra mulher careca, de trazer esse peso, mas aí
quando o homem deixa o cabelo grande ele tem que sustentar este peso, ou é vagabundo, ou é
gay, ou é isso ou é aquilo, o absurdo né? Eu já ouvi na rua: “Nossa, olha o cabelo dele!” Tipo
assim, e daí? Então veio essa coisa da memória também, né, essas fases que a gente vai tendo
com o cabelo, vai acompanhando, vai marcando...
Cássia Nunes
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Mas eu fiquei também lembrando o que você falou o dia que a gente estava conversando da
Trança Perdida. Então nessa primeira imagem, assim, também me veio muito forte de você
estar segurando uma coisa muito anterior, muito, né... Que escapa à sua existência, assim,
neste instante, sua existência individual, assim... E é, né? Porque são cabelos de várias
pessoas também, né? Então, assim, é algo transpessoal, transhistórico, transtemporal, que
você está ali segurando e depois também sustentando. Então essa imagem que pra mim
também é muito fotográfica, mas que pra mim ficava muito forte a sensação de que você está
tentando segurar uma coisa que está e que passou. Então é o resíduo de algo, o resíduo de
alguma coisa que passou, que escapou e que você está tentando segurar e posteriormente
sustentar.
Janayna Soldera
Isso também me passou. Mas, às vezes, eu penso que poderia ser... Porque a imagem
inicialmente me pareceu que era alguma coisa externa, assim, sabe... Que esta imagem ali, né,
segurando aquilo tudo, nesta posição de ” é muito meu isso, isso aqui é meu demais”, né,
tinha passado por um processo de violência, sabe, assim... Agora isso e é um absurdo, cara! E
isso, né, você pode levar para qualquer tipo de violência: o que é o olhar do outro, o que o
outro diz e como isso chega em você. E aí quando ela (Cássia) fala dessa coisa que já tinha
passado, realmente pra mim, assim, cara, mas faz tanto sentido eu ter tanto apego de tudo isso
aqui? Quando vem essa primeira emissão de som, pareceu choro e riso, pra mim também
pareceu um alívio, tipo: pra quê né? Porque a primeira relação assim... é a primeira relação de
um ato violento, pra mim, esse silêncio. Depois veio, assim: porque né? Um questionamento,
porque mesmo? E ele vai caindo né? Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque eu
concordo muito com o que o Haroldo fala, assim, sobre esse processo de como é desde muito
pequeno, desde muito pequeno, nossa, ter que sustentar uma coisa que te atribuíram. Parece
que você (Anna Behatriz) estava numa coisa que te atribuíram e depois você: “espera, isso
daqui não é meu!” Essa necessidade de sustentar esse cabelo curtinho, não é meu, sabe, eu sou
mais isso, do que aquilo? Não é meu! Isso é absurdo! Por que estão me atribuindo ou por que
estão me tirando? Então pra mim desloca do primeiro momento pra este, para o da
sustentação. E eu fiquei muito... No final esta coisa de sustentar, não sei se é isso... Pra mim
pode ser sustentar alguma coisa, mas também pode ser estar no universo, sabe... (faz um
gesto). Eu não tenho isso claro nesse momento, sabe? Na verdade, eu...
Cássia Nunes
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Pra mim cabelo traz estes marcadores sociais, estas questões todas, mas ele tem na sua
materialidade uma potencialidade de ser... de carregar, de se materializar ali, de ser uma
metáfora de coisas existenciais, assim, que vão além também destes marcadores, sei lá, tem
código genético aí, tem as memórias, que também estão atrelados a estes marcadores sociais,
mas tem muito mais coisa...
Janaína Soldera
É... passa por... Eu não sei como vai ser noutros momentos, sabe? Isso que o Gilson traz por
exemplo de que aqui é um outro espaço, é uma forma extracotidiana do corpo estar assistindo
isso, né, provavelmente numa galeria... Estas memórias que eu venho relatando, por exemplo,
talvez nem seriam relatadas porque não é um espaço, por exemplo, destes marcadores sociais,
então talvez não teriam sido relatadas...
Cássia Nunes
É, eu fico pensando muito assim... Quando eu entrei com a onda dos cabelos também, que aí
eu comecei a pedir cabelo para as pessoas, mas quando eu ia pedir, eu queria pedir para
aquelas pessoas que eu conheço, que eu tenho alguma relação com elas, eu não consigo ir
num salão de... Num cabeleireiro e pegar um cabelo e dizer: “me dá isso aqui”, assim...
porque aquele cabelo desconhecido eu tenho medo de mexer com ele. Agora o seu cabelo, o
cabelo da Ana, do Gilson, o cabelo de quase... Acho que de vocês todos que estão aqui (risos)
mesmo que não são pessoas que eu tenha uma relação direta, mas que estão num campo
afetivo que eu mexo com esta energia, e até pessoas que são minhas amigas, né, na época eu
fiz o Tomar Tempo, que eu fazia um chá de cabelo, e eu bebia com as pessoas, aí eu tenho
uma amiga lá em Pirinópolis que ela disse que não ia dar o cabelo, que ela fala que ela é
bruxa, que ela mexe com campo energético muito aberto e ela não quis me dar o cabelo dela.
Aí eu lembro que eu pedi pra outras pessoas e que eu via que tinha da parte delas uma certa
dificuldade, um estranhamento, um receio e aí a pessoa deu um jeito de fazer outra coisa com
o cabelo e não me deu o cabelo. Mas você via que tinha: “Não vou botar meu cabelo na mão
dessa pessoa, o que essa pessoa vai fazer?”. E é isso, porque eu acho que ele tem um negócio,
assim...
Gilson Andrade
E ver como esse cabelo está no imaginário da encantaria, né, de você se apropriar do outro
também com o cabelo. No candomblé, que é um lugar que eu faço parte, o cabelo é um
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negócio muito sério, assim... No processo de iniciação que é esse processo de retirar os
cabelos como processo de renascimento, como o cabelo é esse representante da morte que está
com você, e tudo isso é feito para você enganar a morte, retirar da sua cabeça, aí entra-se num
processo de fazer uma série de procedimentos com esse cabelo que foi retirado da sua cabeça
para que a morte acompanhe ele, então existe todo um ritual, assim, uma relação com essa
coisa do cabelo de enganar e de desvencilhar desta morte que está associada a você. Então,
por exemplo, você nunca vai colocar o cabelo de uma outra pessoa na sua cabeça, é um
absurdo! Porque você está trazendo todas as coisas ruins daquela pessoa pra você.
Cássia Nunes
E até quem corta o seu cabelo é ideal que seja alguém feito, né?
Gilson Andrade
Que seja alguém feito. A mão que encosta na sua cabeça, né?
Cássia Nunes
Isso! Porque ele estar fora da cabeça ele está morto, mas ele é o registro da vida, da vida de
alguém, de alguma existência...
Anna Behatriz
Este é o paradoxo!
Cássia Nunes
Daí, né, isso é muito... Esse é o peso muito louco. Eu vou mexer com esse trem aqui, eu tô
mexendo com a existência de alguém, né?
Anna Behatriz
E é louco porque assim, como a Andrea falou, mesmo na cabeça ele é morto porque tem
células que são mortas, né, e ao mesmo tempo diz de uma existência.
Vou aproveitar o gancho pra falar da Trança Perdida também...
Cássia Nunes
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Deixa eu só... rapidão. Você falou do morto, mas a gente cuida dele né. Aí depois que corta,
geralmente joga fora, enterra, faz alguma coisa pra... Aí a gente... Você deve ter os seus
cuidados. Eu faço lá o Impregnante, eu babo tudo no trem, aí depois eu fico lavando aquele
negócio, aí eu boto no sol pra secar, aí eu tenho o trem lá em casa assim que eu tenho que
cuidar, sabe? (risos) Eu vou lavar com o quê esse negócio?
Ana Reis
Vira bolor, um mofo. Deu piolho nesse negócio... (risos)
Anna Behatriz
Mas o piolho é só quando está quentinho... (risos).
Então, estes cabelos são de pessoas desconhecidas de salão, né...
Cássia Nunes
A Bia! (daí Cássia fez um gesto de rock com as mãos)
Anna Behatriz
Mas... É por conta da textura, e também das várias cores, tem cabelo grisalho, tem cabelo... Só
não tem cabelo loiro e ruivo, tem um pouquinho de cabelo ruivo eu acho. E essa textura da
pedra, né, porque eles cortam e depois eles varrem, e nessa de varrer vira o bolinho de pedra.
Por isso a escolha desses cabelos – em termos práticos – desses cabelos que não são de
pessoas próximas. Mas no começo, e tenho ainda, eu pegava de pessoas próximas, pedia, e
pra mim era até mais assustador porque às vezes as pessoa corta assim e traz o chumaço
arrumadinho, isso me causa uma certa agonia porque parece que é meio que o corpo,
descorporificado daquela pessoa, e eu já meio que... ai, né... Vou colocar isso aqui... E aqueles
que eu coloco na boca, né, eu pego das pessoas que eu conheço. (risos). Porque tem uma
performance que eu coloco na boca. Uma não, algumas...
Ana Reis
Engraçado que parece que cabelo e dente tem uma relação parecida né? Dessa coisa de ser
uma parte do corpo que já não é corpo mais, mas continua sendo indício de corpo... Na
verdade é um pouco de corpo e é um pouco de morte também. Porque tanto nojo do cabelo
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solto? Tudo bem, você comer um cabelo na comida é desconfortável, ficar com aquele na
boca, quando você puxa assim, vai lá na garganta... (risos)
Anna Behatriz
E dá uma coçadinha assim... (risos)
Ana Reis
Mas, fora isso não tem nada assim de... né... Não é igual você encontrar, sei lá, um resto de
cocô... é uma outra coisa, né, mas parece que dá a mesma sensação de...
Cássia Nunes
Abjeto
Ana Reis
Não mais vivo... Aí sim, esse paradoxo mesmo de vida e morte que é misturado um pouco
também com o processo de higienização que a gente passa o tempo todo, né...
Cássia Nunes
E é o indício de um outro, porque o povo fala, e eu também não entendo muito bem: “ai que
nojo do cabelo no meu prato, eu nem acabei de comer a comida”. Aí eu penso: mas gente dá
pra comer de boa, é só tirar.
Jayme Marques
Teria comido de qualquer jeito se fosse encontrasse no final...
Cássia Nunes
Mas é muito pra mim a marca de um outro, aí eu me misturo, meus fluidos... com quem eu
escolho, né? Com quem eu tenho um desejo, com quem eu tenha uma coisa que me atraia
naquela pessoa. Mas um indício de um corpo desconhecido, que eu não escolhi me envolver,
me misturar...
Jayme Marques
O acaso.
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Cássia Nunes
É... aquele corpo ali, ele é nojento, ele é abjeto.
Lucília Chaves
E são duas coisas que se guarda, tanto o dente quanto o cabelo. Tem muitas pessoas que
fazem isso: primeira mexa de cabelo daí guarda a vida inteira, lá do filho. É uma lembrança
afetiva... O primeiro dente, né?
Anna Behatriz
Minha mãe fez um brinco de dentes meus...
Cássia Nunes
Que tinha, né, um colar... Eu era louca pra ter. O colarzinho com meu dente.
Ana Reis
E o processo de higienização, acho que tem muito a ver com o apagamento da morte, assim,
tipo, essa sociedade muito higiênica, que tudo tem que estar limpo, que o azulejo é branco e
tudo é branco e tudo é sempre limpo, você passa álcool, você... Parece que tem muito a ver
com o apagamento da morte também, né, essa coisa de não ver os vestígios que a gente está
passando, que o tempo assusta, sabe? Acho que é tão diferente, não sei... Fico assim pensando
numa coisa indígena, num outro tipo de vida, que o chão é de terra, sabe, que a coisa do
controle é menos higienizado e um fluxo mais... Parece que é isso, né? Cair o cabelo na terra é
diferente de cair o cabelo no azulejo branco do apartamento que você tem que varrer, e
esconder aquilo porque... São coisas que parece que não encaixam, né, tem uma coisa da
urbanidade, da higienização que eu acho que também empacta no cabelo, né? Isso de ver o
cabelo caído... Imagina o chão branquinho, assim, dá muito mais agonia, né?
Mirna Anaquiri
Na terra nem vê, né?
Ana Reis
Na terra nem vê, o cabelo cabelo vai misturando com a grama... Voa, né? Tipo, tem um
outro...
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Jayme Marques
Os processos naturais de eliminação.
Mirna Anaquiri
É... Eu acho muito impressionante essa questão que nós temos com o cabelo, né? Os povos
indígenas, alguns povos que eu conheço, as etnias são marcadas pelo corte do cabelo. Você
vai ver a pessoa, você sabe de que povo que ela é, de que estado ela é, você tem, assim,
Ayuapitapi, Mambê, Goyopê, Craô. É marcado, assim, o corte, e quando eu fiquei por um
tempo com as mulheres Ayuapitapi elas falaram pra mim assim: “A franja tem que ir até aqui
(faz gesto), atrás da orelha pra você ouvir”. Então eu fiquei pensando: “Nossa, então o cabelo
se ele ficar aqui ele tampa, então pera aí...” Cortamos a franja. No povo Ayuapitapi, esse
negócio, eu acho que... O tanto que o cabelo carrega a nossa história, assim, e nesse povo
quando alguém da família morre, a família inteira tira o cabelo. É a morte e aí... E é o
renascimento também, sabe? Tirar aquilo, mas tipo, nascer de novo. E aí eu fiquei com muita
vontade de fazer esta virada. Eu passei por um momento difícil e falei: eu quero muito fazer
esta virada. Eu até pedi a Bia para me ajudar, não rolou porque eu estava com muita pressa.
De tirar, assim, porque eu percebo que o cabelo guarda esta coisa, pra mim, de um monte de
coisas boas mas também um monte de mim, de coisas ruins também. E...
Lucília Chaves
Identidade também, se você não tem o seu cabelo você não é indígena.
Mirna Anaquiri
E... E de tirar, assim, de realmente experimentar como é não estar com a cabeça carregada
dessa memória esteticamente. E foi muito louco. Foi muito louco... Porque você fica com
medo. Porque você fala assim: “Nossa, mas se eu tirar o cabelo vai vir um monte de coisa
também, eu vou tirar um monte coisa, mas tenho certeza que nessa tirada vai vir um monte de
coisa”. E vieram. Foi tirar assim... Foi uma experiência muito... Eu estava com meu sobrinho
que é o cross... Eu falei: “Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta na rua, gastar uma
energia”. Aí tinha um salão e eu falei: “Vamo entrar aqui!”. Quando ele viu, ele começou a
gritar: “A titia tá ficando carecaaaaaa!!”. Bem alto assim, todo mundo assim (fez gesto de
abrir a boca). E o moço ficou falando assim pra mim: “Tem certeza? Porque você não corta
bem baixinho? Oh vou começar!”
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Anna Behatriz
Oh, começa daqui (da fronte) que não tem jeito mais, né?
Mirna Anaquiri
Então eu fiquei pensando a importância que a gente dá, a importância que isso tem
socialmente e essa pergunta que eu faço, né: Essa porra é tão pesada e ao mesmo tempo tão
importante assim? E aí quando eu tirei os cabelos eu tive recepções assim, do câncer
primeiro... pessoas que foram super... Olha! Teve uma mulher que eu fiquei muito chocada
com ela, assim, falou: “eu sei, eu passei por isso”.
Jayme Marques
Aí você foi e escutou ela, né?
Mirna Anaquiri
Claro, uma pessoa super legal. Assim, tipo... Assim: “Olha, vai dar certo, eu passei...”. Aí eu
falei: “Nossa, brigada, vai mesmo”. E aí uma outra experiência que eu tive no bosque... Eu
estava no bosque e a mulher falou pra mim: “Eu sei que isso aí não é câncer, é moda! Meu
amigo fez isso e eu fui lá toda preocupada... O que que aconteceu?”. “Cortei!” (amigo). “Eu
sei é moda”. E é muito louco, assim, essa experiência foi muito incrível... Eu nunca tinha
visto muitas coisas no meu rosto. Nunca, tipo... “Nossa, olha meu olho!”. Muitas coisas que
eu nunca tinha visto, assim, no meu rosto e geralmente os lugares... Já aconteceu de algumas
pessoas terem dúvida se eu sou homem ou se eu sou mulher, sem esse cabelo então! Quando
eu cheguei em casa – eu não contei para meu namorado – e quando eu cheguei em casa ele
disse: “Você está parecendo um monge, um menino monge”. Aí eu fui pensar sobre isso.
Então nesse lugar da dúvida de ser uma mulher, a sensação que eu tive era que não tinha mais
a dúvida: era um menino. Eu fui entrar num banheiro na faculdade e a professora levou um
susto: “Quem é esse menino aqui no banheiro?”. Então como essa questão de gênero também
está... É muito bom uma pessoa ter dúvida se você é homem ou mulher, é uma sensação
muito... Mas só a última coisa que eu vou falar... Falando em gênero, assim, o quanto eu me
senti mais... Não é livre a palavra, mas assim... Vamos dizer protegida... Porque, por exemplo,
você não... Olha que louco! Você não ter a aparência de mulher, então você está mais de boa,
né? Então por exemplo, na bike eu ficava super preocupada de andar, sem o cabelo eu falava:
“Eles vão achar que eu sou homem”. E aí meu amigo me deu um toque assim: “Põe um
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bonezinho que aí fechou.” (risos) Então eu senti que... Eu desloquei, assim, de alguns
lugares... Se eu tinha mais medo de algum lugar, sem o cabelo aí... por essa questão... por me
utilizar de... Por que aí eu percebi, assim, que eu pude passar por um campo de privilégio que
é ser homem. E isso foi muito... É muito... Se você pensar: “Então, se eu tiro o cabelo eu
posso passar por um lugar...”. Sabe?
Anna Behatriz
Que engraçado isso! Interessante isso! É porque...
Mirna Anaquiri
Os meus filhos de 4 e 5 anos... (inaudível)...
Anna Behatriz
Crianças falam mesmo. O tempo todo, assim, com a curiosidade, né? “É homem, mamãe?”
Várias vezes, assim: “É homem, mamãe?”. “Menina!”. “Menino!” (mãe repreende).
Ana Reis
Os meus filhos com cabelo comprido passam muito por isso, em vários lugares...
Janaína Soldera
Podia ser tão tranquilo, né?
Jayme Marques
Eu tenho muito problema com crianças e minha família tem muita criança, então eles sempre
perguntam: “Tio Jayme porque você não corte esse cabelo? Faz essa barba!” E às vezes minha
barba está muito grande e eu gosto, só às vezes precisa aparar porque vai restos de comida,
higienes que são inventadas. E aí eles perguntam: “Por que você não corta o cabelo tio
Jayme? Tá parecendo de mulherzinha!” Aí eu falo: “Num tá bonito? Você não gosta do meu
cabelo? Passa a mão!” Eles vem passam a mão... “Olha que bom ter cabelo!”. Aí eles falam:
“Olha aqui, o meu é curtinho”. Tipo: O meu está certo, tio! E o seu já está subvertendo a
regra, Tio Jayme.
Ana Reis
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Geralmente o menino homem compara com o pai, e menina mulher compara com a mãe... E,
tipo, desde que eles começaram a deixar o cabelo crescer eu nunca comparei. Muita gente
fala: “Seu cabelo parece com a da sua mãe”... Para o Iberê e tal... E aí eu falo: “Vocês não
estão a fim de cortar o cabelo não?”... Porque dá um trabalhinho às vezes... (risos). Aí eles:
“Não, só quando você cortar”. Então eles aprenderam a relacionar que não tem uma distinção
de gênero, que o cabelo deles tem que parecer com o cabelo do pai... E aí, não! O dia que
você cortar a gente vai cortar. Aí eu falo: “Então tá! Estou deixando crescer então vocês vão
ter o cabelo grande!”. E aí em vários lugares eles são cobrados já com 5 anos de idade: “Você
não vai cortar o seu cabelo? Vamos lá que eu vou pegar uma tesoura e cortar seu cabelo
agora!”. Tem gente que fica insistindo... De fazer uma pressão mesmo, assim... E eles já
argumentando...
Janayna Soldera
Já na resistência... a luta, né?
Ana Reis
… A resistência do cabelo comprido: “Não, o meu cabelo é assim e eu gosto! Não vai cortar o
meu cabelo, não! Eu não quero!”.
Cássia Nunes
E sua língua, que hora que a gente vai cortar essa língua? (em resposta às pessoas invasivas)
Anna Behatriz
E língua não cresce, heim!
Ana Reis
Daí eu fiquei te olhando uma hora, Bia (Anna Behatriz), e lembrando da sua com a peruca
loira (risos). Fiquei pensando na coisa do cabelo sintético também, né, como que é uma coisa
que a gente tem como falso, como, assim, fazer passar por uma coisa que você não é... Parece
que você vestir uma roupa tudo bem, você trocar a roupa, vestir a roupa...
Mirna Anaquiri
Por peito também pode...
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Ana Reis
Até o peito você pode por, mas usar uma peruca, é como se fosse uma falsidade ideológica!
Você está fazendo aquilo que não é você, você está meio que...
Jayme Marques
Sendo o outro.
Ana Reis
Sendo o outro!
Janayna Soldera
Tipo: “Nossa que legal aquele cabelo dela!”. Aí era peruca!
(risos e comentários)
Anna Behatriz
É interessante, né, o cabelo tem muito esse lugar da moral, né? É bom ou é ruim. Cabelo bom,
cabelo ruim! O cabelo falso é um cabelo ruim, o cabelo crespo é considerado um cabelo ruim,
cabelo bom é aquele liso, é aquele...
Ana Reis
Longo, bem cuidado, brilhoso. A pessoa ruiva, que é ruiva natural...
Anna Behatriz
Natural! Nossa! Lindo, né?...
(entre todos: frases de exclamação sobre o cabelo ruivo natural)
Daí eu fico pensando, quando uma mulher tira, existe um lugar do tirar, um pouco, nessa onda
da moral, né? Do cabelo bom, do cabelo ruim, mas se cria outra moral, que do... É um bom
caráter, é uma mau caráter, né? “É bom estar num lugar, às vezes, masculino pra me
proteger”. Mas é louco porque em certos momentos, eu também já me coloquei num lugar
mais masculino, principalmente eu andando na rua alguém ali querendo me assaltar e eu já
começo a fazer um corpo mais... (fez um corpo mala e mais masculino). Mas já me senti
muito vulnerável, no sentido ruim da palavra vulnerável, por ser uma mulher careca porque eu
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já fui muito agredida também. Verbalmente... Até uma chinela havaiana já quase jogaram em
mim, sabé? Então é um jogo de morais que se desloca.
Mirna Anaquiri
Deixa eu falar só uma coisa rapidinho... Por exemplo... Você só vai ficar menos vulnerável, se
eles acharem que você é um homem, se acharem que é uma mulher careca aí está entregue,
entendeu?
Anna Behatriz
Aí é pior.
Mirna Anaquiri
É. Então...
Ana Reis
Aí tem uma coisa que você faz que é um paradoxo, também, que é o cabelo curto mas sempre
com um lápis no olho. Eu sempre fico olhando... Uma coisa que me cria na sua figura,
assim... O cabelo curto é isso, né, como se você tirasse uma prova da feminilidade da mulher,
e aí o lápis no olho parece que volta, então eu acho que é onde tira, né, a possibilidade de se
camuflar porque aí de cara a pessoa vê que é uma mulher.
Janayna Soldera
Ah, mas o Mullins também usa a careca e o lápis no olho, também né? Eu acho que, às vezes,
a gente se julga, talvez, de uma certa forma, por apresentar androgenia, né? Eu também sou
muito fascinada por isso. E, assim, quando você fala dessa coisa de se sentir vulnerável no
sentido ruim da palavra... Comigo ocorreu de risos, assim, como se fosse: “Ai, ela é louca!”. E
assim, das mulheres e dos homens, sabe?
Anna Behatriz
É, o lugar da loucura!
Janayna Soldera
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Da loucura, sabe... Porque assim, se você é confundida com um homem e aí você passa por
esse privilégio é uma coisa, se você armar com o olho e traz a feminilidade é outra coisa,
agora como é isso de tanto um quanto o outro te considerar... Rir de você! Você passa é um
riso, sabe? É tudo muito... É um outro lugar que eu também acho que passa, assim, sabe, que
eu não sei se... Isso me incomoda mais do que o privilégio, do que o feminino... O que você
pode usar? Botar uma argola maior, sabe, passar este lápis no olho ou então mudar a forma de
andar pra... Mas esse lugar da loucura me incomoda mais, assim. Porque ninguém concebe a
ideia de que você fez isso porque você quis: tem que passar por um processo de iniciação
religiosa, tem que ser um processo de saúde, sabe? Eu queria até te perguntar Mirna, quando
você fez, se veio pra você a memória dessa etnia que faz esse rolê também, sabe, de quando
alguém faz a passagem? Se você se lembrou disso ou se todas essas coisas que veio, não fez
nenhuma relação?
Mirna Anaquiri
Não! Totalmente eu fiz essa relação até porque eu tava passando por um processo que eu
queria fazer essa virada, então, eles falam, né: Tirar este cabelo, a morte... Mas também é
nascer um novo cabelo, é renascer também. Então... é... Mas eu quis que fosse uma coisa
assim, tipo: to a fim de ir lá e tirar essa parada. E aí as perguntas surgem muito, tipo: “ por
que você fez isso? Você é tão bonita!”. E aí tem uma coisa que foi um pouco apertado pra
mim com algumas pessoas, assim: “Se eu tivesse o cabelo que nem o seu...”.
Jayme Marques
Virei padrão, né?
Mirna Anaquiri
É... Não, é assim... Minha irmã falou: “Eu queria muito ter um cabelo que nem o seu”. Porque
ela tem o cabelo crespo. E aí você fica pensando assim, eu me senti assim meio: Ai me deixa
em paz, fazer o que eu quiser com esse cabelo. Mas eu não quis ter esse peso, por exemplo...
Depois que eu fiz isso eu fui visitar minha família e minha família ficou muito chocada, aí eu
falei que queria fazer uma virada. Aí uma parte da minha família no Amazonas é crente, aí
eles falaram: “Propósito!”. Eles deram essa palavra: Propósito. Que propósito na igreja é,
assim, fazer um propósito de, sei lá, ficar tantos dias sem comer não sei o que, jejum –
propósito. E aí eu me aproveitei disso, quando uma pessoa veio perguntar: “Por que você fez
isso?”. “Propósito!” (risos) “Propósito com Deus”.
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Ana Reis
Sabe o que eu fiquei pensando também Bia? A coisa do cabelo aconchegado, a boca aberta e
o olho aberto, né, mas a boca aberta... E aí depois você fecha o olho e fala. Então essa coisa,
também, do cabelo aconchegado e aí o cabelo que você tem que sustentar, então eu acho que
o tempo todo, também, essa coisa do olho com a boca. Olho aberto, boca fechada, boca sem
sair som, boca que fala e que expressa... Me veio assim.
Cássia Nunes
E essa coisa que o Gilson falou, da gravidade e do desmonte, como que tá no texto, né? Ele
está o tempo todo sendo desmontado, como se ele tivesse o tempo todo também igual seu
braço, né, tentando se sustentar com este pêlo. Eu fico achando interessante como é que o
texto... Não sei se antes o texto era uma coisa presente nos seus trabalhos, mas no último... No
Roçadeira do ano passado, né, seu trabalho tinha muito de texto escrito, né?
Anna Behatriz
Deste ano?
Cássia Nunes
De dezembro, né? Que você usou muito o texto falando, não falando, né, não vocalizando
coisas, mas não era tão... Era mais o som, não tanto palavra, né?
Anna Behatriz
Instruções para corte undercut?
Cássia Nunes
Ahã.
Anna Behatriz
Não. Tem! Tem uma fala no começo e depois vem o texto escrito.
Cássia Nunes.
Escrito, né? E aí a Ana também agora, né, de novo na pós, já tinha passado... No doutorado,
né... Como é que o texto vai ganhando uma importância performativa... Está presente mesmo,
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né, como um dos elementos... Então como que esse ambiente, acadêmico mesmo, pode estar
também estar influenciando nisso? Não que eu ache que seja, né, mas uma hipótese, assim...
Samuel de Jesus
Acho que a imersão da Bia na pesquisa é que levou ela a chegar na palavra, talvez, mesmo de
forma inconsciente, acho que mexer na escrita chega uma hora em que o corpo e a palavra se
entrecruzam.
Ana Reis
É quase que uma palavra escrita, porque quando você brinca com o ab, tem quase que um
destrinchar a palavra que a gente parece que vê a palavra escrita, né, como se você visse um
texto mesmo... Brincando, jogando com a palavra, com a sonoridade também, quase como um
poema concreto, meio que...
Adriano Braga
É meio que, também, uma morte/vida, porque quando você nomeia ao mesmo tempo você
está fazendo... Se lá, me dá essa idéia... Sempre me incomodou muito a nomeação, tipo,
Adriano. O que que isso já carrega, mas ao mesmo tempo isso te devolve. E aí assim, essa
semana eu estava em uns processos subjetivos, assim, e isso estava me trazendo muito
incômodo de dentro mesmo, muita sensação e colocar palavra mesmo que aquela palavra não
desse conta foi o único movimento possível, ali, foi um movimento. E aí eu pensei no cabelo
enquanto demarcador de buraco, parece que é a memória do corpo, como se ele fosse também
um fluido. Porque quando você foi fazendo, isso foi me trazendo várias sensações, assim, deu
uma vontade de chorar... Mesmo que você estivesse carregando ali, anunciando vida, tivesse
também uma presença de morte. Mas ao mesmo tempo me provocou um alívio, um riso
assim, me deu vontade de gargalhar mesmo... E eu fiquei pensando numa metáfora da casa,
quando você usou a casa eu falei assim: Nossa! Isso também de algum modo estava presente
assim. Você meio que faz base, meio que estrutura algo ali. E pra fazer casa precisa de
primeiro buraco, né? Parece que primeiro você faz esse buraco, mas a palavra que sai provoca
riso e choro ao mesmo tempo... Mas pouco a pouco parece que foi meio que definindo pra
mim uma estrutura, algo que essa casa precisa pra sustentar. Fiquei pensando nesse buraco
que, também, é janela dessa casa, desse olho que é também janela, me deu... Fui levado para
esse lugar, assim, dessa janela que tem cortina, que me dá medo, que anuncia paisagem... Mas
que dá medo também. Que dá medo...
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Ana Reis
Quando você fala do absurdo, né, fico pensando que a gente sente uma certa empatia pelo
outro corpo, isso que o Gilson falou: “Eu imediatamente desmontei”. Quando Jayme fala: “ah
dá vontade de ir lá e segurar o seu braço”. Em geral estas performances que lidam com os
limites do corpo, elas convocam muito isso, essa empatia do refletir no nosso corpo e a gente
ali querer controlar, aí eu entendo quando você fala do absurdo com as relações de hierarquia,
de poder e tal, porque parece que aquele que assiste e quer controlar o que você faz: “Ah, isso
não tem sentido!” ou “`Por que essa pessoa está provocando uma dor? Por que ela está se
colocando no limite?”. É uma empatia mas é uma empatia que vem junto com o desejo de
controlar o outro, de dominar o outro, de dizer: “Não, não quero que você me faça sentir no
meu corpo isso”, como se esse absurdo viesse como a necessidade do controle do outro.
Anna Behatriz
E ao mesmo tempo de quem faz, né? Por que assistir então? Por que assistir uma proposição
como essa? Engraçado porque muita gente fala desse lugar de ajudar, apoiar, mas nunca
ninguém foi. Nunca ninguém foi mexer, fazer alguma coisa. E eu fico pensando porque às
vezes eu faço ela com uma luz, porque às vezes eu quero sentir uma quenturazinha, sabe? Aí
eu boto uma luz quente. Aí eu pensei: Ah, deve ser a delimitação da luz. Mas eu já fiz sem luz
e com pessoas pessoas muito próximas, e no final: “Nossa, eu queria tanto...”, e isso não
aconteceu, eu acho isso muito interessante.
Jayme Marques
Mas às vezes sua presença te instale como obra de arte e aí a interrupção quebraria a aura.
Anna Behatriz
Não sei... porque...
Mirna Anaquiri
Aquela performance lá no Gepetto, eu achei incrível a forma como as pessoas interagiram,
assim. Se sentiram desconfortável ao ponto... Porque, por exemplo, esse desconforto... Essa
performance (Abdução) me causa muito desconforto e eu tenho a sensação de... O desejo de
querer cessar este desconforto. É assim: “Ai, nossa! Tá bom, legal!”, assim... (inaudível). Me
propus a assistir outras vezes... Quer ver sim, mas: Por que você está falando demais de mim?
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(risos) Quer dizer, não tem nada a ver... A pessoa nem... Você tá lá assistindo porque você
quis... A pessoa está por dentro: Ai que agonia! O tanto que é provocador... E eu acho que, pra
mim, o desafio da performance é de ser provocador e como as pessoas lidam com essa
provocação que na maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma performance, a gente não
tem esse retorno, né, do que está acontecendo ali...
Cássia Nunes
Interessante porque o dia que eu vi a primeira vez esse trabalho, lá na R3, aí o Obá também
apresentou logo em seguida. O seu trabalho, o que eu sinto, é assim: Aonde ela está me
levando e eu quero ir até onde você está me levando, eu tenho essa sensação, não tenho uma
sensação de ir lá e fazer alguma coisa, eu tenho a sensação de deixar, me permitir chegar em
lugar que você (Anna Behatriz) está me provocando. Agora o do Obá aquele dia, assim, que
ele rala uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, e ele é um homem negro ralando uma
imagem de Nossa Senhora da Aparecida que é superficialmente negra mas por dentro ela é
branca e ele vai ralando e ficando branco com aquele pó. E ele vai se machucando porque ele
põe um trem (ralador) assim e vai e aquele trem escapa e o negócio do ralador... E aí pra mim,
assim, pra mim aquilo... A gente não ter ido lá ralar aquele trem era muito, assim, absurdo...
Aí já era absurdo deixar aquele corpo fazer aquilo ali sozinho, sabe?
Ana Reis
E é estranho também que o braço, né... Tem até um momento que a gente fala assim: “nossa
mas já está doendo?”, aí dá vontade de testar... “Deixa eu ver, se é tão difícil assim segurar o
negócio”, porque é muito rápido.
Cássia Nunes
E não era o caso do Obá a vontade de intervir, de falar: “Pára com isso, deixa de ser bobo!”.
Era tipo assim: “Vamos junto, é pra chegar até o final dessa bagaça, vamos todo mundo ralar
esse trem, porque não pode fazer isso sozinho, isso não é só dele”. Era a minha sensação.
Samuel Jesus
É interessante a respeito mesmo da religiões, sobretudo a judaico cristã... Mas, como a
religião castiga até o absurdo, né, sobretudo o corpo feminino mas também o corpo
masculino. A minha bisavó era judia e meu avô me contou uma coisa muito louca que...
Perguntava: mas porque as mulheres raspavam as cabeças e colocavam uma peruca? Uma
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mulher não pode ter o cabelo próprio, ou seja, ele era considerado impuro, e a grande
contradição é que na primeira noite de casamento, sobretudo na fase assim mais radical,
conservadora, o homem que vem com aquele chapéu de pelúcia (porque é algo que vem da
Rússia), o homem que bota aquele chapéu na cama para... Basicamente a mulher não tem
nenhum direito, né, e é ele quem marca a hora e o momento onde eles podem transar. E
interessante também porque eu vejo que tem uma outra coisa muito bizarra que é de não
misturar a carne, o sangue com o leite. Então são alguns castigos, né, que escalam como
sempre o apoio das escrituras... Mas assim, por exemplo, nem eu nem meu avô fomos
circuncisados, porque a mãe da minha mãe não queria. Porque, claro, pra mim não tem uma
justificativa assim... Já que não sou crente... mas enfim, né?
Mas por isso eu gostei do Undercut, porque se reverte um pouco isso. Você uma mulher com
uma peruca disfarçada de homem que manda as ordens na plateia. Talvez num trabalho
futuro, pensando no espaço... Eu vi uma vez, uma experiência em São Paulo que era a respeito
da relação entre atores e espectadores, porque o diretor inverteu os lugares, colocou a plateia
no palco e o palco na plateia, era muito interessante porque quebrou um gelo também, ou seja,
teve uma proximidade bem mais, assim, profícua. Mas assim, eu acho que independentemente
do lugar do mundo, a relação que nós temos com o orgânico muda totalmente, ou seja, eu vi
por exemplo na África um dos símbolos de beleza era o cabelo curto, mas acho que tem uma
incidência também com o lugar geográfico e ao mesmo tempo tem estes ritos
independentemente... Por exemplo na Europa seria visto como castigo, até a escarnificação na
pele. E na Ásia, uma vez eu tive a oportunidade de ir no Vietnã, e o padrão na época era
1m50cm de cabelo.
Janayna Soldera
Sou eu de cabelo, né?
Samuel Jesus
Vai até às vezes no joelho... Então quem faz isso nunca corta... quer dizer corta só a ponta,
né? É muito interessante.
Jayme Marques
Sobre a interação, como se deu a performance no Gepetto... Eu não consigo... Não me abre o
espaço para a interação. Talvez, eu não me permita interagir com o tipo de proposta, mesmo
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que ela seja... Por exemplo: “nunca foi ninguém interagir comigo”, mas eu não consigo...
Existem propostas que são abertas pra interação e outras pra apreciação, não sei se, talvez, a
minha subjetividade não me permita intervir, ou talvez só aquela vontade só foi o que gerou
de subjetividade da ação, entendeu?
Ana Reis
É, parece que a gente espera ter um indício completo de que é pra interagir, né, porque eu
lembro no dia do Roçadeira com o Undercut, além de ter isso de que o diálogo é muito direto
o tempo todo, né, ela fala pra gente mesmo, assim: “faça isso, faça aquilo e tal”, daí a pouco
ela se amarra toda e deixa uma tesoura, então aquilo ali pra mim foi assim: não... Eu fiquei
completando os pontinhos: essa tesoura é pra cortar o negócio. Aqui não, né, ali parece que
você... não tem...
Lucília Chaves
Uma deixa, né?
Ana reis
Não tem tanto... Mas é uma pergunta óbvia, né? Até a Cássia comentou também um
espetáculo que ela assistiu, de teatro, que tinha uma coisa muito violenta e no final o povo...
Cássia Nunes
No final o povo falava: porque vocês não fizeram nada? Vocês viram o que vocês deixaram
acontecer aqui? Porque era uma cena de várias mulheres que eram mortas, torturadas, e aí
todo mundo assistindo, passando mal e ninguém fez nada.
Ana Reis
É meio que um pacto, né?
Cássia Nunes
É um pacto.
Mirna Anaquiri
Mas também às vezes nos lugares públicos se também acontece, né?
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Anna Behatriz
Às vezes também as pessoas não fazem nada...
Ana Reis
Nem tem pacto...
Mirna Anaquiri
A maioria das vezes, né?
Lucília Chaves
Não, às vezes fazem, tiram uma foto...
(risos)
Anna Behatriz
Mas com relação a isso, não é uma questão minha de... Nossa, porque essas pessoas não vem?
Nunca foi. Eu acho interessante porque é uma questão que as pessoas trazem e a questão que
me vem é: então se tem a vontade, por que não vai? Mas eu nunca pensei no programa dela
(performance)... assim: não, agora eu vou dar um indício de que: me tirem daqui! Não! Essa é
uma questão que vem, assim como o absurdo foi um lugar que veio. Teve um menino que eu
até fiquei assim: Nossa gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca no
mundo, porque a gente pode estragar vidas, ou não. Ele me parou no chorinho, eu tava lá
comprando minha cerveja de boa, me para no chorinho assim e me saculeja e diz assim:
“Você mudou minha vida!”. Aí eu disse: Que que é isso menino?. Aí ele falou assim:
“naquela performance”, que era essa aqui no Digo. “Não sei o que mudou mas as sensações
vieram, me levaram pra outro lugar e agora eu vejo certas coisas de maneira diferente, você
mudou a minha vida!” Aí eu falei: menino não! Mas obrigada, né?
(risos)
Então assim, as pessoas vão trazendo e aí vai criando camadas, inclusive de um susto meu,
né? O que que nós estamos colocando nesse mundo e qual nossa... Não é papel né, qual nossa
interação, nosso desejo de estar com o outro e ir construindo junto, né? Ou: será que... o que
tá acontecendo que eu ativo alguma coisa no outro e o outro ativa em mim e... Existem certas
consequências às vezes, às às vezes não, mas às vezes tem consequências.
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Janayna Soldera
Quando a gente assiste e... A sensação que eu tenho de não intervir não é só um sagrado da
arte, sabe? Mas são coisas mesmo individuais, internas, que não permite, talvez um
preconceito. Eu já assisto achando que eu estou numa situação, num lugar de privilégio em
relação ao seu. Primeiro que eu não estou me expondo, eu estou te analisando, né? Então,
assim, acho que tem muita gente assistindo nessa perspectiva, né? Nossa, quero ir lá ajudar!
Mas não vai por quê? Aí eu me exponho também, entendeu? Não é só o sacro, um código de
ética com a obra de arte. Eu acho que é essa coisa de: porque que eu vou te ajudar também, se
eu não te conheço, sabe? Se eu não sei... então...
Cássia Nunes
Se ela quis também...
Janayna Soldera
É... Será que ela vai deixar? Sabe? Mas, a escolha é sempre pelo meu lugar de conforto,
assim, sabe? Eu não vou ajudar. Eu até tenho vontade, mas eu não vou ajudar.
Samuel de Jesus
Eu me lembro de uma performance, de uma peça do Ian Farbi em Paris e era muito
interessante porque era um teatro, assim, chiquérrimo, com as madames, né, que... Elas
compram o ano todo, quer dizer, pra ficar na primeira linha, né? E aquele espetáculo foi
fabuloso porque justamente o cara mexeu com farinha, trigo, catchup, enfim, e jogava na
plateia. Então as madames ficavam toda coberta... E a metade saiu da sala porque as pessoas,
elas foram pegas de surpresa. Elas foram não só tiradas do lugar de conforto, mas elas foram
diretamente provocadas. Ou seja, você toma o risco, então assuma o risco, isso, então eu acho
que é algo encoberto, né, enfim... Eu acho que às vezes isso é interessante também, eu acho,
assim, que... Não é uma relação, assim, sabe... meio passiva, do espectador e de quem atua.
Mas às vezes é bom também que quem atua provoca quem olha, né?
Janayna Soldera
Claro, eu falo desse lugar de... do que pode, né? Das várias formas ou possibilidade de reação
a essa ação, sabe? Tipo assim, eu ouço a Cássia falando eu percebo claramente que é uma
figura desse lugar, da performance, sabe: “Ah, me deu vontade de ir lá e ralar...”. Sabe? E eu
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não sei se é, também, por conta do que eu quero fazer, eu quero chegar em quem não tem essa
perspectiva de lugar sabe, eu quero saber o que que é que a figura que está lá envolvida em
lavar a louça, em levar os filhos pra escola, o que que ela sente quando eu to perto, sabe? Ou
quando me vê. Então, assim, eu tô muito querendo entender isso, sabe? E também se tem esse
preconceito, sei lá: “Eu não vou te ajudar”. Não é um problema, sabe? A questão é saber
como é que ela... E é uma coisa dela... Pode ser que isso seja um grande marcador...
Lucília Chaves
Pode ser um absurdo esta pessoa, às vezes, estar nesse lugar de performance.
Janaína Soldera
Ou até categorize isso como um absurdo, deu vontade mas não vou porque aquilo é um
absurdo, talvez seja uma forma também de justificar porque não foi, sabe?
Rhayssa Lima
Isso que você fala do lugar é interessante porque, até, foi um choque quando a Anna me
chamou. Eu li, assim, aquela conversa e falei: será que ela tem certeza? Porque eu não sou
muito do mundo da arte, eu sou psicóloga, sou da área da psicologia, eu conheço a Anna de
um projeto de pesquisa que a gente está participando, então eu falei: o que que eu vou fazer
lá? Eu falei assim: “Performance? Eu não entendo nada dessas coisas...”. E aí eu falei: “Tá, eu
aceito”. Aí eu li direitinho pra saber o que é isso, aí eu li o termo e ainda mandei pra Anna:
“Não tem que cortar meu cabelo não né?”. (risos) Porque o tema é cabelo... Eu não vou ter
que cortar o meu não, né? Aí tudo que foi passando, e que eu fui lembrando de todos os
momentos que o termo cabelo esteve presente na minha vida, assim, e eu nunca tinha parado
pra pensar o tanto que isso é forte. Vou falar só um pouquinho porque se eu for falar tudo vou
ficar o dia inteiro, de tantas coisas que me surgiram assim da performance... Você falou até
essa coisa da vida, né? Realmente eu saio daqui com uma ampla visão de muitas coisas, não
só pela performance mas sobre tudo o que cada um falou. Porque assim, tem o cabelo mas eu
nunca parei pra pensar sobre o meu cabelo e o quanto isso é um fator muito importante na
minha vida. Eu falei: Por que que eu não quis cortar o meu cabelo? Eu já vim assim: “Não
vou mexer no meu cabelo”. Quando eu vi a Bia pela primeira vez... que eu vi que você era
careca eu disse: “Gente! É muita coragem!”. Porque eu sou tão apegada com meu cabelo que
isso nunca passaria pela minha cabeça. A minha mãe faleceu de câncer e ela teve que perder o
cabelo duas vezes. Então assim, é muito forte isso do cabelo, né? Eu vejo meu cabelo caindo,
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eu já fico preocupada: “Meu deus! Meu cabelo tá caindo!”. Então eu fiquei pensando: Por
que? Por que eu tenho esse apego tão forte com o meu cabelo? O que que é o cabelo? Por que
é tão importante pra mim? E, assim, foi uma experiência maravilhosa, né? Mas eu fico com
essa questão do lugar também... Quando você fala: O que que é isso? Essa performance... isso
é arte? Isso provoca tanto, né, será que isso é só arte? O que que é arte? Levar isso para outros
locais, né, o que isso causa nos outros? Então, assim, são muitas questões que me vem da
performance, desse corpo, dessas expressões. Eu até li lá que ia ter uma coisa mais prática,
assim, e eu fiquei pensando nessa coisa de mexer o corpo. Eu falei: Nossa, isso pra mim é
uma coisa tão difícil, será que eu vou dar conta? Mas eu vou tentar porque meu objetivo agora
é aprender sobre meu corpo. Eu falei: Então eu vou me lançar, eu vou tentar. E vendo o corpo
do outro eu também aprendo sobre o meu corpo, é é uma experiência, assim, muito
interessante de observar. E uma das coisas que me chamou muito a atenção: Eu vi o cabelo...
A sensação que me veio do cabelo não é de peso, mas chega em mim como dor. Quando você
pega assim e começa a babar, eu fiquei pensando que aquela baba me veio como lágrima, e eu
falei: que interessante, então a gente pode chorar sem ser pelos olhos. Porque quando aquela
baba caía, a minha sensação era a de um olho que lacrimeja. E as expressões que você fazia,
vinha dor pra mim, uma dor interna, não aquele cabelo ali, aquele cabelo me remetia pra
dentro, pra uma dor que está dentro, e que era expressa através daquela baba que caía como
uma lágrima. Então, assim, foi muito forte pra mim, me tocou muito assim... E essa dor que é
tão pesada que é difícil de segurar... Me veio algo muito mais subjetivo do que externo, nesse
cabelo.
Samuel de Jesus
E pensando na dor é interessante a respeito do conto da “Rapunzel”, por exemplo...
Imaginando ela jogando a trança pela janela e a pessoa segurando...
Jayme Marques
O herói dela... o herói que escalava o cabelo dela!!
Janayna Soldera
Até pra me salvar eu tenho que ajudar, né?
Cássia Nunes
Pra ela ser salva destronca o pescoço... (risos)
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Samuel
Porque você falou da... Me chegou uma imagem... O que vão pensar no sonho da “dona de
casa”, o sonho de rebelião, sabe? É fazer também, sei lá... um trabalho visual de uma “bela,
recatada e do lar” que... raspa a cabeça, larga o marido e...
(risos)
Ana Reis
Eu me lembro também quando eu tava grávida que... Tinha alguns lugares que eu li que o
tamanho do filho pode mudar o tamanho do pé e o cabelo... E eu ficava: Gente, o que tem a
ver a barriga crescer, gerar um filho, com mudar o cabelo e o pé?
Anna Behatriz
Acho que tem a ver com hormônio... O cabelo eu acho que tem a ver com o hormônio, mas o
pé?
Ana Reis
Com o hormônio, mas o pé também não sei...
Anna Behatriz
O pé porque que pesa, né? (risos)
Ana Reis
… Não sei... Você ouvia falar que tinha gente, sei lá, que calçava 36 e passava a calçar 37,
mudava o tamanho do pé. E o cabelo... Então, foi quando o meu cabelo, eu voltei a deixar
crescer... Ah eu sempre tive o cabelo muito: Eu fazia franja, ia lá e fazia alguma coisa no
cabelo pra franja ficar lisa, o cabelo muito sempre... Sempre muito mediado. E aí depois que
eu tive meus dois filhos, eu falei: Não, agora eu vou deixar o meu cabelo crescer, quero ver
como que é o meu cabelo. Porque você vai também sempre cortando, não sei o que...
Moldando o cabelo, essa coisa do cabelo-molde da cabeça, do rosto...
Anna Behatriz
Da moldura né?
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Ana Reis
Da moldura. Então eu corto assim, eu faço assim, eu corto aqui, eu faço isso, eu sempre ficava
brincando. Daí eu falei: Como é que é? Eu vou deixar esse negócio aí, sabe, virar alguma
coisa assim. E aí você vê essas relações do cabelo bom, do cabelo ruim. Por que que a gente
insiste, por exemplo, em pentear o cabelo sendo que tem gente que não precisa pentear o
cabelo. Tem gente que... Sei lá, a pessoa faz um Dread: é o contrário, ela vai embaraçar o
cabelo. E aí isso também é sempre uma mediação social, né? O que fazer, como tratar o seu
cabelo, né? Você está sempre controlando também ali, vendo que tem um monte de coisas,
né? O shampoo que você usa, você vai lá e compra shampoo para cabelo normal... Meu
cabelo fica muito mais liso se eu passar um shampoo para cabelo normal. Porque aí vem essa
higienização social. Porque cabelo liso é o cabelo normal, então se você seguir esse protocolo
o seu cabelo vai ficar assim, se você pentear todo dia... E aí é isso né, toda uma visão
embranquecida.
Jayme Marques
Pra cabelo oleoso, né? Qual o grau de oleosidade desse cabelo? (risos)
Samuel
A obsessão do cabelo ela vem do pêlo. Toda vez que os homens, aqui em Goiânia, tem
sempre essa pergunta: a sua sombrancelha é muito grande, deixa eu dar uma cortada. Eu falei:
Não, deixa a minha sombrancelha! Gosto do mato assim no olho. É muito estranho, às vezes,
a gente... Pensando em Goiânia, super machista, assim e... Eu percebo muita coisa aqui, eu
acho assim... Tem alguma coisa um pouco, essa coisa nova, assim... Da civilidade... O rapaz
que vai carregar a bolsa da moça, enfim... E eu vejo uma coisa, por exemplo, na França,
lembrando de quando eu era pequeno, as amigas minhas sempre estavam de calça jeans e
camiseta. E hoje, assim, recentemente, eu vi a minha sobrinha, e eu falei: Que desastre!
Porque a moça, hoje, é educada pra ser princesa, e é uma princesa com um traje da Disney. E
eu falei: Mas que diaramba! Pra mim, assim, é uma coisa devastadora! Por que além dela ser
princesa, ela está impedida... A imagem... Coitada... A princesa da Disney que tem o cabelo
assim... E eu falei: Nossa, mas muito estranho! Hoje, né, nesses países, eles não sabem, né...
Jayme Marques
Continua forte, né, porque as crianças todas elas querem se vestir desses seres irreais...
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Lucília Chaves
Elas sempre perguntam: “Estou parecendo a Barbie?... Eu sou a Barbie, minha mãe disse que
eu sou a Barbie”...
Jayme Marques
A minha chefe era negra a filha dela queria ser a Elsa com cabelo branco! O cabelo dela era
afro, maravilhoso, e ela falando: “Mãe, eu quero cabelo branco! Eu não quero meu cabelo...”.
Daí ela ganhou um boneca negra e ela não sabia lidar com a boneca negra e rejeitou a boneca
negra... Foi uma discussão racial lá... E aí ela vinha e penteava o meu cabelo e eu falava: Meu
deus do céu, porque que ela está me envolvendo com essa discussão? E ela vinha e
ficavaassim, eu trabalhando... ela vinha tirava e penteava o meu cabelo. Eu falei assim: O que
é que foi Dandara? Ela falava: seu cabelo é muito bonito! E penteava o meu cabelo e eu
falava: Meu deus do céu, o que que você está fazendo! E eu falava: O seu também é
maravilhoso! E uma coisa que eu acho que tava... voltando à pergunta da presença... que eu
acho que foi surgindo assim... é que além da sua presença na performance, o cabelo instaura
uma outra presença, né? Então, a presença que é de uma memória das pessoas, uma presença
outra, talvez... Não sei se seria a mesma forma fazer sem o cabelo, né?
Ana Reis
E você fazer, também, sem o cabelo é uma presença-ausencia muito forte. Eu fiquei
lembrando: Nossa, porque que eu vi a Cássia fazendo performance com cabelo e nunca fiquei
pensando se o cabelo dela era comprido, era curto, se era o cabelo dela ou não era... Assim,
essa sensação de que se o cabelo é seu ou não você tem um pouco, mas imaginar vários
cabelos só me veio porque você não tem cabelo, está com o cabelo... é a presença-ausência...
você fica fabulando o cabelo, porque o cabelo não está ali. Então é a presença-ausência...
Mirna Anaquiri
Quando eu vi essa performance, depois eu falei: Bia como é o seu cabelo?
Anna Behatriz
Eu não sei como é mais.
(interrupção na sala)
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Anna Behatriz
(continuando) Mas gente, falando da presença e ausência, que o cabelo instaura uma outra
presença... Eu trouxe aqui, né? É, eu comecei a escrever não a partir dessa performance ou de
outras que eu fiz ou de alguém que fez, eu parti a minha escrita desta foto. Desta imagem.
Vou passar pra vocês. É a foto da minha mãe, na década de 70, num alpendre da casa da
minha avó, a mãe dela. Aí eu vou explicar um pouquinho... e vocês vão passando...
Pois bem, essa... Eu estava vasculhando, né, porque eu estava com a escrita muito travada,
não sabia onde partir e eu não queria partir das coisas que eu tinha feito. Daí, então, eu
vasculhei um caderninho que eu tinha dado pra ela e achei essa foto. Essa foto... Nesse espaço
é um alpendre e nesse alpendre eu tive algumas experiências na infância, quando criança. E
uma das experiências eram as mulheres da família, né... De várias gerações, que diz? De
várias! Elas se reuniam nesse alpendre pra poder conversar “potoca”, fofocar, falar de
política, de novela, falar de religião, falar da vida, do cotidiano, de falar sobre inúmeros
assuntos. E, em certas épocas, principalmente no calor, nesse sol absurdo, né... As crianças
eram enfestadas de piolho. Então a gente ia lá, deitar no colinho daquelas criaturas, pra elas
poderem catar as lêndeas e os piolhos. E nisso, né, eu lembro que eu repousava minha cabeça
no colo da minha mãe, por exemplo, minha.... era pesada e ela ia lá tirava e doia muito e eu
ficava ouvindo as conversas, né? Eu não me lembro bem de muitas conversas porque eu
ficava entre a dor do cabelo puxado e essas falas. Mas, uma coisa, assim, surgiu nessas
lembranças, né, que foi uma parte de uma trança perdida. Era trança perdida pra lá, trança
perdida pra cá, e na verdade era uma trança perdida da minha mãe porque ela, com 12 anos de
idade, quando ela veio do Norte de Tocantins, ela veio pra Goiânia com 12 anos de idade e ela
resolveu cortar o cabelo. E falou pra o meu avô, e meu avô falou assim: Não corta, eu prefiro
mulheres com cabelos compridos. Mas, de qualquer maneira, ela foi. Subversiva. Ela foi
cortar o cabelo. E aí, na escrita, eu fui criando algumas costuras entre esses gestos, esse retirar
o piolho, né, da inquietação quente das cabeças, essas conversas que elas... E fui conversar
com a minha mãe recentemente. Como era na casa da vovó? E cheguei no assunto das
mulheres: E as mulheres da família? Elas reuniam, às vezes meu avô vinha, mas geralmente
eram as mulheres da minha família. E eu fui perceber que na conversa dela, ela não sabia
dizer com tanta contundência com relação a ausencia dos homens. Ela conseguia dizer com
mais precisão como eram os homens da família. Homens de vida pública, eles se
comportavam assim, se comportavam assado. E as mulheres, a não ser a minha avó que era
considerada, assim, a matriarca, sem ser ela as outras se perdiam no meio do caminho. Ela
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conseguia dizer alguns aspectos, né, mais calma, era mais calada, era mais... Mas isso, isso era
informação também. Eu não sei dizer muito bem sobre essas mulheres da família, mas eu
comecei a entender que essa ausência da história delas, da vivência delas, era essa tal de
trança perdida, na real. Fiz esse... é... onde que ausência... a ausência dessas histórias me
traziam a presença da problematização de um hoje, né? Dessas relações se submissão que nós
temos, da hierarquização, esse perecível da vida. Fui chegando a esse lugar e, então, eu trago
outro marcador que não seja só o pessoal, e isso foi criando camadas ao longo do tempo,
inclusive na própria performance. E aí, esse é o cabelo da minha mãe. Depois de 50 anos
encontramos esse cabelo. Essa é a trança perdida que virou uma, nem bem uma peruca, é uma
prótese. Essa, depois de 50 anos
Jayme Marques
Como que surgiu isso?
Anna Behatriz
Tava guardado numa gaveta há 50 anos numa casa de uma tia que roubou a trança perdida.
Jayme Marques
Ela roubou a memória.
Anna Behatriz
Ela roubou um pedaço morto de minha mãe. Que, na verdade, fez viver essa percepção de
como é que existem, minimamente,porque eu só pincelei, né, esses apagamentos. Mas eu só
consegui pincelar.
Jayme Marques
E materializar também né?
Mirna Anaquiri
E você mandou fazer?
Anna Behatriz
Não a minha tia mandou fazer. Nunca foi usado.
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Cássia Nunes
Ela tá viva?
Anna Behatriz
Está.
Mirna Anaquiri
Ela falou alguma coisa?
Anna Behatriz
A minha tia só disse assim: não, eu vi aquela trança achei bonita, achei que não ia ser usada,
peguei pra mim. Pra fazer uma peruca, só que não deu pra fazer uma peruca inteira, vou fazer
uma prótese. Mas eu nunca usei.
Jayme Marques
Parece muito o cabelo da sua mãe da foto.
Anna Behatriz
É, mas é. Naquela época ela estava mais velha, né, mas é... a consistencia é essa, podem
pegar, se vocês tiverem coragem.
(risos)
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ANEXO II - COMITÊ DE ÉTICA
Termo de consentimento comitê de ética
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada
“Para uma poética do absurdo – o corpo-cabelo e seus objetos de (in)definição”. Meu nome é
Anna Behatriz Alves de Azevêdo, sou o(a) pesquisador(a) responsável e minha área de atuação
é Artes Visuais. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo
que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de
recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar,
as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail
(annabehatriz7@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s)
seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)991129257. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus
direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.

Informações Importantes sobre a Pesquisa:
O projeto de pesquisa “Para uma poética do absurdo – o corpo-cabelo e seus objetos de
(in)definição”, acredita que é importante estudar o corpo nos tempos atuais, enquanto teoria e
prática, através de conhecimentos baseados nas ideias de relação e experiência a partir da
performance artística, assim aqui neste projeto através do acontecimento da performance
artística ‘Abdução para pequenas revoluções’, criada pela autora do projeto, será proposto um
encontro para conversar e trocar experiências e percepções a partir dos conteúdos que a
performance apresentará em contato com o conteúdo que os participantes apresentarão. Esta
pesquisa também contribui diretamente nas discussões relacionadas aos fazeres de artistas
pesquisadores, para que possamos atuar na área das artes com consistência e neste sentido
contribuindo da melhor forma para as relações artista/espectador.
Para realizar esta pesquisa, acontecerá um encontro com duração de 4hs (Importante: escolha
uma

imagem

relacionada

à

palavra

absurdo

e

envie

para

o

email

annabehatriz7@gmail.com e tragam roupas confortáveis)

1° momento (Duração: 2hs): Assistir à performance artística ‘Abdução para pequenas
revoluções’, em seguida desenvolver um espaço de conversa, tendo a princípio questões
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norteadoras tais como: Qual ou quais as relações que vocês estabelecem com o elemento
cabelo fora da cabeça? Qual ou quais sensações perpassam

em vocês ao ver esta

performance? O que atravessa em vocês quando pensam sobre o termo Presença?
Para tanto apresento a descrição da performance (duração: 30 minutos):
Sentada num banco, chumaço de cabelo volumoso no colo, segura com os braços, boca aberta
constantemente, até o limite, baba escorrendo (como um choro), ação até o cabelo ficar todo
encharcado, agarrar o chumaço com a mão direita, levantar do banco, levantar a mão direita que
segura o chumaço/escalpo úmido, ficar nesta posição até o limite em que o braço-corpo não se
sustentar mais.
Intervalo de 20 minutos
2° momento (Duração: 2hs): mini-oficina cujo conteúdo prático se vincula ao processo de
construção da performance em questão, ministrada pela performer para os participantes, e
neste sentido os participantes poderão praticar corporalmente também. Para tanto apresento o
roteiro da mini oficina:
Plano da oficina:
Parte 1- 15 minutos
1Apresentação da proposta tendo em vista o respeito ao limite corporal de cada pessoa
envolvida
2-

Cada uma escolherá palavras:

- a primeira palavra relacionada a pergunta: Qual ou quais as relações que vocês estabelecem
com o elemento cabelo fora da cabeça?
- a segunda palavra relacionada a pergunta: Qual ou quais sensações perpassam em vocês ao
ver esta performance?
Guardem estas palavras que iremos usar posteriormente várias vezes
Parte 2 - 30 minutos
34567-

Deitar no chão
Alongar, espreguiçar, acordar o corpo, mexer bastante no rosto
Escolher uma posição confortável e permanecer
Aos poucos deixar algumas partes do corpo pesarem no chão
Percebam também aquelas partes que não tocam o chão
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8Imaginem 2 linhas diferentes: uma que passará pelas partes que tocam o chão e a outra
que passará pelas partes que não tocam o chão
- Linhas: palavra relacionada às perguntas anteriores
9Imaginar a primeira linha passando pelas partes que tocam o chão, desenhos que fazem,
situações que sugerem, etc
10Imaginar a segunda linha passando pelas partes que não tocam o chão, desenhos que
fazem, situações que sugerem, etc
11Misturem estas duas linhas deixando-as passar pelo corpo inteiro e comecem a se
movimentar como o corpo quiser reagir no chão
12Aos poucos abram a boca e comecem a retirar estas linhas emaranhadas dela, puxe estas
linhas imaginárias até seu corpo ficar de pé
13Peguem estas linhas emaranhadas imaginárias e comecem a fazer desenhos no espaço e
no entorno do próprio corpo
14Acalmem os corpos aos poucos e observem as pessoas ao redor
15Comecem a andar pela sala, abram a boca, respirem por ela, vocês estão respirando estas
linhas emaranhadas imaginárias pela boca
16Andar pela sala, olhem um para o olho do outro, aumentem a intensidade desta boca
aberta até o limite e deixem alguns sons saírem, estes sons são consequência das linhas
emaranhadas imaginárias, mantenham estes sons por algum tempo
17Quando cansarem fechem a boca devagar
REPETIR ESTA AÇÃO POR MAIS 2 VEZES
Parte 3: 10 minutos
18Fechar a boca, retirem um fio do cabelo da cabeça de vocês com a mão ou toquem o
cabelo de vocês com a mão, observem-os, sintam-os e sintam o que está reverberando no corpo.
Intervalo de 5 minutos para beber água
Parte 4: 1h
19Pegar a imagem que vocês trouxeram relacionada a palavra absurdo e o fio de cabelo que
foi retirado de sua cabeça, coloque-os numa superfície
20Escrevam as palavras que vocês criaram as linhas e seus emaranhados, nesta superfície,
anote, desenhe, rabisque afetos possíveis que vocês estabelecem com todo este material
atravessado também pela vivência corporal, este será um mapa para que possamos conversar
21Se si sentirem à vontade podem mover seus corpos com os afetos que foram percebidos e
criados no mapa.
23- Conversa sobre a experiência

Todos os encontros serão registrados por meio de áudio e vídeo, e, portanto estas imagens
poderão ser veiculadas para apresentar a pesquisa. Neste caso precisamos saber se

218

Você/Sr./Sra. autoriza o uso das imagens e áudio do encontro que Você/Sr./Sra irá participar.
Para nos informar, preencha abaixo a opção desejada, através de assinatura rubricada:
(

) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da

pesquisa;
(

) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da

pesquisa.
A pesquisa será feita a partir de conversas, experiência de observação de uma performance
artística e de uma mini-oficina prática. A previsão do desconforto possível que Você/Sr./Sra
poderá sofrer será relacionado à angústia e possível asco da ação performática pelo fato dela ter
como elemento o cabelo e em relação à mini oficina poderá haver um desconforto mínimo
relacionado a um cansaço corporal no sentido de ser atividade física leve, o importante neste
momento é estar disposto a experimentar o corpo com prudência. Providenciaremos todas as
atividades na instituição CCUFG para que não haja gastos. Caso houver necessidade, todos os
gastos ocasionados durante a pesquisa serão da responsabilidade da pesquisadora tais como:
transporte, alimentação, material de papelaria e ligação a cobrar feita pelo participante
convidado.
Garantimos o sigilo que assegura a privacidade e o anonimato dos/as participantes., ou seja,
garantimos a discrição sobre as pessoas que não quiserem ser identificadas na pesquisa, no
entanto, gostaríamos de saber se Você/Sr./Sra. autoriza que durante a escrita do projeto sua
identificação através do seu nome conste. Assinale abaixo a opção que você deseja através de
assinatura rubricada:
(

) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da

pesquisa;
(

) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados

da pesquisa.

Esclarecemos ainda que a qualquer momento Você/Sr./Sra. poderá se recusar a participar, em
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Também estarão resguardados a garantia
de expressa liberdade do(a) participante de se recusar a responder questões que lhe causem
constrangimento nas entrevistas, além da recusa de observar a performance e participar da
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mini-oficina. Caso ocorra algum tipo de dano a Você/Sr./Sra. poderá pleitear indenização
(reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na
pesquisa.
O material coletado será armazenado em banco de dados pessoal e informo aos participantes
convidados que toda pesquisa a ser feita com os dados que foram coletados serão trabalhados e
divulgados a partir de autorização prévia do participante convidado e estes dados serão
submetidos novamente para aprovação do CEP institucional e, quando for o caso, à CONEP. O
uso futuro do material que será coletado poderá ter relevância em publicações de artigos,
ensaios, livros, vídeos e desta forma desenvolver desdobramentos da pesquisa que se presa a
discutir o corpo na contemporaneidade e para futuros processos de criação realizados. Declaro
que os resultados da pesquisa serão tornados públicos sejam eles favoráveis ou não. Para tanto
gostaria de saber se Você/Sr./Sra autoriza a guarda do material coletado para uso em pesquisas
futuras: Obs.: rubricar dentro do parêntese com a proposição escolhida.
(

) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados;
(

) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados;
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Consentimento da Participação na Pesquisa:
Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o
RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo
intitulado “Para uma poética do absurdo – o corpo-cabelo e seus objetos de (in)definição”.
Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de
caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)
responsável Anna Behatriz Alves de Azevêdo sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação
no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem
que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação
no projeto de pesquisa acima descrito.
Goiânia, ........ de ............................................ de ...............

___________________________________________________________________
Assinatura por extenso do(a) participante

__________________________________________________________________
Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica

__________________________________________________________

___________________________________________________________

