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Prefácio

De volta à vida

Uma experiência instigante que eu vivi, relacionada ao tem-
po, tem data no mês de agosto do ano de 2019, quando a pande-
mia/sindemia de Covid-19 não fazia parte de nossos imaginários 
e andávamos por aí em busca de conhecer melhor o mundo. Em 
viagem a Santiago, uma amiga chilena apresentou um espaço 
muito interessante  em praça pública. Sob a placa que sinalizava 
um monumento, havia apenas grama, mas dizem que ali mesmo 
foi enterrada uma cápsula com cartas contendo esperanças e 
desejos de pessoas dissidentes quando o assunto é sexualidade.

Ela contou que o projeto artístico idealizou que, passados 50 
anos de enterrada, a cápsula seria removida e as cartas seriam 
abertas e compartilhadas para uma análise de conquistas e so-
nhos. Uma estratégia artística para balizarmos os passos que fo-
ram dados – ou não – quando o assunto são os direitos de pessoas 
com sexualidade contrária a heteronormatividade. Me encantei 
com a possibilidade de registrar em carta os meus sonhos e me 
esperancei com a expectativa de ver esses anseios lidos 50 anos 
depois. Fiquei imaginando como é importante brincar com o 
tempo para fortalecer caminhadas.
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Ouso dizer que muita gente que participou do experimento 
artístico não poderá ler seus escritos tanto tempo depois. A es-
perança que fica é que tenhamos, no futuro, conquistado o res-
peito às nossas sexualidades plurais. De todo modo, mostra-se 
instigante a capacidade humana de reinventar-se para lidar com 
o tempo. O que há de mais certo nessa reinvenção é a dose de 
esperança que nos provoca a um retorno à vida. É mágico saber 
que a escrita dos meus sonhos pode provocar brilho nos olhos de 
quem sequer imagino existir.

Imaginar, escrever e lidar com o tempo nos transporta para 
a vida plena. Encontrar essa vida plena esteve, historicamente, 
longe dos espaços de produção do conhecimento acadêmico. Por 
aqui, prevalecem, ainda hoje, investidas na isenção, na objetivi-
dade e na pasteurização. Embora busquemos, em muitas de nos-
sas pesquisas, descobrir o segredo do tempo, costumamos fazer 
isso de forma sistematizada, para legitimar – do ponto de vista 
da objetividade objetificante – possíveis descobertas.

A ousadia que encontramos nesse livro-epistolar é tão gran-
de que chega a abalar os caminhos até aqui percorridos. A busca 
é por uma retomada da vida perdida, sendo que a imagem que 
vem à minha mente é de uma distopia incrível diante da rigidez 
acadêmica. Esse reencontro expresso na escrita acadêmica – e 
publicada – ameaça as lides de uma universidade engessada por 
normativas e condicionada às hipóteses anunciadas com convic-
ção antes mesmo da realização da própria pesquisa.

Tal afronta é materializada pela interdisciplinaridade que 
marca as Performances Culturais. Já considerada – em tempos 
não tão distantes – pós-disciplina, indisciplina ou até mesmo an-
tidisciplina, a escrita a partir das Performances Culturais traz a 
possibilidade de até o texto ser apresentado performaticamente.  
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Um texto performativo transborda, por suas margens, humani-
dades resgatadas e essa talvez seja a principal experiência aqui 
compartilhada.

Admitimos que ocupamos a academia, que buscamos reco-
nhecimento acadêmico e que queremos consideração nos pro-
cessos de qualificação e definição de campos, entrecampos e 
contracampos. Mas, sabemos que reconhecer é fundamental-
mente reconhecer-se e, ao nos reconhecer pelo que acreditamos 
ser, prospectamos um mundo melhor. Um mundo escrito no fu-
turo, direcionado para o passado e transformador do presente.

Faço aqui uma analogia direta com a perspectiva de Exu – o 
orixá do movimento. Por comunicação, entendo o próprio tem-
po em ação. Assim, quando trazemos o oriki (saudação iorubá) 
de que “Exu matou um pássaro ontem, com a pedra que arre-
messou hoje”, lançamos mão de uma mitologia de reinvenção do 
passado e reinauguração do tempo. No panteão dos orixás, Exu é 
quem possibilita a comunicação.

O que encontramos comunicado aqui são encruzilhadas en-
tre visível e invisível, entre Orun – o mundo imaterial – e Àiyé 
– o mundo material –, entre indisciplinar e antidisciplinar. En-
cruzilhadas designadas deliberadamente de interdisciplinares 
por força da necessidade de nomear. Admitindo que nomear é 
próprio de quem tem poder, apostamos na instauração dessas 
“Cartas para o ontem sobre o amanhã” como uma comunicação 
potencialmente transformadora. Diante das imposições cotidia-
nas pela rotina produtiva, propomos aqui que o comunicador/
performer do filme/manifesto/documentário “AmarElo”, Emici-
da, acerta quando estabelece que “É Tudo Pra Ontem”.

Dizer que “É Tudo Pra Ontem” tem, aqui, a intenção de com-
bate à condição de “mortos-vivos” a que o Estado nos submete e 
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de lutar fortemente para alcançar o que vem sendo chamado de 
bem-viver. Cientes de que o bem-viver é um conceito em cons-
trução e que deve se ajustar aos diferentes contextos, afinamos 
com a compreensão de que desenvolvimento e capitalismo de-
vem ser superados para que possamos edificar estruturas so-
ciais mais compartilhadas, colaborativas e dialógicas.

O bem-viver é entendido, assim, como uma cosmovisão que 
considera os múltiplos fatores para que tenhamos vida plena. 
Por isso, escrever essas cartas, no experimento aqui proposto, 
torna-se uma política do bem-viver. Iniciativas assim são pos-
síveis desde que, empenhadas em fortalecer os processos de 
comunicação, contem com formação adequada e com abertura 
para o diálogo. É essa a comunicação feita na encruzilhada e que 
defendemos como necessária para que todas as pessoas tenham 
qualidade de vida.

Na emergência para conquistar o bem-viver e humanizar 
nossas relações – até mesmo as construídas dentro da academia 
–, ancoramos o nosso futuro no afeto em um exercício de diálogo 
generoso com o passado e devolvemos o resultado para o presen-
te. Sendo assim, resolver o ontem, projetando-nos para o futuro, 
pode trazer uma grande riqueza para o presente. Uma estratégia 
de vida para nos reconectar com a humanidade perdida!

Luciene de Oliveira Dias

Professora do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais
Universidade Federal de Goiás



Carta-introdução

Goiânia, 21 de setembro de 2021

A quem possa interessar 

Não sabemos exatamente a quem possa interessar e nem 
mesmo se haverá de interessar a alguém esse livro-epistolar, 
mas esse pequeno retrato de um processo formativo em nível 
de doutoramento, no Programa de Pós-graduação em Perfor-
mances Culturais, tem, como destinatários/as neófitos/as, pos-
tulantes e curiosos/as dos estudos da performances, que, nessa 
coletânea de cartas-artigos, encontrarão não apenas relatos e 
reflexões sobre projetos e pesquisas em desenvolvimento, como 
também terão acesso a um exercício de escrita performativa. 

Cartas para o ontem sobre o amanhã foi um projeto de ensino 
proposto por mim, Kabilaewatala, para a disciplina de Produção 
Coletivo de Conhecimento II, ministrada no modo ensino remo-
to, devido a pandemia por coronavírus, no segundo semestre le-
tivo de 2020, mas já no ano civil de 2021.

Para minha surpresa, a proposta que poderia parecer estra-
nha foi bem acolhida pela eclética turma, constituída por pes-
soas com formação bastante heterogênea, como será possível 
verificar ao longo da leitura. A partir da compreensão de que 
aqueles/as estudantes, na condição de doutorandos/as, já pos-
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suem um acúmulo teórico e uma trajetória acadêmica, senti a 
necessidade de me colocar diante deles/as como uma colega, in-
teressada em suas pesquisas e percursos acadêmicos. 

Ademais, acredito que a importante tarefa de escrever e 
defender uma tese de doutorado exige não só um bom projeto, 
metodologias adequadas e disciplina para os estudos, depende, 
também, de autoconfiança e me parece que olhar para nossa 
própria trajetória, reconhecer erros, acertos, escolhas, desa-
fios encarados e avanços pode colaborar tanto para o desenvol-
vimento de uma pesquisa sintonizada com a própria história, 
como para impulsionar rompimentos e distanciamentos de for-
ma consciente. Tratou-se, então, de um revisitar, de um voltar 
para trás para pegar impulso para continuar a caminhada. En-
tre algumas questões postas em jogo para orientar esse processo 
de revisitação estavam as perguntas: “o que ainda me serve?”, “o 
que eu abandonei no caminho” e “para onde quero seguir?”.

A carta-artigo foi a última etapa da proposta que teve início, 
primeiramente, com uma rodada de apresentações dos dou-
torandos/as de um trabalho já realizados por eles/as, seja no 
âmbito do mestrado ou da especialização. Com isso, a turma 
e eu, inclusive, tivemos a oportunidade de ter acesso aos 
mais diferentes temas de pesquisa, fazendo jus ao campo da 
interdisciplinaridade ao qual o programa habita.

A segunda etapa foi a apresentação de uma tese de doutorado 
que, em alguma medida, tivesse relação com os projetos de pes-
quisa individuais, seja no tocante ao objeto de estudo ou aos as-
pectos teóricos e/ou metodológicos. Apesar do PPGPC ainda ter 
um número pequeno de teses defendidas, estimulei também que 
esse repertório fizesse parte das escolhas de alguns da turma, 
como forma de conhecermos a produção do próprio programa.
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Ler uma tese de doutorado, elaborar e realizar uma apresen-
tação sobre esse material cumpriu o papel tanto de revisão biblio-
gráfica, já encaminhado os/as estudantes para os desenvolvimen-
tos de seus próprios projetos, mas também de uma abordagem 
técnica, de observação e de análise da sistematização de um pro-
jeto de pesquisa, no que diz respeito aos seus objetivos, metodolo-
gias, argumentos, referenciais teóricos e dos resultados. 

A próxima e última etapa foi, então, a escrita de uma carta-ar-
tigo, uma carta para “o ontem sobre o amanhã”, quer dizer, uma 
carta pessoal destinada para o/a próprio/a remetente, no en-
tanto, do tempo passado. Para alguns/mas, de um passado mais 
distante, de outros/as nem tanto, mas sempre o passado que 
correspondesse a uma etapa de formação acadêmica anterior ao 
doutorado. A boa nova seria o próprio processo de doutoramen-
to, trazendo, para o texto, as referências teóricas que iluminam 
o atual projeto de pesquisa, inclusive a tese lida e apresentada na 
etapa anterior do programa da disciplina. 

No processo de escrita das cartas-artigo, a maioria dos/as dou-
torandos/as, aqui autores/as, sentiram a necessidade de olhar 
para trás, ainda mais longe, chegando até a graduação, ou mesmo 
a infância. Essas “escrevivências acadêmicas”, para parafrasear 
Conceição Evaristo, que diz que “escrever é uma maneira de san-
grar”, é também um exercício de escrita performativa e de experi-
mentar o fazer investigativo de forma implicada, o que me parece 
oportuno para o contexto dos estudos das performances. O re-
sultado é esse livro-epistolar, em que podemos acessar os traba-
lhos de pesquisa de Camila, Daniela, Elyane, Gabriela, Leonardo, 
Márcia Inês, Marília, Mayler, Vanusa e Renata, mas também suas 
humanidades, que, nas narrativas, adquirem contornos poéticos. 
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Ao contrário das tradicionais Introduções, essa Carta-intro-
dução não anunciará os textos que estão por vir, para que eles 
possam falar por si e em si, já que a palavra também pode ser 
percebida como ato. 

Por fim, gostaria apenas de salientar que esse livro-epistolar 
é resultado de um projeto de ensino pautado na ideia tão cara de 
que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibi-
lidades para a sua própria produção ou a sua construção”, como 
salientou nosso patrono da Educação, Paulo Freire, que, em seu 
centenário e frente a tantos ataques esdrúxulos que sua memória 
vem sofrendo, não poderia deixar de ser aqui mencionado. 

Talvez, algumas pessoas possam estranhar essa ideia de 
ensino atrelada à pós-graduação, em geral mais conhecida por 
sua vinculação com a Pesquisa. Mas é importante lembrar que 
na pós-graduação também se educa. Educa-se para a Pesquisa, 
educa-se para a docência e isso, ao meu ver, não precisa estar 
apartado do educar-se para elevar nossa humanidade. No senti-
do mais utópico, talvez até romântico da ideia de humanizar-se, 
que certamente não prescinde de sensibilidade, criatividade e 
expressão.

Renata Kabilaewatala

Professora do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais
Universidade Federal de Goiás
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1. Um exercício reflexivo de uma viajante no tempo

Anápolis, julho de 2021 

Olá, Gabriela!

Se tudo correu bem, você recebe esta carta no final de 2013. 
Quem sou eu? Eu sou você, em 2021, com 32 anos. Como eu sei 
da sua ansiedade, já adianto que está tudo bem, não se preocu-
pe. Escrevo pra contar um pouco de tudo o que aconteceu até 
aqui, especialmente na sua formação. Por que escolhi direcio-
nar a você, exatamente, nesse momento? Pois seu coração está 
aflito. Você acabou de abrir o resultado da seleção do processo 
seletivo para o mestrado em Arte e Cultura Visual. É a terceira 
vez que você tenta entrar num programa de pós-graduação. Nas 
duas outras vezes foi tranquilo: na primeira você fez a prova ain-
da durante a graduação, não passou na prova de língua estran-
geira. Tudo bem, pois você começou a estudar inglês fazia pouco 
tempo. Na segunda vez, você se empenhou mais, estudou inglês 
com dedicação, fez uma disciplina como aluna especial; pensou 
em temas que gostava e escolheu uma professora querida da 
graduação para possivelmente te orientar. Mas o projeto deixou 
a desejar e você ficou sem saber se foi isso, ou a aposentadoria 
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da professora pretendida, que a impediu de ingressar em 2012. 
Sem problemas, tudo é aprendizado, não é mesmo? A terceira 
vez, essa que você acabou de viver, parecia tudo mais certo. Ha-
via mais segurança, mais repertório, passou pela primeira pro-
va discursiva com nota boa, língua estrangeira ok, um projeto 
sobre moda plus size, fez a entrevista um pouco nervosa, mas 
quem não fica? Atualizou a página do resultado de hora em hora 
com um certo otimismo. E agora seu nome não está lá. Você aca-
ba de perceber que A + B na área de humanas não significa AB, 
pode significar Z. O sentimento é de impotência e seu peito dói 
em cada respiração. Você está iniciando um processo de descré-
dito consigo mesma. Você tem certeza que três negativas signi-
ficam que esse não é o seu caminho, que você não é capaz. Com 
isso, acaba desistindo de uma especialização em Artes Visuais 
que estava cursando à distância, quando faltava só o trabalho fi-
nal. Mas eu venho do futuro para te dar um abraço, segurar a sua 
mão e te ensinar uma lição que você vai levar para a vida toda: 
não se mede a qualidade de um peixe por sua habilidade de subir 
em árvores.

Infelizmente, o limbo profissional vai durar quase dois anos 
(que parecerão uma eternidade para essa jovem de 24 anos). Mas, 
em 2015, sua vida mudará. Você passará em um processo seletivo 
para docente na Universidade Estadual de Goiás, em Jaraguá – 
GO. Entretanto, para assumir o cargo, seria necessário estar pelo 
menos cursando uma especialização. Como chuva em terra seca, 
mais do que depressa, você retomou a autoconfiança e se matri-
culou em uma especialização em Docência Universitária. O que 
era apenas para cumprir um pré-requisito se tornou um novo 
campo de estudo que você jamais havia imaginado adentrar: 
a Educação. Você tinha um certo receio pela área, pois cresceu 
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vendo sua mãe pedagoga, servidora estadual, passar por diversas 
dificuldades no trabalho. Ao mesmo tempo, já havia internaliza-
do tantos conhecimentos desde a infância, como, por exemplo, 
quando a mamãe Marina te colocava para substituir algum pro-
fessor ausente na escola em que era coordenadora, ou pedia aju-
da nos desenhos e cartazes. Enfim, essa parte você sabe bem.

Foi em 2016, ao finalizar a especialização – já havia brotado 
novamente uma vontade de ingressar no mestrado –, que um 
conhecido perguntou por que você não tentava o Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tec-
nologias (PPGIELT/UEG). E você se perguntou: por que não? Fez 
dois processos seletivos ao mesmo tempo, o do PPGIELT/UEG e 
do PPGACV/UFG. Sim, você tentou pela quarta vez – para curar 
o trauma de 2013. O dia do resultado chegou. Você não passou na 
última etapa do programa de Arte e Cultura Visual. Apesar dis-
so, passou no programa de Educação, Linguagem e Tecnologias. 
Em primeiro lugar. Sua felicidade não cabia no peito, principal-
mente porque não teria que escolher entre os dois (sim, você ain-
da tem dificuldade para fazer escolhas, falaremos mais adiante). 
Qual seria a lógica? Não tem receita, não tem conselho que eu 
possa te dar para guiar. As coisas se arranjam e rearranjam quer 
a gente controle ou não. Essa foi uma das ideias-chave do seu 
mestrado. Vou te contar sobre esse momento.

A Dissertação

Entre 2017 e 2019, você viveu seu tão desejado mestrado. 
Conheceu pessoas incríveis, e mergulhou em um campo deno-
minado interdisciplinar. Eram muitas novidades para alguém 
que veio de uma graduação com muita prática e teorias que te 
pareciam soltas no espaço. As disciplinas foram fundamentais 
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no entendimento de correntes filosóficas que perpassam as 
ciências humanas. Em “Metodologia de Pesquisa”, pela primeira 
vez, você ouviu falar sobre positivismo, fenomenologia, materia-
lismo histórico dialético, metodologias feministas. Uma aborda-
gem metodológica sugerida por sua orientadora foi a cartogra-
fia, por conta do seu objeto.

Você pesquisou o desenho de observação e o porquê dessa es-
colha parte de uma situação bastante peculiar. O ano era 2015, 
primeiro semestre, primeira turma em que lecionou. Durante 
uma aula da disciplina “Desenho de Observação”, você levou 
uma modelo para posar seminua diante de uma turma de 40 es-
tudantes. Foi um dia atípico naquela unidade universitária. Pes-
soas do lado de fora se penduravam na janela para acompanhar 
o “evento”. Alguns tentavam fazer registros fotográficos. Do lado 
de dentro, uma atmosfera de vergonha, surpresa, desconforto.

Tendo vivido esse momento, sentiu que havia algo a ser pes-
quisado. Seu projeto de dissertação partiu daí. A problemática 
estava evidente: o que a nudez transporta para gerar esse tipo 
de reação? Haveria alguma proposta para os alunos do ensino 
superior, no sentido da formação artística e da sensibilização, 
para questões fundamentais da cultura e do corpo?

A proposta estava em sua própria prática docente. Você ar-
ticulou uma intervenção com um grupo focal, distribuiu, entre 
os alunos, um formulário de participação. Deixou bem claro que 
se tratava de uma pesquisa de mestrado, não sendo obrigatória 
a participação, mas que gostaria de saber o porquê daqueles que 
decidissem não participar. As justificativas apareceram como 
falta de tempo, de habilidade e de afinidade com as técnicas de 
desenho. Ao serem informados que a prática do desenho seria 
realizada com modelos totalmente nus, alguns alegaram que 
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não se sentiriam confortáveis. Duas respostas pontuaram ques-
tões de religião e casamento, revelando fortes instituições do 
grupo social em questão.

No início do processo, a concepção de cartografia ainda não 
estava internalizada, então, a busca ativa por uma coleta de da-
dos ainda figurava como uma fase do planejamento. A reunião 
com o grupo focal aconteceu. O encontro fora do calendário re-
gular da disciplina propunha o exercício de observação da figura 
humana e desenho, mas, além disso, você inseriu algumas pro-
vocações. “O que te incomoda?” e “o que te agrada?” foram ques-
tionamentos feitos aos participantes.

Naquele momento, havia uma tensão de ter tudo sob contro-
le. Você cobriu as janelas e as frestas para que nenhuma interfe-
rência externa ao processo surgisse.

Figura 1 - Prática do desenho de observação com modelo vivo 

Fonte: Arquivo da autora.
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Com todo o material em mãos, sentou para escrever. O pri-
meiro capítulo deveria abordar a metodologia e, então, você 
pesquisou e formulou uma escrita sobre o método cartografia. 
Assim que sua orientadora leu, ela sugeriu que relacionasse toda 
aquela descrição ao que estava desempenhando na prática. E o 
exercício fez todo sentido, pois era uma lente pela qual você ob-
servava os acontecimentos.

Um dos princípios do método está em deslocar a lógica tra-
dicional para uma perspectiva não-linear. Os tópicos propos-
tos podem seguir uma compreensão lógica, sendo possível que 
existam outros rearranjos. O mais complicado é adequar a uma 
estrutura aceitável para o meio acadêmico ao mesmo tempo 
que investe na desconstrução da linearidade. Não se trata de 
desconstrução por pura rebeldia, mas é uma perspectiva que 
entende o dinamismo da vida e flui para além do que possa ter 
sido projetado.

Você pesquisou as ideias-chave desenho, nudez e perfor-
mance. Essa última inauguraria uma outra inserção nos seus 
caminhos acadêmicos, mas falarei mais adiante sobre isso. A 
pesquisa sobre os termos formou uma base para que pudesse 
compreender as “linhas da intervenção” – como você nomeou o 
caderno 2. Nos cadernos 3 e 4, você se dedicou a refletir sobre 
as questões trabalhadas no grupo focal. “O que te incomoda?” 
agrupou desenhos, impressões do grupo focal, mas, também, 
abordou sua metodologia em sala de aula. Os incômodos que te 
afetaram durante a graduação, e serviram como ponto de parti-
da para discussões, foram aplicado à disciplina de Desenho de 
Observação que você ministrava. “O que te agrada?” foi a seção 
em que você colocou no mural da cartografia recortes que agra-
davam o olhar de quem havia desenhado. A partir desses olha-
res, refletiu sobre a construção da ideia de gosto que nos forma.
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Até essa parte, tudo fazia parte do plano inicial. Mas o ca-
derno que você mais gostou de construir foi o que nasceu sem o 
controle das diretrizes iniciais. O Caderno 5: Desenho Livre, que 
aconteceu a partir da experiência com a quarta turma de ingres-
sos no curso, em 2018. Não haviam recursos para levar modelos 
para posar na aula de desenho da figura humana, então, utilizou 
o que havia disponível: manequim e boneco articulado de ma-
deira. Contudo, essas atividades não eram capazes de dar o de-
vido conhecimento sobre a forma do corpo humano real. Então, 
você pediu para que a turma desenhasse um autorretrato – se 
possível nu ou seminu – para que o estudo tivesse coerência com 
os objetivos do plano de ensino. 

A orientação para que fosse nudez total ou 
parcial foi fundamentada na funcionalida-
de substitutiva que aquela atividade teria 
em relação à prática com modelo vivo em 
sala. Ademais, argumentei a necessidade 
de observar o corpo como elemento base 
para o desenvolvimento na área do vestuá-
rio, além de pensá-lo através da lente da 
arte, fora dos conceitos limitantes sobre 
seu formato. (MOURA, 2019, p. 67).

A resposta dos estudantes foi surpreendente. Ao realizar 
uma fotografia que serviria como base para o desenho, muitos 
se envolveram na questão da composição, elevando o nível ar-
tístico dos trabalhos. Ainda que com um certo pudor, houve um 
desprendimento diante de sua própria câmera. Os ajustes de en-
quadramento e pose faziam a função de mostrar ou esconder o 
corpo diante da audiência, que certamente não foi mostrada so-
mente à professora. Esse momento rendeu algumas discussões, 
no sentido da performance.
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A sua concepção sobre performance foi sendo amadurecida 
desde o primeiro contato com o termo. Este aconteceu durante 
a graduação, em uma disciplina de núcleo livre “Moda e Perfor-
mance”, lembra? A situação foi tão atípica que te marcou.

Em um dos primeiros exercícios, o profes-
sor Quéfren Crillanovick orientou-nos a 
escrever ações e depois trocávamos os pa-
péis entre nós para realizarmos o que esta-
va escrito. Até aquele momento, imaginei 
que estivéssemos atuando. Então, quando 
olho para um dos colegas, ele estava dei-
tado com os braços sangrando. Seu papel 
continha “eu me corto e deito no chão”. 
Naquele instante não compreendi, imagi-
nei que houvesse algum transtorno psico-
lógico. Depois de algum tempo assimilei 
que a performance art não é dramatização. 
Coloca o corpo do artista – suas emoções, 
riscos, vivência – como o (não) lugar da 
arte. (MOURA, 2019, p. 33).

Durante a escrita da dissertação, ainda era uma dificuldade 
compreender se performance era uma ação ou um campo de 
pesquisa e qual a diferença com o termo performatividade. É um 
desafio quando se tenta estudar sem a oportunidade de traba-
lhar coletivamente a respeito e de debater com pessoas da área 
para entender em que pé andam as discussões.

Mas você soube pesquisar e encontrou o doutor Robson Ca-
margo, que não era nada menos que o fundador do primeiro pro-
grama de pós-graduação interdisciplinar em Performances Cul-
turais no Brasil, na Universidade Federal de Goiás. Seus escritos 
“Per-Formance e Performance Art: superar as velhas traições” e 
“Milton Singer e as Performances Culturais: Um conceito inter-
disciplinar e uma metodologia de análise” foram capazes de fa-
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zer a introdução da noção de performance. Robson foi o profes-
sor convidado na sua banca de defesa, que, gentilmente, aceitou 
o convite e se deslocou de Goiânia para Anápolis para realizar 
considerações sobre sua dissertação.

Estudar performance se mostrou tão importante que o ter-
mo compôs o título do seu trabalho, ainda que não tenha havido 
um maior aprofundamento. Os primeiros apontamentos sobre 
performance na dissertação ocorreram para designar eventos 
no âmbito da arte (“La Bête” de Wagner Schwartz realizada na 
abertura da “Mostra Panorama da Arte Brasileira”, em 2017 no 
Museu de Arte Moderna (MAM) em São Paulo; “Macaquinhos” de 
Caio, Mavi Velos e Yang Dallas realizada em 2014 na “17ª Mostra 
Sesc Cariri de Culturas”, em Juazeiro do Norte, no Ceará). Am-
bas foram cartografadas no trabalho, por tocarem no assunto 
corpo e nudez, sendo alvo de polêmicas por parte da audiência.

Além do uso do termo para manifestações artísticas, sua 
escrita também pontuou questões sobre a origem do termo e a 
formação do campo Performances Culturais como um ponto de 
encontro com colaborações de várias áreas. Realizou leituras so-
bre as contribuições da antropologia, através dos estudos sobre 
rituais e festividades; no domínio da linguagem com a noção de 
performatividade; nos desenvolvimentos da arte através da per-
formance art. Tudo muito superficial, mas capaz de inaugurar 
um novo interesse de pesquisa.

Na mesma semana em que defendeu o mestrado, em 2019, 
você participou de uma etapa do processo seletivo para o douto-
rado em Performances Culturais da UFG. Assim, sem respirar, 
pulou de um programa para outro, como quem mergulha em um 
oceano de novos conhecimentos. Insegura, como sempre, mas 
lembrando que coragem não significa ausência de medo. Vou te 
contar como tem sido esse caminho para se tornar doutora.
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A Tese

O ano é 2020, tudo começa bem, até que, em março, o Bra-
sil inteiro se recolhe. Uma pandemia causada por um vírus que 
teve seus primeiros casos registrados na China chega ao Brasil. 
A covid-19 mudaria muitos hábitos da população: uso de más-
caras, constante higienização das mãos, distanciamento social. 
Após a suspenção do calendário, as atividades acadêmicas acon-
teceram de maneira remota, e, se alguém ainda não dominava 
as tecnologias da informação e comunicação (TICs), teve de se 
adaptar. Pode-se dizer que a pandemia acelerou os processos de 
informatização na educação.

Você cursou todos os créditos exigidos através de videocon-
ferência. O mais surpreendente é que seu contato com a turma, 
apesar de fisicamente distante, rendeu experiências muito pro-
dutivas. Outro lado positivo é que você não precisou se deslocar 
para Goiânia e podia encontrar semanalmente os professores e 
colegas queridos. Um alento nesse período de reclusão e angústia.

O momento vivido durante a escrita desta carta é o de sub-
missão do projeto ao programa. Como está em fase embrionária, 
não consigo te contar sobre todos os detalhes, pois as coisas es-
tão se rearranjando. Posso, entretanto, te falar sobre os rumos 
que estamos tomando (a partir daqui vou me referir no coletivo, 
visto que fazemos parte juntas do que está acontecendo, você é 
minha base e eu sou seu amadurecimento).

Durante a disciplina de “Produção Coletiva de Conhecimento 
II” a professora Renata (você vai amar conhecê-la!) solicitou a to-
dos que pesquisassem teses que pudessem colaborar de alguma 
forma com a elaboração da escrita final de cada doutorando. Na 
nossa pesquisa, surgiram duas escolhas: uma da área do teatro 
e outra da comunicação. A escolha, como sempre, foi uma difi-
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culdade, pois sempre que se elege um caminho, você deixa de 
trilhar outras possibilidades.

Com a ajuda da professora e da turma, o estudo da comuni- 
cação se mostrou potencialmente mais adequado. Essa refe-
rência, apesar de não tratar sobre maquiagem, tem ajudado no 
sentido da concretização da metodologia (nosso calcanhar de 
Aquiles, diga-se de passagem). A pesquisa de doutorado de Vitor 
José Braga Mota Gomes intitula-se “Capture, compartilhe e inte-
raja: Um estudo sobre as condições materiais e as performances 
sociais observadas em um aplicativo de produção e compartilha-
mento de imagens”, e foi defendida no ano de 2015, na Universi-
dade Federal da Bahia.

Vitor é formado em Jornalismo pela Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), mestre e doutor em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (PÓSCOM-
-UFBA), fez pós-doutorado em Comunicação e Informação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Toda essa 
bagagem possibilitou que ele se tornasse professor do Depar-
tamento de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PP-
GCOM-UFS) e desenvolvesse seu interesse de pesquisa sobre a 
área da cibercultura, comunicação, fotografia, planejamento vi-
sual, mídias sociais e artes visuais.

A referida tese tem como objeto a fotografia e o uso da rede 
social Instagram por jovens na faixa etária de 18 a 29 anos. Asse-
melha-se ao nosso projeto por investigar os usos, no caso, tendo 
a maquiagem como objeto. A hipótese levantada por Vitor está 
centrada no papel de que a fotografia assume diante da crescen-
te prática de produção e compartilhamento de imagens, no sen-
tido da estimulação de práticas sociais. Esse papel estaria além 
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da composição de uma memória autobiográfica, concentrando-
-se especialmente em uma performance social.

Vitor distribui sua pesquisa em três partes. Inicia o primei-
ro capítulo discorrendo sobre a fotografia, no entendimento de 
seu aspecto vernacular. Apresenta o estado da arte, mostrando 
as discussões correntes sobre memória e narrativas visuais que 
dela existem. Sua reflexão sugere dois momentos da fotografia: 
um antes, que estaria localizado nas representações da família, e 
um depois, ligado à ideia de autorrepresentação. Discorre, tam-
bém, sobre as questões do público e o privado, do arquivo mate-
rial e digital.

No segundo capítulo, discute sobre os dois principais con-
ceitos escolhidos para analisar o fenômeno das imagens digitais 
compartilhadas na contemporaneidade. Para desenvolver sua 
pesquisa, ele adotou, como lentes interpretativas, o conceito de 
performance social, extraído da Teoria Dramatúrgica, a partir 
da obra de Erving Goffman e o conceito de condições materiais 
de produção e compartilhamento extraído da Teoria das Mate-
rialidades, a partir da obra de Hans Ulrich Gumbrecht.

O terceiro capítulo trata da parte empírica da pesquisa, um 
total de 657 respondentes do questionário e 250 páginas de usuá-
rios do Instagram analisadas. Foi realizada uma segmentação 
das questões, apoiadas em dois eixos discursivos: performances 
sociais e condições materiais. O pesquisador procurou identifi-
car padrões de uso a partir de grupos, verificando os usos e as 
autorrepresentações nas postagens.

Concluiu que o aplicativo Instagram se apresenta como um 
meio cujo dispositivo fotográfico está cada vez mais associado 
à prática da autorrepresentação. As imagens digitais, na con- 
cepção de Vitor, estão modificando a maneira das pessoas se 
mostrarem, em específico os jovens, no caso dessa pesquisa.
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Fotografar através do aplicativo requer 
o estabelecimento de uma interlocução 
imediata com sua rede social, pois para 
seu efetivo uso é necessário estar conec-
tado; do contrário, o usuário se depara 
com uma mensagem de erro, impedindo 
de prosseguir caso esteja offline (GOMES, 
2015, p. 294).

As elaborações do pesquisador são úteis para pensar como 
tem se sucedido as publicações nas redes sociais desde então. 
As teorias dramatúrgica e das materialidades permanecem fa-
zendo sentido, já que as interações, decorrentes do comparti-
lhamento nas redes sociais, se ampliaram ainda mais, incluindo 
a intensificação no sentido audiovisual e que os suportes mate-
riais estão cada vez mais acessíveis e mesclados à existência.

O trabalho do sociólogo Erving Goffman (1985) auxilia no 
entendimento sobre performance cotidiana – a qual pretende-
mos nos aprofundar. A maquiagem expressa nas mídias sociais 
pode ser pensada através da teoria do interacionismo simbólico. 
Considerando que para cada situação social existe uma atuação 
do indivíduo, adotam-se performances de acordo com as regras 
apreendidas socialmente. Ao mesmo tempo, há uma coletivida-
de que julga essa atuação. Essa perspectiva colabora para a com-
preensão do que se tem produzido no sentido da exposição dos 
rostos maquiados. Quem se mostra, condiciona-se à observação 
do outro (da sociedade) e espera um posicionamento.

Na formulação do projeto da tese que desenvolveremos, esta-
mos refinando a ideia de observação de performances nas redes 
sociais, cujo foco esteja na maquiagem social. Ao pesquisar ma-
quiagem, é relevante lançar um olhar para o meio onde ocorrem 
boa parte das relações de influência, troca, reprodução e cons-
trução, seja de técnicas ou valores.
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Para Geertz (2008), o conceito de cultura é essencialmente 
semiótico, onde o ser humano está atrelado a uma teia de sig-
nificados. Os significados são transitórios e o mapeamento não 
é um trabalho finito. A análise é, portanto, uma escolha entre 
as estruturas de significação. Nesse sentido, a etnografia é uma 
ferramenta que pretende construir uma leitura de determinada 
cultura. A etnografia é um método bastante utilizado nas pes-
quisas em Performances Culturais, pois possibilita o aprofunda-
mento sobre determinado grupo e aspectos de sua cultura.

A etnografia virtual tem como base os princípios imersivos 
da etnografia. Raquel Recuero (2016) explica que ambas seguem 
as mesmas premissas, mas o diferencial da modalidade virtual é 
a adaptação ao novo objeto pertencente ao aparato digital.

As tecnologias digitais se tornam cada vez 
mais uma parte intrínseca das vidas coti-
dianas em vez de uma esfera separada de 
existência social. Todas essas mudanças 
motivam os estudos etnográficos: nós pre-
cisamos saber em detalhes que tipos de 
mudanças estão ocorrendo nas institui-
ções e organizações, no engajamento das 
pessoas com a mídia nesta era digital, e 
quais efeitos em termos de nossas culturas 
e nossas comunidades. (HINE, 2016, p. 12).

No intuito de captar os valores sociais e as mudanças esté-
ticas que têm ocorrido no segmento da maquiagem social, essa 
proposta visa direcionar-se a um grupo em que são impressas 
performances de atores sociais oriundos de diversas realida-
des. A escolha se deu por nossa experiência como maquiadora, 
desde 2011, e como participante de grupos diversos com a temá-
tica da maquiagem, afirmando, assim, nosso status enquanto 
observação participante.
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As possibilidades que um grupo oferece são voltadas para 
observação no âmbito da produção, consumo e recepção. Cada 
postagem pode proporcionar um leque de interpretações, pode-
-se criar uma interação direta (ou observar as já existentes) e a 
análise de uma série de publicações pode evidenciar padrões de 
regularidade.

 A conjunção dos métodos cartografia e etnografia virtual 
servirão para o entendimento de como as pessoas têm utiliza-
do as redes sociais para produzirem e consumirem conteúdos, 
tendo a maquiagem como fio condutor das publicações. A car-
tografia é um dos conhecimentos que permaneceram para além 
da dissertação.

O conceito apresentado originalmente pelos teóricos Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, na introdução do livro Mil Platôs, tem 
um desenvolvimento filosófico sobre a ideia de rizoma. O termo 
remete à estrutura biológica dos vegetais como metáfora. Cada 
informação levantada possui um potencial para gerar desdo-
bramentos. Assim, os rizomas são concebidos através da mul-
tiplicidade da existência. Cada observação pode se conectar às 
temáticas emergentes e necessárias que podem não ter sido con-
templadas na etapa projetual.

A cartografia propõe a nivelação, na qual as importâncias dos 
itens selecionados são equivalentes. Diferentemente dos mode-
los tradicionais de pesquisa, não há necessariamente um desdo-
bramento hierárquico (DELEUZE; GUATTARI,1995). O propósito 
está em realizar tentativas de desconstrução de padrões de pen-
samento ultrapassados, e criação de realidades mais empáticas.
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O Futuro

Ah, quem me dera receber uma carta dessa nos dias de hoje, 
com autoria da Gabriela de 2024, tendo acabado de defender a 
tese e se tornado doutora. Mais ainda, com saúde mental, estabi-
lidade financeira, tendo condição de se engajar em novos proje-
tos. Sem pandemia, sem ter perdido mais ninguém (infelizmen-
te muitos se foram; no Brasil, mais de 540 mil até o momento). 
Mas é preciso manter a cabeça erguida, não é verdade?

Todavia, independentemente do que aconteça, já existe uma 
enorme gratidão por tudo o que vivemos, todos os nossos proces-
sos nos ensinaram muito, ainda que dolorosos ou suaves. Enten- 
demos que a maturidade é uma construção a seu tempo, não se co-
bre demais por perfeição, já que esta não existe. Lembre-se que a 
vida tem caráter dinâmico e as mudanças acontecem (ainda bem).

Nós entendemos que seres humanos fazem parte de uma com-
plexidade. O que somos se reflete no que fazemos. Nós descobri-
mos muito de nossa identidade através dos estudos. Que bom que 
você não desistiu, ainda que tenha passado momentos de falta de 
motivação. Nós não estamos sós! Nosso trabalho tem nos propor-
cionado conexões incríveis, então, muito obrigada por tudo.

Beijinhos científicos,

Gabriela Beatriz Ferraz de Moura1

P.S. Dedico às memórias do querido amigo Pedro Prestes e da prima amada Pollyana  
Auxiliadora que nos deixaram tão precocemente devido a covid-19. 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances 
Culturais da Universidade Federal de Goiás (2020 - em curso). Mestra pelo Progra-
ma de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias da 
Universidade Estadual de Goiás (2017 - 2019). Especialista em Docência Universitá-
ria pela Faculdade Católica de Anápolis (2015 - 2016). Graduada em Design de Moda 
pela Universidade Federal de Goiás (2008 - 2011).
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2. Carta para mim: sobre as andanças do corpo...

Goiânia, 12 de julho de 2021

Querida Nina de um passado não tão distante... Por ser par-
te da turma de doutorado/2020 do Programa de Pós-Graduação 
em Performances Culturais, da Universidade Federal de Goiás e, 
neste ano de 2021, estar cursando a disciplina Produção Coletiva 
de Conhecimento II, recebi, juntamente com meus colegas (que 
assumo orgulhosamente como amigos(as) e parceiros(as) nessa 
grande aventura que é a produção acadêmica), um desafio lan-
çado pela professora Renata de Lima Silva, responsável por nos 
guiar nessa trajetória. O desafio? Escrevermos uma carta para o 
passado sobre as perspectivas futuras.

Eis me aqui, então! Desafio aceito: escrevo a você, Nina (um 
Eu de um passado não tão distante), e quero começar a falar 
sobre um momento anterior ao tempo previsto inicialmente 
pelo desafio da professora. Já adianto que, pensando bem, não 
usarei apenas o termo “você”, afinal, você sou eu e eu, você, não 
é mesmo? Mas para marcar os momentos distintos em que nos 
encontramos, utilizarei também o pronome “nós”, assim, no 
plural, para representar a polifonia presente em nós mesmas e 
nos encontros que tivemos.
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Sei que se lembra, antes de pensar em cursar a graduação, 
como o corpo era sua maior fonte de mistérios e conquistas. 
Com certeza não tinha a convicção e todo o arcabouço de expe-
riências (corporais e teóricas) que hoje contribuem para a cons-
ciência de que o corpo é a potência pela qual percebemos, pro-
duzimos e modificamos o mundo, mas foi essa percepção inicial 
que te trouxe até aqui. E preciso dizer: nós estávamos estava no 
caminho certo! Encontramos, na trajetória até este momento, 
algumas pessoas e conceitos que trago comigo quando faço essa 
afirmação. São pelos sentidos e pela percepção sensorial que vi-
vemos, que lemos e que construímos o mundo! Afinal, já disse 
David Le Breton que “[...] nossas percepções sensoriais, entre-
laçadas às significações, traçam os limites flutuantes do entor-
no em que vivemos, elas dizem sua abrangência e seu sabor”.  
(LE BRETON, 2016, p. 13).

Quando chegou o momento de definir qual curso superior 
seguir, escolhemos o curso de Educação Física, mesmo ouvindo 
que este talvez não fosse um curso muito digno (imagino pela 
grande importância dada ao corpo nessa área de conhecimen-
to). Sim, o corpo ainda enfrenta grandes preconceitos e ideali-
zações. Entretanto, começamos a entendê-lo melhor depois que 
lemos trabalhos como o de Ieda Tucherman (1999), que, ao tra-
çar uma história do corpo, nos auxilia a identificar como her-
damos noções construídas em cada período histórico e como o 
corpo é construído e dilacerado pelos discursos dominantes em 
nossa sociedade.

Foi lá, durante a graduação, que nós entendemos que o corpo 
era alvo de controle, que o corpo é visto como objeto de poder 
desde tempos longínquos (FOUCAULT, 2010 [1975]), além de per-
ceber, paralelamente, o quanto a capacidade poética e a potência 
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criativa deste mesmo corpo representavam um grande oceano a 
ser desbravado. E veja só: antes mesmo de ter isso muito bem 
sistematizado, escolhemos, assertivamente, num futuro próxi-
mo, o Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais 
para desenvolvermos nossa pesquisa de mestrado. Mas calma... 
ainda tenho essa mania de querer atropelar as coisas...

Voltemos à graduação, porque foi também nesse tempo que 
descobrimos o circo para além das arquibancadas. Lá, quando 
resolvemos que faríamos aulas de circo, recebendo olhares des-
confiados, surgiu aquela pequena inquietação, que se desdobra-
ria num grande rizoma (intelectual, corporal, formativo, profis-
sional e pessoal) que nos levaria ao mestrado e, posteriormente, 
ao doutorado. Essa inquietação surgiu a partir da descoberta da 
possibilidade de se submeter a uma formação circense, levando 
à percepção do circo como um importante campo de pesquisa. 
Naquele momento, embora ainda de forma tímida, nossas pri-
meiras reflexões resultaram em um artigo que, apesar de um 
tanto simples, representou um salto grande academicamente 

 e um impulso para os desafios que estariam por vir, como a es-
crita de uma dissertação de mestrado

O período da graduação foi, além de tudo, momento de um dos 
processos mais fantásticos que já havíamos vivenciado corporal-
mente: a produção de um número circense (um Duo Acrobático) 
e nossa primeira apresentação, enquanto artista, em um festival 
de circo. A vivência com as artes do circo foi responsável por inú-
meras experiências que acarretaram transformações pessoais, 
acadêmicas e profissionais. Mas ainda pesava aquela indagação 
em nós: posso ser artista? Como se forma uma artista circense?

Com o fim da graduação, a vida parecia estar tomando um 
rumo por pura inércia, a partir da ordem: é preciso trabalhar! 
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Como se trabalho devesse ser algo distante daquilo que aspirava 
e o corpo devesse se adaptar, silenciosamente. Foi nesse momen-
to, de retomar o controle do próprio barco (ou seria do próprio 
corpo?), que nós percebemos que aquele rizoma, iniciado a par-
tir do nosso encontro com o circo, ainda crescia e se expandia. 

Sim, decidimos que seria a hora da próxima aventura: o mes-
trado. E aquela semente que deu início a tudo isso saltou, ainda 
não sei se de dentro para fora, ou o contrário, ou ainda, se existe 
um dentro ou fora... O fato é que aquilo que indagávamos, lá na 
graduação, quando começamos a fazer aulas de circo, foi o tema 
escolhido para o projeto de pesquisa, aprovado no Programa de 
Pós-Graduação em Performances Culturais, em 2016: afinal, 
como forma-se um artista de circo? 

Sob orientação do professor Dr. Robson Corrêa de Camargo, 
que aceitou te guiar nesse percurso, nós aprofundamos sobre a 
história dessa arte que passou a ser seu lócus de produção de 
conhecimento e formação pessoal. Alguns autores, como Ruiz 
(1987), Torres (1998), Costa (1999), Duprat (2014) e Silva (2008; 
2009; 2016), auxiliaram nesse processo, constatando que a 
origem dessa arte é incerta e, embora seja possível encontrar 
elementos considerados circenses desde a Antiguidade, ela se 
transforma e se ressignifica a cada dia. Diante das transforma-
ções políticas, sociais e econômicas, o circo não se mantém, e 
nunca se manteve, de forma estática. E é essa sua capacidade de 
adaptação, transformação e (re)existência que o mantém vivo, 
forte, polifônico.

Para a pesquisa, nós escolhemos duas instituições, na cidade 
de Goiânia, que ofereciam formação em circo, buscando com-
preender a partir dos sujeitos envolvidos e de suas práticas, as 
experiências vividas nesse contexto de formação de artistas. 
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Como metodologia, utilizamos de entrevistas com professo-
res(as), alunos(as) e coordenadoras, além de observações das 
aulas e das performances criadas por eles. A pesquisa também 
contou com nossa participação, enquanto aluna, nos processos 
de formação pesquisados, seguindo alguns princípios da pesqui-
sa participante (BRANDÃO & STRECK, 2006).

Um universo se abria e, ao decidirmos fazer uma pesquisa 
participante, em que a elaboração teórica perpassava por todo 
nosso corpo nas 12 horas semanais de treino nos campos de pes-
quisa, nem sempre era fácil equilibrar a produção acadêmica 
que impunha normas rígidas e uma data limite para o fim, tendo 
que conciliar todo esse processo ao trabalho em outras institui-
ções. Apesar das dificuldades, grandes resultados foram encon-
trados. Foi constatado na pesquisa, que culminou na disser- 
tação intitulada “A Formação do Artista Circense Goiano: olhares 
e deslocamento entre o Circo Basileu França e o Circo Laheto”, 
defendida em 2018, que a criação das escolas de circo passaram 
a ter uma função extremamente importante para a continui-
dade da arte circense, proporcionando, também, maior acesso 
para os indivíduos que não nasceram sob a lona, pois, antes da 
criação dessas escolas, essa arte era transmitida de geração para 
geração, restringindo-se às pessoas que nasciam no contexto 
das famílias circenses ou às pessoas que a elas se juntavam na 
vida itinerante. Foi a partir dessas iniciativas que nós passamos 
dessa linha que separa o “apreciar” as artes circenses do “fazer”. 

Os estudos da performance foram, e têm sido, as len-
tes fundamentais dessas construções acadêmicas circen-
ses. Você/eu/nós descobrimos que Performances Culturais 

 consistem em um conceito plural e que se tratam de 
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(...)formas simbólicas e concretas que per-
passam distintas manifestações revelando 
aquilo não evidenciado pelos números, en-
trevistas, mas atingidos plenamente pela 
experiência, pela vivência, pela relação 
humana, pelo afeto na obra e da obra como 
o queriam Langer/Geertz. (CAMARGO,  
2013, p. 4).

O tempo, o cansaço físico, a pressão, a insegurança: tudo isso 
se fez presente. Não foi fácil. Mas preciso dizer o quanto nos sen-
timos orgulhosas por essa produção, principalmente depois que 
tivemos conhecimento de que um trecho da nossa dissertação 
foi citado no Parecer emitido pelo Conselho Estadual de Edu- 
cação do Estado de Goiás que aprova o Curso Técnico em Artes 
Circenses da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, 
o segundo curso do Brasil nesta modalidade!

Foi nesse período, de produção da pesquisa de mestrado, que 
nós começamos a ter acesso a pesquisas importantíssimas nessa 
trajetória e começamos a construir algumas pontes fundamen-
tais, pelas experiências (nossas e dos(as) nossos(as) colegas de 
circo). Dentre elas, o início da estruturação daquele pensamento 
que tínhamos lá na infância: o corpo como elemento chave de 
tudo que é percebido e construído no mundo. Ao passar pelas 
formações circenses que foram alvo da pesquisa do mestrado, 
nosso corpo mostrou o caminho que deveria ser tomado no pró-
ximo passo: o Doutorado. Veja só que loucura: pesquisa, traba-
lho, formação, treino... o corpo é multifacetado e, no nosso caso, 
quase todas as faces perpassam pelo circo.

Com as entrevistas realizadas na pesquisa de mestrado, foi 
possível produzir uma análise a respeito das instituições pes-
quisadas e das dificuldades que permeiam os processos de en-
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sino e aprendizagem das artes circenses. A partir disso, foi pos-
sível detectar a forte presença da noção de “segurança” que está 
diretamente vinculada à noção do risco presente nessa arte. Nós 
também identificamos, no dia a dia das aulas, dores que permea-
vam esse processo formativo. Calos, queimaduras, torções, he-
matomas...

Ao constatar, através das experiências vivenciadas e compar-
tilhadas, que o risco e a dor se faziam presentes nesse ambiente 
e pareciam ser um elemento constituinte dessa formação, em-
bora as noções de dor e risco que prevalecem no senso comum 
não dessem conta de explicar essa relação, mais uma semente 
surgiu: qual, então, é essa relação entre risco, dor e circo?

Foi naquele curso realizado no Circo Laheto, em 2019, que 
nós tivemos acesso a uma das obras que se tornariam essenciais 
para continuar trilhando esse caminho: Ritual, Risco e Arte cir-
cense: o homem em situações-limites (2008), escrito por Luiz 
Guilherme Veiga de Almeida. Mas ouso dizer que, mesmo tendo 
consciência de que a obra foi um grande achado teórico naquele 
momento, somente agora estamos compreendendo a amplitu-
de que o conceito que ela aborda possui. Redoma sensorial é o 
termo que, talvez, nós tenhamos percebido a essência quando 
sentíamos que era pelo corpo que tudo acontecia e se fazia acon-
tecer e perceber. Quando tivemos acesso a essa obra, pensamos 
no quanto Luiz Guilherme de Almeida nomeou de forma fantás-
tica essa relação corpo-mundo. 

Segundo esse autor, todos os eventos humanos constituem 
eventos sensoriais e, quando um evento nos tira da sensoriali-
dade cotidiana, aumentando nossa coesão sensorial, passamos a 
adentrar uma redoma sensorial extraordinária, redoma em que 
encontram-se as performances.
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[...] o ritual, a arte a performance e o risco 
acontecerão sempre que uma sociedade 
produzir para si mesma eventos sensoriais 
que extrapolam os limites de seus sentidos 
ordinários. Nesses casos, a presença do 
ritual, do risco e da performance pode ser 
evocada. (ALMEIDA, 2008, p. 82).

Pois bem, com tais reflexões tecidas, apresento-te agora os 
planos futuros, aqueles que só foram possíveis construir por 
conta de cada passo dado até aqui... 

Após a aprovação no curso de doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Performances Culturais, a tese intitulada 
“A Dor e o Risco no Circo” começou a ser produzida, ainda sob 
orientação do prof.º Dr. Robson Corrêa de Camargo, que, mais 
uma vez, topou estar ao seu – na verdade nosso – lado na cons-
trução desta pesquisa.

Para a sistematização dessa trajetória, continuaremos com 
o entendimento do mundo enquanto sentido (lido, construído e 
modificado pelos sentidos do corpo) e do circo enquanto perfor-
mance. Após tais reflexões, partiremos para a conceituação do 
risco e da dor para, então, chegarmos à culminância da discus-
são referente à dor e ao risco no contexto específico do Circo.

Embora pareçam grandes empreitadas, realizar essa pesqui-
sa em um programa de pós-graduação da área interdisciplinar 
faz toda a diferença. O mundo, assim como o corpo e as expe-
riências, não pode ser limitado às fronteiras. Estudos da fisiolo-
gia, da antropologia, da medicina, da arte e da sociologia compo-
rão essa pesquisa. O trabalho pretende caminhar pelos limiares, 
pelos encontros e cruzamentos.

Entender que a dor vai muito além de transmissões através 
de vias neurais e nociceptores é um tanto incrível e libertador. 
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Segundo Maurício Neubern (2009), professor associado do De-
partamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília 
(UnB), embora a dor de origem orgânica tenha sido uma preo-
cupação constante dos profissionais da saúde, a compreensão 
dela ainda tem sido bastante fragmentada, o que tem gerado 
uma grande dificuldade na compreensão do fenômeno da dor 
enquanto uma experiência do sujeito, sugerindo uma separação 
entre corpo e mente.

A dor possui aspectos culturais, como nos mostra David Le 
Breton (2010; 2013), assim como possui aspectos afetivos, como 
dito pelo médico e pesquisador Pedro Ming Azevedo, o qual re-
conhece que “[...] fatores afetivos influenciam o peso emocional 
que a dor assumirá e, portanto, influenciam toda a percepção da 
dor” (AZEVEDO, 2018, p. 38).

O fato é que as formas que o ser-humano percebe a dor podem 
variar, dependendo dos contextos em que a mesma ocorre e, se-
gundo Sarti (2001), nem sempre o meu entendimento a respeito 
do que o outro compreende ou sente é o que ele realmente sente. 
Para ela, “[...] a dor, como o amor, remete a uma experiência ra-
dicalmente subjetiva. [...] Embora singular para quem a sente, a 
dor, como qualquer experiência humana, traz a possibilidade de 
ser compartilhada em seu significado, que é uma realidade cole-
tiva” (SARTI, 2001, p. 4). Uma realidade coletiva que parece estar 
presente no circo. Mais que isso, parece haver uma relação entre 
o risco e a dor, uma vez que as artes circenses, sendo uma ex-
pressão do risco, como aponta autores como Phillippe Goudard 
(2009), exigem, dos seus praticantes, um trabalho muitas vezes 
extenuante, na busca pela aquisição técnica e, consequentemen-
te, controle dos riscos. 
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Sim, ao procurar controlar os riscos (o risco do desequilíbrio, 
o risco da queda, o risco da morte), os artistas circenses passam 
por processos de repetição de técnicas e de movimentos que re-
sultam muitas vezes nessas dores. Mas, veja só, dores que são 
sentidas pelos artistas de maneira diversa daquela posta pelo 
senso comum: como algo que deva ser absolutamente evitado, 
o que corrobora com os dados apontados pelos autores citados 
anteriormente.

Também, a própria busca pelo risco é algo interessante de ser 
ressaltado. Autores que pesquisam as relações e compreensões 
do risco pelas sociedades, como Ulrich Beck ([1986] 2010), Lie-
ber e Lieber (2002) e David Le Breton (2009), pontuam que esse 
conceito sofreu transformações no decorrer da história, passan-
do a ter conotações diversas. Mas, a partir da Modernidade, as 
sociedades (sobretudo as ocidentais) passaram a criar formas de 
controlar todos os riscos a que um indivíduo possa estar exposto 
(desde riscos associados às catástrofes naturais até àqueles rela-
cionados às condições de higiene da população).

Porém, mesmo com uma acentuada busca pelo controle, os 
seres-humanos sempre criam alternativas de estarem em con-
tato com o risco, pois:

[...] do ponto de vista sensorial, o risco apa-
rece como uma espécie de catalisador dos 
processos sensoriais extracotidianos. A re-
lação entre risco e alteração dos sentidos é 
ambivalente, por um lado, toda e qualquer 
situação que exija doa sentidos e do corpo, 
algo que fuja de suas atividades ordiná-
rias será necessariamente experimentado 
como arriscada e perigosa. Por outro lado, 
a exposição a situações de risco é algo que 
impele o indivíduo a utilizar os seus senti-
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dos de uma forma não cotidiana, ou seja, 
extraordinária. (ALMEIDA, 2008, p. 137).

Trago comigo a ideia do risco como condição e da dor como 
processo da performance circense. Claro que a performance 
não se reduz a isso apenas, mas são elementos essenciais. Sim, 
risco como condição, e talvez até como causa, porque ele, mes-
mo quando controlado através das várias horas de treino, é uti-
lizado como elemento da apresentação circense a fim de criar 
nos espectadores uma ampliação das sensações. O risco, o jogo 
com o risco, faz parte da apresentação ao público. Uma simula-
ção de queda, causando espanto ou aflição no espectador, bem 
como tensão e a atenção ampliadas pelo número: será que ele vai 
conseguir? É o que pensam. Faz parte do papel de quem assiste 
não saber (ou ao menos duvidar) de todos os treinos e dores que 
foram sentidos e praticados para a criação de tal sensação. Zezo 
de Oliveira (2015) já escreveu sobre isso. 

Não é fantástica a construção dessa relação? Ao passo que o 
risco é controlado e passado a constituir o espetáculo em forma 
de dramatização ou jogo. as dores sentidas durante o processo 
de busca pelo controle dos riscos são camufladas, escondidas 
durante a apresentação. Chamei isso de: simulação do risco e 
dissimulação da dor na performance circo. Um exemplo: quan-
do uma contorcionista realiza posições incrivelmente estranhas 
aos não circenses, a fazem sorrindo ou transmitindo uma tran-
quilidade que, muitas vezes, não condiz com a sensação real que 
tal posição causa.

Muito ainda precisa ser pesquisado, desenvolvido, lido, reli-
do, apreciado, sentido, construído, desconstruído e produzido 
para maior compreensão de elementos e relações tão comple-
xas. O que trago aqui são as aspirações futuras. O que eu-você, 
nos preparamos para realizar. 
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Ah, que orgulho sinto por cada decisão tomada, por cada fa-
lha e cada erro, por cada tombo, por cada acerto. Tudo foi ne-
cessário para a construção desta estrada, que não possui um fim 
à vista, mas possui alguns grandes caminhos a serem tomados.

Me destrambelhei a falar, mas sei que deve ter várias coisas 
a fazer por aí (afinal, o caminho até aqui não foi tão simples). 
Então, para finalizar, envio algumas bases (também chamadas 
Referências) que foram essenciais para construir o caminho até 
aqui e uma citação de uma das grandes referências que tem ca-
minhado conosco:

A segurança impede a descoberta de uma 
existência em parte sempre oculta e que 
não toma consciência de si a não ser no 
intercâmbio por vezes inesperado com o 
mundo. O perigo inerente à vida consis-
te em nunca se arriscar, em fundir-se em 
uma rotina sem aspereza, sem procurar 
inventar, nem em sua relação com o mun-
do, nem em sua relação com os outros.  
(Le Breton, 2009, p. 8-9).

Um abraço apertado e o desejo de que siga firme sempre, mas 
sem perder a fluidez necessária às experiências!

Marilia Teodoro de Leles (Nina Leles)1

Nina do futuro 

1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG), sob orientação do Prof. Dr.  Robson Corrêa de 
Camargo; Mestra em Performances Culturais pelo Programa de Pós-Graduação 
em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Graduada em 
Educação Física, pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). É professora da rede 
municipal de Educação de Goiânia, integra os grupos Máskara – Núcleo Transdis-
ciplinar de Pesquisas em Teatro, Dança e Performances Culturais, GEPEMM – Gru-
po de Estudos, Pesquisa e Ações de Extensão em Performances Culturais, Memória 
Social e Museologia e o Projeto de Pesquisa Cultura Popular e Educação Física, da 
Universidade Estadual de Goiás.
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3. A experiência aterra - carta de amanhã para 
Camila de ontem

Araçatuba, julho de 2021

Para experimentar descontruir a linearidade temporal a que 
estamos habituados a perceber nossa trajetória acadêmica, fo-
mos convidados a observar nossa produção de outro plano, para 
escrevermos uma carta a nós mesmos, uma carta do eu de ama-
nhã para o eu de ontem. Um convite inusitado e elucidativo para 
um exercício rico que eu nunca tinha parado para fazer. Essa po-
deria ser a primeira de muitas cartas. Quem sabe? 

São tempos estranhos. O que fizemos de nós de 2015 para cá, 
2021? Nunca me esqueço daquele dia, 5 de novembro de 2015. 
Vi, primeiro pela internet, que um poço gigantesco de conten-
ção de toneladas de dejetos industriais de minérios da empresa 
Samarco havia se rompido em Minas Gerais e foi direto para o 
rio Doce, um rio continental do Brasil. Fiquei perplexa. Não ti-
nha consciência de que aquele tipo de crime ambiental pudesse 
ser tão tranquilamente cometido por uma multinacional em um 
país como o Brasil. Nada foi feito para reter o mar de lama tóxica 
que foi paulatinamente engolindo o rio Doce inteiro. Foram cin-
co dias de agonia profunda e de sufocamento de toda a vida ao 
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redor, em que nada, absolutamente nada, foi feito. Eu me sentia 
num funeral de seres que ainda estavam vivos, em um filme de 
terror que não terminou quando fui dormir. E que, finalmente, 
chegou à costa do Espírito Santo e seguiu quilômetros oceano 
Atlântico adentro. Até hoje se pode assistir na internet a vídeos 
de marinheiros que vem do alto mar, em navios de carga, mos-
trando o quanto a mancha de lama tóxica avançou continental-
mente dentro do oceano Atlântico. Até hoje, nada foi resolvido. 
Nem as vítimas tiveram suas casas e suas vidas de volta. Eu sentia 
aquela violência como um sinal do futuro sinistro que nos aguar-
dava, mas nunca imaginei que seria tão nefasto como está sendo.

Poucos dias depois, a presidente da República, Dilma Rous-
seff, sofreria um impeachment sem lastro judicial, talvez por-
que fosse mulher, e o Brasil sofreria um golpe do qual ainda 
não se recuperou. Até aquele momento, muita luta havia sido 
consolidada. Mas, no Brasil, a prática da hipocrisia está nas 
entranhas da cultura da política operante. Infelizmente, essa 
mesma hipocrisia, que antes era expressa em atos de violência 
simbólica, cultural, social e econômica pela classe de políticos e 
de partidos que queriam retomar o poder para impedir o desen-
volvimento do país, para retornar ao colonialismo exploratório 
vexatório, foi tomada como gesto positivo pela classe dominan-
te e pela classe média, junto com o impeachment da presidenta 
da República. Igual ao rio Doce, sendo engolido pela merda ex-
cretada de uma indústria multinacional, que cometeu um erro 
estratégico vital para o país inteiro. O impeachment, simbolica-
mente, foi como se o Brasil tivesse sido engolido por esse mar de 
desejo tóxico da indústria de um país rico, que veio extrapolar 
sua exploração em nossas terras sem nenhuma responsabilida-
de ambiental, nem social. 
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Não é a primeira vez que abordamos esse assunto em um tex-
to acadêmico, primeiramente, isso aconteceu no trabalho Um 
lugar para testemunhar, uma reflexão sobre 10 de novembro de 
2015, texto que foi entregue para a disciplina de Teoria da His-
tória na pós-graduação em História e Narrativas Audiovisuais, 
da Faculdade de História da UFG, sobre esse crime ecológico da 
Samarco sobre o rio Doce, em que eu propunha nos vermos de 
cima, da estratosfera, menores que uma formiguinha, e dessa 
perspectiva “grande angular”, como uma lente fotográfica su-
peraberta, observar nossas trajetórias de vida e todas as nossas 
ações, para, então, refletir se estaríamos realmente presentes ao 
executá-las, num espaço do testemunhar; um espaço de silêncio 
e presença do sujeito histórico em suas narrativas particular e 
coletiva, concomitantemente. 

Antes de terminar a outra pós-graduação, em Cinema e Au-
diovisual, na Faculdade de Cinema da UEG, ingressamos no 
curso de Mestrado em Performances Culturais, um programa 
de pós-graduação interdisciplinar, da Faculdade de Ciências So-
ciais da UFG. Não foi nada fácil acumular as atividades de todos 
esses cursos ao mesmo tempo. Ainda bem que não temos de ex-
plicar como isso foi humanamente possível. Mas foi um grande 
treino, foi, literalmente, um treino de dança, de presença e de 
disciplina para conseguirmos chegar até aqui. Foi um treino de 
resistência para atravessarmos os desertos que viriam. Foi o mo-
mento mais solitário da nossa vida.

Logo que regressei da Índia para o Brasil, em 2014, fui a Goiâ-
nia oferecer uma residência artística intensa e extensa e, então, 
quando ingressei na primeira pós-graduação em História e Nar-
rativas Audiovisuais, me mudei para esta cidade, pois tínhamos 
aulas quase todos os dias. Goiânia não é uma cidade fácil, mas é 
linda. Goiânia, para mim, foi como a dama mais florida e cheiro-
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sa do cerrado brasileiro, muito maltratada pelo machismo coro-
nelista. Então, depois que terminei o Mestrado, o mundo sofreu 
com uma pandemia de Covid-19, e isso nos levou a realizar as au-
las do doutorado remotamente, pela internet. A pandemia tam-
bém fez com que eu entregasse a casa que alugava em Goiânia e 
me mudasse de vez para Araçatuba, minha cidade natal. E Ara-
çatuba não é muito diferente, aliás fica mais a oeste que Goiânia, 
e, ainda por cima, alguns araçatubenses gostam de se sentir no 
que chamam de Araçatexas. Nada mais colonizado, não? A dife-
rença para Goiânia, que tem uma cena underground sensacional 
de punk rock e de cultura popular, Araçatuba tem muita música 
popular brasileira, samba e choro, e uma tradição musical e de 
músicos que fizeram – e fazem – história. É um lugar onde se vai 
até um bar para escutar uma banda ou música ao vivo. 

Essa é uma característica muito positiva, ainda mais para 
quem vivia de pesquisa e tinha uma vida solitária. Nós, que já 
tínhamos saído de um relacionamento de dez anos, tínhamos 
escolhido a pesquisa como foco, mas já estávamos cansadas da 
falta de interlocução dentro de casa. Foi, então, logo depois que 
entregamos aquele trabalho da disciplina de mestrado, Antro-
pologia do Lugar, da prof. Izabella Tamaso, que decididamente 
fomos ao samba, sambar em uma pequena pista de dança, em 
um show de um grupo de samba e choro onde conhecemos o 
Marcelo Batistella, com quem nos casamos não muito tempo 
depois. Além de músico, formado em Letras e Tradução pela 
Unesp, como nós, ele colaborou com nossa pesquisa e foi muito 
importante para as traduções de toda a dissertação de mestrado, 
que ficou bem longa, com 180 páginas. 

No final da nossa dissertação, há uma entrevista inédita com 
Steve Paxton. Até o próprio Steve Paxton se surpreendeu quan-
do recebeu esse trabalho depois. Foi emocionante o que ele nos 
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disse: “Astonishing in size and sourcing. I wish I could read it”. 
Agora, estamos investindo na tradução de toda a dissertação 
para a língua inglesa, para enviarmos para o Steve Paxton e para 
a Lisa Nelson, sua companheira de arte e de vida, que também é 
editora da Contact Quarterly, pois ele nos convidou para publi-
carmos nossa dissertação em inglês e português no site da Con-
tact Quarterly! Tomara que tudo dê certo até este fim! Estamos 
trabalhando para isso!

Foi também graças a esse meticuloso trabalho de tradução 
que nos foi possível identificar um elemento técnico fundamen-
tal que não era mencionado e nem era evidente na sala das aulas 
de contato improvisação, em dois depoimentos, dois documen-
tários, realizados com o próprio Steve Paxton, sobre sua primei-
ra obra pública de contato improvisação, Magnesium, como no 
trecho final do capítulo mencionado da dissertação: 

Essas duas narrativas audiovisuais pos-
sibilitam acessar aspectos do âmago da 
comunicação espacial dançada que apre-
senta formas de ruptura com a tradição do 
movimento na dança clássica e moderna; 
evidencia a crise do gesto no momento do 
pós-guerra; apresenta aspectos de repara-
ção da autonomia artística e da presença, e 
de reintegração entre partes como corpo e 
mente. Assim, as narrativas mostram a sua 
consolidação como uma performance que 
atrai pessoas de diversas classes, profis-
sões e países para o diálogo espacial. Além 
disso, as narrativas em apreço possibili-
tam acessar dramas existencialmente vivi-
dos pelo pensador do movimento, alguém 
cuja sensibilidade foi altamente desenvol-
vida para resolver conflitos do movimento 
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do corpo, mas que se sente muito oprimido 
pelo modus operandi de seu tempo. 

Mesmo assim, Steve Paxton demonstra re-
sistência em seus gestos e também denun-
cia sua revolta com o drama social vivido 
nesse momento histórico; ele continua 
questionando a decadência humana. E, 
como um criador de uma técnica de mo-
vimento, de uma performance que está 
entre o treino marcial e a arte meditativa, 
ele revolta-se e questiona, enquanto é to-
mado mais por dúvidas que por certezas. 
Ele mantém seu discurso aberto à dúvida 
e à interlocução enquanto demonstra que 
continua a dedicar-se à investigação e ao 
ensino do movimento e da presença no 
“gesto de corpo total” (STEVE PAXTON, 
Anexo B, 2019), como ele próprio menciona 
em entrevista concedida a esta pesquisa.  
(ITAVO, 2020, p. 58).

Esse foi o final do capítulo sobre as narrativas audiovisuais 
dadas no mundo e que foram analisadas como uma historiogra-
fia performática, em uma análise fílmica que, através da óptica 
das performances culturais, possibilitou a apropriação dessas 
narrativas documentadas, disponíveis na internet, como uma 
historiografia performática do contato improvisação, em que 
imagens do passado dialogavam com imagens de outro passado 
um pouco mais recente, diante de um presente, que também se 
tornou passado, através de imagens históricas das performan-
ces e das aulas da história do contato improvisação, que também 
dialogam com seu criador nesses depoimentos. 
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São narrativas autorreflexivas e altamente performáticas, 
desvelam não só a história cultural da técnica de dança, como 
também detalhes da técnica para quem pesquisa a dança. Esse 
foi o caso da dissertação supracitada. A nova evidência trazida 
da análise fílmica da historiografia cultural foi sobre como lidar 
a trajetória do corpo no espaço esfericamente, exatamente com 
a mesma lógica de movimento do planeta, como consta em tre-
cho da dissertação:

Seguindo essa lógica, o contato improvisa-
ção lida com o espaço esfericamente, não 
conforme a lógica cartesiana, ou perpen-
dicular, mas como a lógica da esfera em 
movimento espiral, em que as forças no 
movimento circular realizam trajetórias 
curvas, para realizar com o corpo, em re-
lação ao corpo do outro, o movimento no 
design esférico expresso também na tra-
jetória realizada pela Terra, atraída pela 
gravidade do Sol, seguindo em espiral pelo 
espaço sideral. (ITAVO, 2020, p. 45). 

Trazendo a imagem de uma esfera em movimento espiral, 
como o design da trajetória da Terra, atraída pelo movimento 
do Sol, em direção a um centro da Galáxia, que, provavelmente, 
segue em direção a um centro maior ainda, atraída por sua gra-
vidade. São imagens que foram tomadas como uma lógica, como 
uma proposta de movimento desenvolvida e experimentada por 
essa técnica de dança. Como sintetiza a pesquisa:

Sob essa perspectiva, um lado surpreen-
dente da queda, no microcosmos, apresen-
ta a queda abrindo espaço articular, o que 
dinamiza toda a estrutura do corpo, fluidi-
ficando-o toda vez que o sujeito entregar 
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seu corpo ao chão, inspirando e expirando 
longamente, acompanhando os microe-
ventos que se vão desencadeando, ao pas-
so que essa entrega vai-se aprofundando 
física, psíquica e culturalmente. E, no ma-
crocosmos, o lado surpreendente da queda 
apresenta o desenvolvimento da consciên-
cia de que essa é a queda de um corpo que 
também é celeste, que faz parte do espaço 
sideral, que está inserido em seu sistema; 
assim, essa queda torna-se uma investida 
do corpo na sua trajetória esférica. E essa 
atenção específica aos aspectos cinéticos 
esféricos desse sujeito sobre seu corpo 
amplia sua óptica, seu alcance de visão, 
sua propriocepção, a consciência de si e do 
espaço ao seu redor, considerado esférico. 
(ITAVO, 2020, p. 25-26).

Essa “[...] atenção específica aos aspectos cinéticos desse su-
jeito sobre seu corpo” (ITAVO, 2020, p. 25-26) foi uma descoberta 
da pesquisa da dissertação através da análise performática dos 
audiovisuais, tomados como fonte históricas e compreendidos 
como historiografia performática. Isso levantou alarde sobre o 
quanto ainda há para ser pesquisado no grande arcabouço au-
diovisual da humanidade, ainda mais pela óptica das Perfor-
mances Culturais. Isso foi algo que nos surpreendeu!

Essa trajetória epistêmica nos fez refletir sobre a proposta da 
tese de doutorado ser uma análise também performática da obra 
Material for the spine, uma obra em DVD educativo e performáti-
co criado e performado por Steve Paxton, para dar continuidade 
às suas aulas através do audiovisual. A proposta da análise era, 
além de decupar sua busca por um sentido maior do movimen-
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to e da comunicação da sua experiência, trazer luz aos questio-
namentos e ensinamentos técnicos que o autor, em Material for 
the spine, oferece como continuidade sobre sua pesquisa sobre a 
dimensão da queda e sobre sua ideia cultural de aproveitar mais 
cineticamente desta força inestimável disponível, a gravidade. E 
de que existe uma comunicação espacial e dialógica entre os cor-
pos e o planeta.  Mas esse DVD não está disponível gratuitamen-
te, como as duas outras narrativas da dissertação, então, achei 
que isso seria um problema para a tese.

Foi justamente quando a prof. Renata Lima, durante a disci-
plina do doutorado Produção Coletiva do Conhecimento II, nos 
fez este convite inusitado de escrevermos uma carta do eu de 
amanhã para o eu de ontem e, também, nos convidou a analisar-
mos uma tese já defendida com o tema semelhante ao nosso, o 
que nos proporcionou um olhar mais atento e participativo so-
bre a pesquisa que estamos realizando. 

Para essa finalidade, encontramos a tese de doutorado da 
pesquisadora Daniela Guimarães, Corpolumen: Poéticas de (re)
invenções no corpo na interação Dança e Cinema, que levanta a 
seguinte questão: sobrevivem conhecimentos a partir da relação 
dança e cinema quando a criação do filme não é somente um 
fim, mas também um meio de novos entendimentos no corpo? 
Sua hipótese desenvolvida é de que as experiências do corpo que 
se organizam a partir da interação dança e cinema podem, sim, 
fazer emergir outros modos de pensar o corpo para serem arti-
culados nos campos do ensino e criação em dança. 

Essa é uma tese que foi defendida no Programa de Pós-Gra-
duação em Artes Cênicas, Escola de Teatro, da Universidade Fe-
deral da Bahia, e que foi embasada nos estudos da semiótica, que 
não é exatamente nossa perspectiva epistemológica, mas que 
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teve como objeto de análise um filme de dança criado e dirigido 
pela autora da tese, que é bailarina. 

Essa leitura nos trouxe uma nova proposição para o objeto 
da pesquisa da nossa futura tese, que continuaria com o mesmo 
tema, mas passaria a ser sobre uma proposição criativa de nossa 
autoria; como a tese analisada, seria sobre a experiência de uma 
forma audiovisual de ensino, sobre a possibilidade de proporcio-
nar uma experiência de dança, que possibilita novos sentidos do 
movimento, em um tipo de ensino de dança através do audiovi-
sual, a série Quanto mais contato melhor.

Depois das leituras de autoras como Bell Hooks, Diana 
Taylor, Elizabeth Rago, entre outras, durante a disciplina Cor-
rentes Teóricas e Metodológicas em Performances Culturais, 
ministrada pela prof. Luciene Dias, a questão da necessidade 
de novas metodologias aplicadas, principalmente em tempos 
de isolamento social demandado pela pandemia de Covid-19, 
colaborou para a necessidade de aproximação do objeto de pes-
quisa para um objeto que estivesse dentro do Brasil e acessível 
gratuitamente, para um objeto que tenha tido a direção de uma 
mulher: Nós, agora inspiradas por essas autoras citadas, sempre 
buscamos nutrir o entusiasmo e o comprometimento com a pes-
quisa para nutrir as novas subjetividades emergentes que a sala 
de aula de dança acolhe naturalmente.

Bell Hooks alerta que, para gerar o entusiasmo na sala de 
aula, é necessária a consciência de que entusiasmo é uma cons-
trução de um esforço coletivo, para que a sala de aula se torne e 
seja ocupada como um espaço verdadeiramente comunitário. E 
que o entusiasmo pressupõe a flexibilidade, a escuta e a presen-
ça, questões que devem ser vividas pelas práticas pedagógicas, 
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que muitas vezes dependem de uma postura e de predisposição 
de quem está na posição de professor. 

Outra a questão abordada pela pesquisadora é a da responsi-
vidade na prática de ensinar e por uma sensibilização do cam-
po dialógico nos processos de comunicação, de forma que cada 
opinião, cada colocação trazida pelos alunos seja usada como 
um recurso fundamental para a construção dessa pedagogia 
engajada. Bell Hooks compara Paulo Freire a Thich Nhat Hanh, 
monge budista, pacifista, escritor e poeta vietnamita, e à filoso-
fia budista, que propõe a pedagogia que evidencia a integridade, 
a união de corpo, mente e espírito, a abordagem holística, que 
considera os seres humanos integrais. Essa perspectiva integra-
tiva é também proposta pela Nova Dança, como é chamada no 
Brasil, mas conhecida no hemisfério norte como dança pós-mo-
derna, a dança que incorpora empiricamente os conhecimentos 
somáticos em sua pesquisa e estética de movimento. 

E essa abordagem é o que aqui observamos como uma forma 
de descrição etnográfica do movimento na dança, a forma como 
o sentido estético e artístico se relacionam diretamente com o 
conhecimento empírico e experimentado da anatomia e da na-
tureza cinética do corpo, dadas como narrativas do corpo, assis-
tidas pela mente, em várias técnicas da chamada nova dança ou 
dança pós moderna, como a Ideokinesis, uma técnica de ensino 
do movimento que também é uma técnica de reestruturação 
corporal aplicada como forma de reconstrução de espaços ar-
ticulares e tônus musculares alinhados com a estrutura esque-
lética, um tipo de contêiner do corpo. A Ideokinesis é usada na 
dança e na fisioterapia e teve início na medicina com a pesquisa 
das médicas parceiras neste projeto Mabel Todd (1880– 1956) e 
Lulu Sweigard (1895–1974), na década de 1920.
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Barbara Clark também é uma reconhecida pesquisadora que 
deu continuidade à pesquisa da Ideokinesis e, como professora 
na década de 1950 e 1960, ensinou artistas da geração de Steve 
Paxton, experimentando uma metodologia para essa pesquisa 
com seus alunos que incorporaram essa nova técnica de dança 
em experimentos diversos. A Ideokinesis poderia ser descrita 
como uma técnica de mapear sensorialmente a anatomia e a fi-
siologia do movimento do corpo, tomando a mente como obser-
vadora, à serviço da escuta e dos movimentos do corpo.

E escutar o todo parece ser um dos fundamentos das refle-
xões de Bell Hooks, que se dirige para o todo de uma sala de aula 
e que é tomado aqui como um exemplo no microscosmos do 
corpo, sobre escutar o todo do corpo em uma pesquisa cinéti-
ca. A sala de aula de Bell Hooks fez pensar a respeito do caso do 
audiovisual proposto como objeto de análise da tese, pois seria 
mais difícil escutar a voz do aluno, um desafio para a aula dada à 
distância, o que será discutido pela Camila de amanhã. 

Retornando às questões do entusiasmo e da responsividade 
no ensino da dança através das videoaulas, nos dez episódios 
supracitados, ainda não haveria como mensurar diretamente o 
quanto os estados de acesso ao conhecimento podem ser alcan-
çados. Mas pode-se afirmar que as aulas-episódios foram pla-
nejadas e preconcebidas pelo projeto e disponibilizadas como 
estratégia de comunicação para os professores: a estratégia foi 
a de utilizar essa forma de descrição etnográfica do movimento 
durante a narrativa desenvolvida pela videoaula. 

Sob a ótica do filósofo John Dewey, em Arte como experiência 
(2010), a sua compreensão de estética acontece quando meios e 
fins são internos e intrínsecos, o que proporciona o que Dewey 
chama de a “intensa experiência estética”, através da arte. Essa 
perspectiva pode ser uma possibilidade esclarecedora para a 



Livro-Epistolar - Carta para ontem sobre o amanhã

- 59 -Su
m

ár
io

questão da aula de dança remota e que mesmo assim busca pro-
porcionar uma empírica e “intensa experiência estética”. 

Dewey discorre sobre a diferença entre meios externos e 
meios intrínsecos e salienta que “[...] a diferença entre opera-
ções externas e intrínsecas perpassa todas as áreas da vida”. Ele 
observa que, enquanto as consequências dos meios intrínsecos 
“[...] se coadunam com o processo”, considera que “os meios e 
fins que são externos uns aos outros são inestéticos”. E finaliza 
dizendo que “talvez essa externalidade até possa ser vista como 
uma definição do inestético” (DEWEY, 2010, p. 354-355). 

Por este motivo, o vídeo, na teleaula, é apreendido pelo tra-
balho como uma “tela-pensamento” (DEBOIS, 2014, p. 124) no 
sentido estético, em que o veículo é pensado para ser incorpora-
do por sua finalidade, que se concretiza também no interlocutor 
quando ele experimentar o veículo, o meio e a mensagem, em 
seu corpo, quando fizer a aula.

E este é o ponto em nos encontramos em nossa pesquisa de 
doutorado neste momento. Olhando daqui, percebo que come-
çamos a apreender o verdadeiro sentido da pesquisa, uma ex-
periência libertadora nesta face da Terra. Evoluímos muito no 
aprendizado e na leitura, mas temos muito o que melhorar e 
aprender. E ao mesmo tempo podemos agradecer pela oportu-
nidade incrível de ter realizado a primeira temporada de Quanto 
mais contato melhor. 

Mesmo tendo passado por todo machismo que passamos, 
confesso que estamos começando a nos tornar calejadas quando 
nos deparamos com essas manifestações arbitrárias de poder. E 
de qualquer forma foi maravilhoso ter conseguido ser contem-
plada por este edital, desempenhar todas aquelas funções, nos 
desdobrar em várias atividades e lançar este projeto que criamos 
lá em 2015, quando ingressamos na primeira pós-graduação em 
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Goiânia, em História e Narrativas Audiovisuais. E que agora, em 
2021, está no mundo, com a primeira temporada concretizada e 
incorporada audiovisualmente e historicamente.  

Com isso, espero que possamos continuar incorporando 
tantos conhecimentos e questionamentos que levantamos e nos 
fizeram aprender e resistir durante esta trajetória de pesquisa, 
que só na UFG já dura sete anos. Espero que possamos dar mui-
tos frutos destes anos de dedicação. Neste momento, enquanto 
escrevo estas linhas, me questiono se este seria um objeto dig-
no de pesquisa de uma tese de doutorado? Mas então olho para 
você, meu Eu, em 2017 e 2018, e te observo enquanto você escre-
via o primeiro capítulo da nossa dissertação e vejo toda nossa 
interlocução direta com Steve Paxton. Este diálogo é outro fruto 
dourado que a pesquisa nos proporcionou.

Isso me faz sentir que sim, que este poderá ser um objeto 
rico de análise e que esta é uma grande oportunidade de realizar 
uma pedagogia engajada e experimental, através deste objeto de 
pesquisa, que pode ser interessante para a análise e pode tam-
bém trazer possibilidades inéditas e novas epistemologias para 
as questões levantadas nas próximas edições da série de aulas 
Quanto Mais Contato Melhor. Mas isso só a Camila de amanhã 
pode dizer.

Camila Vinhas Itavo1

1 Camila Vinhas Itavo é fotógrafa e bailarina. Doutoranda e Mestre no Programa 
Interdisciplinar de Pós-Graduação em Performances Culturais - Faculdade de 
Ciências Sociais - UFG. Pós-graduada em História e Narrativas Audiovisuais – Fa-
culdade de História - UFG, 2016. Pós-graduada em Cinema e Processos Audiovi-
suais - Faculdade de Cinema – UEG, 2017. Graduada em Comunicação Social - Jor-
nalismo pela UNESP – Bauru/SP, em 1995. Dançou Balé clássico de 1977 a 1991. E 
se formou em Novadança, 1996 a 2002. Desde 2003 é professora de Novadança e 
Contato Improvisação. Email: camila.vinhas@gmail.com . Lattes: http://lattes.
cnpq.br/7474201516994122/. Canal: https://www.youtube.com/c/CamilaVinhasIta-
vo . Blog: https://videoedanca.wordpress.com/
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4. Grupo meu com eu

Goiânia, 11 de julho de 2021

Olá, Leonardo. Que bom te encontrar. Venho não de muito 
longe, porém de um outro tempo. Escrevo do meu presente. Sou 
você daqui a alguns anos. Prefiro não especificar quantos, mas o 
suficiente para termos uma ideia bem definida de como as coi-
sas podem ser direcionadas de acordo com nossas escolhas. Sou 
fruto delas. Assim como és fruto de tuas escolhas passadas. Mas 
vamos começar devagar. A ideia desta carta-artigo é fazer com 
que você reflita sobre o percurso formativo que tem trilhado. 
Isso vai nos ajudar a entender nossas escolhas e caminhos não 
só do presente, mas do futuro. 

1. O começo

Tua vida é feita de pausas. Umas grandes, outras pequenas. 
E na academia não foi diferente. Mas as pausas, para um efeito 
ou outro, conseguiram fazer você se acomodar em escolhas que 
te definiram bem, ou, pelo menos, conseguiram te orientar por 
um caminho que se sente bem. Foram sete anos de pausa entre 
a graduação e o mestrado. Mais de 10 anos entre o mestrado e 
o doutorado. Tempo suficiente para se decidir entre vários ou-
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tros caminhos. Mas, para nossa surpresa, permaneceste. Essa 
escolha, de ficar, nunca foi clara. Mas faz sentido desde o início. 
Começaste um curso de Física, sem nem ter muita ideia de onde 
isso iria te levar. Tinha colocado na cabeça que precisavas sair 
de sua casa. Desencostar de seus pais. Uma busca de não sei o 
quê, sem fim. 

Conseguiu. Foi para a Universidade Federal de Goiás.  Onde 
se encontra até hoje. Tinha – e teve – possibilidades e capaci-
dades de estar onde quisesse. E esteve, de certa forma. Mais à 
frente veremos que sim. De volta ao curso de Física, viveu muito 
das dificuldades de estar, aos 18 anos, a sós, sem uma “aldeia” 
próxima, vivendo um dia de cada vez de uma liberdade insana. A 
busca de individualidade veio com todo o peso de escolher viver 
esse momento longe dos pais e de quem poderia te proteger ou 
orientar de uma maneira adequada. O fato de ter ido direto para 
uma casa de estudante, um alojamento com mais 64 outros resi-
dentes, foi e sempre será um momento, uma das escolhas forma-
doras de sua singular construção social e emocional. 

Na casa do estudante III, você morou em um quarto misto 
com 3 outras pessoas. Devagar, entendeu como se distanciava, 
no primeiro ano, de seu objetivo principal. Entre paredes e mu-
ros da casa, construía caminhos que não dialogavam com o mo-
tivo principal de sua estada. Foi bom, cresceu enquanto pessoa, 
mas deixou claro pra muitos como esse primeiro ano veio para 
tudo, menos para se conectar com seu compromisso. E aqui co-
meça um padrão de comportamento: não sei, ainda, por quêe, 
mas suas primeiras escolhas quase sempre são alteradas. Como 
se começasse sem saber onde quisesse ir, e em algum momento 
se visse dedicado a ir para outro lado, oposto ao que começou. 
Ainda sem entender o porquê disso, o repete em outras partes 
de sua vida. Mas, sigamos. 
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Na casa, escolhestes viver, na concepção onírica do sentido, 
não necessariamente estudar. Mas no segundo ano, decidiu que 
iria conseguir avançar na trilha acadêmica. Aqui se perfaz uma 
outra característica muito forte de sua vida: a capacidade de de-
cidir fazer algo, e seguir de forma rígida no caminho até conse-
guir. Um segundo padrão que se forma aqui. Na verdade, antes. 
Penso que sua vida inteira seguiu esse processo. Mas foquemos 
novamente. No segundo ano do curso, cursou o primeiro ano de 
novo. Na minha avaliação, conseguiu feitos que foram bacanas. 
Mas também se formou, aqui, uma terceira característica que se 
repetiria pela sua formação: apoiar-se de maneira assertiva em 
alguém que pudesse te ajudar a percorrer o seu caminho. Uma 
vez ficaste chateado em relação a isso, quando um colega disse 
que tu só conseguiste a nota máxima em uma prova de cálculo 
porque o mesmo o tinha ajudado de forma intensiva. Pode ser 
verdade. Mas hoje te digo que não precisava ter se chateado tan-
to, e nem ficar tanto tempo com essa informação pesando em 
sua consciência, porque é normal. Não és diferente de outro por 
isso... Perdeste de quando em vez essa característica, mas de vez 
em sempre ela retorna. Em frente.

2. Caminhos

Sobre o primeiro padrão que forma seus caminhos, a vivên-
cia na casa de estudante te deu a oportunidade de contato com 
diversas realidades e cursos. Desses, um que chamou a atenção, 
foi o de design gráfico. Nesse contato, inicia o  processo de apro-
ximação  a pesquisa que desenvolvemos hoje. Trabalhar com 
construções visuais e simbólicas, grafismos e estudos de per-
cepções visuais durante o curso de design deu base para os es-
tudos voltados para interfaces computacionais, que começou no 
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mestrado e segue até hoje, embora inserida em uma outra pers-
pectiva teórica e metodológica,   a das performances culturais , 
foco do programa onde hoje realizamos o  doutorado. 

Um livro em específico, voltado para iniciantes, chamado 
Design para quem não é designer, de Robin Willians, foi um dos 
motivadores para iniciar a caminhada. O autor escreve, na intro-
dução de sua obra, sobre o que leva ao controle da percepção de 
uma criação gráfica, qualquer que seja. 

[...] caminhei pelo quarteirão e imaginei 
que na época em que os proprietários esta-
vam fazendo os jardins de suas casas, deve 
ter havido alguma liquidação: pelo menos 
80% das casas tinham Iúcas. E eu nunca 
havia visto uma antes! quando me cons-
cientizei da existência da árvore, quando 
pude classificá-la, passei a vê-la em todos 
os lugares. Esse é o x da questão; é onde 
eu queria chegar: o fato de podermos dar 
nome em algo significa que estamos cons-
cientes deste algo. (WILLIANS, 1995, p. 13).

A partir dessa noção, começaste a buscar significados nas 
coisas,  começaste a buscar significado nas coisas e isso aguçou 
sua curiosidade por descobrir como controlar visuais e elemen-
tos gráficos.  Isso o motivou ao abandonar o curso de Física e 
pedir transferência para o de Artes Visuais com habilitação em 
Design Gráfico. 

Novas leituras, novos conhecimentos e a proximidade da tec-
nologia com a arte se perfaz durante o percurso. Durante uma 
aula com o professor Carlos Senna, em que tinha que desenhar 
formas geométricas, tu apresentas o exercício em uma folha de 
papel impressa com grafismos feitos em computador. Para des-
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contentamento do restante da sala, é aceito o trabalho pelo pro-
fessor. Aqui, percebes que está no caminho correto. 

3. Conexões

Durante a graduação, você teve um contato muito grande 
com a área de criação gráfica, seja em escritórios modelos den-
tro da faculdade, seja ao ministrar cursos de ferramentas grá-
ficas em outras instituições de ensino. Fotografia, design para 
web, criação de impressos, edições de vídeo e até criações em 
softwares de produção de imagens “3d”, tópicos que você enve-
redou e se aprofundou. Relacionava técnicas compositivas em 
diversas áreas da visualidade. Talvez, por isso você tenha perce-
bido uma possibilidade de continuidade do aprendizado a par-
tir do contexto da Cultura Visual. Você enxergava um padrão de 
construção em qualquer contexto de criação imagético, talvez 
por isso se permitiu sempre vivenciar essa conexão. 

Você quis dar continuidade à carreira e teve a oportunidade 
de se conectar novamente à instituição acadêmica de origem, 
com o mestrado em Cultura Visual, ofertado pelo Instituto de 
Artes Visuais. Passou para o mestrado, com um estudo voltado 
aos fazeres e identidades das benzedeiras do estado de Goiás. 
Conforme mencionado anteriormente, o intervalo entre a gra-
duação e a entrada no mestrado foi de 7 anos. 

A possibilidade de estudo sobre a temática sobre identidade 
surge para você a partir de um convívio com uma professora da 
própria faculdade de Artes visuais, a Doutora Rosa Berardo, co-
nhecida pelo trabalho com fotografia e estudos antropológicos. 
Ela te trouxe algumas questões que pareceram interessantes à 
época, o que a fez torna-se sua orientadora após o processo de se-
leção para o programa de mestrado. O foco da pesquisa proposta 
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era estudar a identidade das benzedeiras a partir de suas carac-
terísticas visuais, sociais e econômicas. Para tanto, um dos auto-
res base utilizado foi Stuart Hall, que, com seu livro A identidade 
cultural na pós-modernidade, de 1992, ajudava a entender a con-
cepção de identidade cultural do sujeito na pós-modernidade.

O sujeito pós-moderno conceptualizado 
como não tendo uma identidade fixa, es-
sencial ou permanente. A identidade tor-
na-se uma “celebração móvel”: formada e 
transformada continuamente em relação 
às formas pelas quais somos representa-
dos ou interpelados nos sistemas culturais 
que nos rodeiam. m (Hall, 1987). E defini-
da historicamente, e não biologicamente. 
O sujeito assume identidades diferentes 
em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um ‘’eu” 
coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identifi-
cações estão sendo continuamente deslo-
cadas. Se sentimos que temos uma iden-
tidade unificada desde o nascimento até a 
morte é apenas porque construímos uma 
cômoda estória sobre nós mesmos ou uma 
confortadora “narrativa do eu”. (HALL, 
2006 [1992], p. 13).

Essa concepção do autor era uma das principais fundamen-
tações da pesquisa sobre a identidade das benzedeiras, pois pau-
tava a discussão na busca de problematizar, quiçá compreender 
questões históricas e as impermanências que permitiam um re-
conhecimento e caracterização das visualidades produzidas por 
grupo das benzedeiras do estado de Goiás. 
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Entretanto, durante o ano seguinte ao processo seletivo, não 
houve um diálogo entre pesquisador e orientador que permi-
tisse avançar de maneira adequada nos estudos. Mesmo com 
as diversas leituras realizadas e artigos e estudos produzidos, 
não havia identidade com o tema que motivasse a continuidade 
dos trabalhos. Somava-se a essa situação, a entrada do profes-
sor Doutor Cleomar Rocha no programa de mestrado que, ainda 
como convidado, ministrou uma disciplina que envolvia a arte 
e tecnologia, trazendo discussões sobre conceitos de interfa-
ces computacionais, semiótica e interação homem-máquina. 
Você — e agora ainda mais próximo de onde estou hoje — e eu 
vislumbramos, desde a primeira aula com o professor Cleomar, 
uma oportunidade de avançar em temas que, pra ti, faziam mui-
to mais sentido. Assim, após todo um processo necessário junto 
ao conselho do programa, troca de orientação e temática de pes-
quisa, recomeçou o mestrado após um ano.

4. Forja

Com o novo orientador e com o acréscimo de uma coorienta-
dora, muda o caminho para uma pesquisa voltada para um estu-
do sobre as interações existentes de objetos e sujeitos presentes 
nos espaços virtual e físico. Para tanto, precisávamos entender 
diversos novos conceitos, como interfaces, ciberespaço, inte- 
ração e interatividade. A dissertação tinha como objetivo anali-
sar, a partir da fenomenologia, o ciberespaço e a aproximação do 
mesmo com o espaço físico. Defendia, a partir da criação de um 
produto artístico, a noção de continuidade entre os espaços físico 
e o ciberespaço. Entender que o virtual não se opõe ao real, como 
é compreendido e utilizado de forma errônea por boa parte da 
comunidade, seja acadêmica ou não, era essencial para tanto. 
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A obra Delicated Boundaries, de Chris Sugrue, serviu como 
exemplo para toda a base da pesquisa. Em 2007, a artista discute 
o limite existente entre os espaços real e virtual com o objetivo 
de demonstrar como a divisão entre eles está cada vez mais sutil. 

Figura 1 – Obra Delicated Boundaries

Fonte: http://csugrue.com/delicateboundaries/

Ao tocar no monitor, os gráficos, que lembram pequenos 
microrganismos,  agrupam-se ao redor do ponto tocado e, por 
meio de um equipamento de projeção, são projetados no corpo 
do participante. A simulação provoca o sujeito que interage, fa-
zendo com que o mesmo coloque em questão a divisão entre os 
dos espaços. 
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Esse princípio de pesquisa no mestrado se conecta até ao 
tempo presente, quando, agora no doutorado, discutimos sobre 
as possibilidades dadas pela realização do virtual em museus 
presentes no ciberespaço. Um museu é um espaço de comuni-
cação. Assim, quando em frente à obra presente em um desses 
espaços comunicacionais, pode-se afirmar que o meio de trans-
missão de suas mensagens para o espectador é dado pela lógica 
da experiência do sujeito com o exposto: um retorno sensorial do 
corpo que está com a obra que, mediada pela percepção do ser, 
conforma e dá sentido à mensagem que é criada a partir dessa 
relação. Esse fenômeno da percepção, ainda que possa ser visto 
como efêmero, traz, para quem participa dele, vivências únicas 
e, por vezes, atemporais. É possível assumir, dada as diferenças 
existentes entre o objeto físico e sua contraparte virtual, que al-
gumas dessas percepções não poderiam ser simuladas pela inte-
ração do sujeito com uma representação virtual do que está à sua 
frente. Um exemplo seria tratar da percepção de uma pintura a 
partir de inserções sonoras, como demonstra a figura abaixo.
Figura 2 – Ilustração de interação com obra utilizando ferramentas tecnológicas

Fonte: Acervo do autor
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Com a utilização de ferramentas computacionais, o exem-
plo acima propõe a possibilidade de termos uma expansão na 
percepção da obra: a partir do uso de inteligência artificial e 
aprendizado de máquina seria possível pesquisar, baseado nos 
elementos presentes na pintura, sons que auxiliassem na per-
cepção da imagem, em principal para pessoas com deficiências 
visuais, em qualquer nível. Para complementar e se distanciar 
de soluções já possíveis, como leitores de tela, o som poderia ser 
do tipo binaural. Esse formato de som é produzido com a utili-
zação de técnicas que permitem a sensação de espacialidade, 
permitindo, ao sujeito que o experimenta, uma percepção am-
plificada do som proposto. 

Neste momento, e no diálogo com você, meu eu de um pas-
sado não tão distante, compreendo que o mestrado serviu como 
forja de um perfil pessoal e estudantil. No ano e meio que levou 
para concluir a formação, vivemos a pesquisa com profundidade 
e calor. Aprendemos a ler, escrever e dialogar com o outro com 
propriedade e embasamento necessário. Respondemos várias 
perguntas, além as das formuladas no estudo, e afinal tivemos 
uma pesquisa conectada com seu âmago, com aquilo que lhe 
motivava desde sempre nos estudos. A computação se perfazia 
mais presente em seus caminhos e isso preenchia de luz uma 
passagem para o futuro. 

5. Inter(pessoais)

Com o fim do mestrado, ficamos mais uns anos longe da aca-
demia. Não longe dos estudos ou do aprofundamento na com-
putação. Agregamos vários outros conhecimentos que se so-
maram aos fundamentos estudados nos anos anteriores. Onze 
anos depois, o caminho para o doutorado se mostra. Já servidor 
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técnico-administrativo na UFG, lotado no Centro Cultural UFG, 
trabalhamos com a catalogação digital do acervo artístico loca-
lizado no espaço. 
Figura 3 – Capa do acervo digital da UFG 

Fonte: CENTRO CULTURAL UFG, 2010.

Um conjunto de mais de 800 obras, entre quadros, desenhos 
e objetos tridimensionais, foi utilizado para tal uma ferramenta 
desenvolvida por um grupo vinculado à UFG. Chamada TAINA-
CAN, o programa permite o cadastro e controle organizacional 
de documentos, quaisquer que sejam, fotos, vídeos ou textos. 

O Tainacan é uma solução tecnológica 
para a criação de coleções digitais na 
Internet. Pensado para atender a rea-
lidade das instituições culturais, ele 
é um software gratuito, que permite 
a gestão e a publicação de acervos di-
gitais de forma fácil e intuitiva. Pode 
ser utilizado para o desenvolvimento 
de repositórios e bibliotecas digitais, 
bem como ações de comunicação, ex-
posições e de difusão de acervos digi-
tais. (TAICANAN, [entre 2014 e 2019]).
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Com o uso da ferramenta, denota-se a necessidade de tra-
balhar com uma forma de exibir o acervo de um jeito que fosse 
não somente apresentar, mas reapresentar as obras com novas 
possibilidades, tais como uma maior quantidade de informação, 
capacidade de interação e que permitisse ao usuário participar 
do processo de exposição digital de maneira efetiva.

Segundo Quigley (2019), esse processo de empoderamento do 
visitante de museus começa em 1971, no conselho internacional 
de museus ICOM, e em 1972, a partir da Mesa redonda ocorrida 
em Santiago. 

The new museology movement purpor-
tedly “had its ‘official’ origin” at the Ninth 
General Conference of the International 
Council of Museums (ICOM) in 1971 and at 
the “Santiago Round Table” in 1972. 

These conferences furthered the “ecomu-
seum” or “Integral Museum,” two types of 
institution with a commitment to trans-
forming “a building into a territory”; “a 
collection into a local patrimony”; and “the 
public into a participatory community. 
(QUIGLEY, 2019, p. 41).

Ao público, não mais interessava uma participação de ma-
neira unidirecional. Os museus, que deixavam de ser apenas um 
prédio com objetos documentais dentro, passam a ser um equi-
pamento cultural informacional, tendo a exposição como uma 
forma de comunicar algo para seu público (CAMERON apud 
QUIGLEY, 2019). Dessa forma, a comunicação deveria ser tor-
nar bidirecional para apreender todas as mudanças sociais que 
aconteciam dentro das cidades e de outros locais onde estariam 
inseridos os museus. 
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Esse contexto é vívido dentro da Universidade Federal de 
Goiás. Seus diversos museus são direcionados para se tornarem 
cada vez mais participativos e abertos para o diálogo. As exposi-
ções tendem a ser construídas cada vez mais com a participação 
do interesse do público, seja a comunidade acadêmica interna ou 
geral. Temos, como parte desse movimento, o Museu Antropo-
lógico da UFG. Criado em junho de 1969, vive hoje a expansão de 
acessos por visitantes, a partir da publicação de seu vasto catálo-
go online. Um dos primeiros projetos é o Thesaurus: diálogos in-
terculturais e museologia compartilhada. Descrito como sendo 

um projeto de pesquisa financiado pela 
Universidade Federal de Goiás e CNPq 
(2019-2021). Trata-se de uma proposta iné-
dita de elaborar um Thesaurus da cultura 
material Karajá em parceria com represen-
tantes da comunidade, a fim de avançar na 
experiência do encontro etnográfico para 
desconstruir assimetrias na produção de 
conhecimento intercultural com relação 
aos estudos de coleções e processo museo-
lógicos relacionados a grupos indígenas. 

O projeto tem como base de documenta-
ção digital o software livre – plataforma 
Tainacan da UFG-IBRAM, com apoio da 
Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) 
por meio do Laboratório de Alto Desem-
penho, além do Cercomp/UFG. A base de 
dados que constitui o referido projeto está 
inserida na Coleção Digital Etnográfica do 
Museu Antropológico. (MUSEU ANTRO-
POLÓGICO, [entre 2019 e 2021]).
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Figura 4 – Capa de acesso do acervo digital thesaurus karajá

Fonte:  CENTRO CULTURAL UFG, 2010.

Tendo, como apoio essencial, o interesse da Diretora do Cen-
tro cultural UFG, professora Doutora Flavia Cruvinel, a parti-
cipação do processo seletivo do doutorado em Performances 
Culturais se efetiva, com um projeto que dialoga com as necessi-
dades do espaço e se vincula ao contexto das artes digitais e das 
tecnologias computacionais em gestão de dados. 

6. (Re)Começo

Já dentro do doutorado, entramos em contato com o profes-
sor Doutor Hugo Nascimento, o qual, já nas conversas iniciais, 
destaca alguns caminhos possíveis na pesquisa. Um deles é a pro-
posta de estudar o acesso aos museus digitais por pessoas com 
deficiências visuais, com possível foco nas com cegueira total. 

Era uma situação plausível de ser trabalhada, tendo em vista 
que o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), no ano de 2000, identificou aproximadamente cerca de 
14% da população brasileira como pessoas com alguma deficiên-
cia. Esses dados representam algo próximo de 24.5 milhões de 
cidadãos com alguma limitação. Desse grupo em especial, 67% 
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ou 16,6 milhões são deficientes visuais. Com o tempo, a ideia foi 
ficando mais viva. Após um ano de leitura e embasamento em 
museologia e performance, ficou claro que o caminho sugerido 
pelo professor é o desenvolvimento de uma nova interface digi-
tal para acesso aos museus digitais. Que seja não apenas uma 
replicação de modelos já prontos, mas, sim, uma forma que 
represente não uma adaptação, mas uma interface construída 
para a comunidade com deficiências visuais. Expandir os mode-
los atuais de acesso e não replicar os mesmos. Um experimento 
realizado dentro de uma disciplina trouxe contextos e saberes 
a você que permitiram amadurecer a própria percepção de sua 
participação no programa. O projeto trabalhou a ideia de cons-
truir um museu digital para Cora Coralina. Mas, diferente do 
comum, com um site com uma interface gráfica a disposição do 
usuário. Ele teria apenas uma tela preta visível, com um mapa 
oculto, em forma de planta baixa, do museu da Casa de Cora, 
mas apto a perceber pontos de contato do usuário. Um norte 
que foi seguido é o de evitar permanecer nas questões básicas 
de acessibilidade, com interfaces que são adaptadas de alguma 
forma para atender a necessidade das pessoas com deficiências 
visuais. Criar, ao invés de adaptar, uma interface que, de forma 
disruptiva, alcance novas formas de uso e performance junto 
ao público-alvo. Sempre com o objetivo geral de que toda a so-
ciedade possa usufruir igualitariamente dos espaços museais. 
Nesse sentido, nossa problemática se estabelece em como o uso 
de novas tecnologias podem contribuir para a acessibilidade da 
pessoa com deficiência visual em específico do Museu de Cora 
Coralina. A escolha desse equipamento cultural em específico 
se justifica pela relevância da história de Cora Coralina para o 
estado de Goiás e para a cultura brasileira. A proposta é explorar 
o ambiente do museu a partir de sua realização virtual. Distante 
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de realizar somente uma replicação da experiência que se tem 
ao visitar o espaço físico, a intenção é explorar novas possibili-
dades de interação do sujeito com o museu.
Figura 5 – Tela inicial do programa e tela base de mapa para reconhecimento 
tátil e sonoro

Fonte: Acervo do autor.

A partir de etapas de utilização, ou níveis de profundidade 
perceptivos, será dado ao usuário um primeiro nível, muito si-
milar ao que se tem em termos de visitação ao museu em sua 
contraparte física. Em um segundo nível, abre-se possibilidade 
de uma visita guiada, ainda aos moldes de uma experiência pos-
sível dentro de um museu tradicional. No terceiro nível, abre-se 
possibilidades dadas pelas diversas formas de uso do conteúdo 
pela ferramenta, tais como descrever, com base em dados histó-
ricos, os elementos ou espaços que estão sendo visitados, com 
o uso de vozes e elementos sonoros que indiquem, de maneira 
clara, as diversas fases temporais presentes na história do local. 
Um quarto nível é o da possibilidade da presença do outro. A vi-
sita ao museu, físico ou virtual, pode ser uma experiência cola-
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borativa. Ter outras vozes e poder escutar, interagir, responder 
e se comunicar é uma possibilidade que amplifica a experiência 
com os objetos e espaços. Nas telas abaixo, podemos entender 
uma perspectiva de uso do sistema.

Processo em construção, ainda se completa com os estudos 
iniciais necessários para suprir conhecimentos básicos. A pes-
quisa, hoje amadurecida, encontra-se em diálogo com a necessi-
dade de amplificar as experiencias e os estudos frente à comuni-
dade. Entender os mecanismos de acesso e como os deficientes 
visuais o utilizam irá validar as soluções adotadas e, também, 
permitir novos avanços nas soluções propostas.

7. Enfim...

A construção de um museu digital traz, novamente, para o 
contexto de seu desenvolvimento acadêmico, as pesquisas so-
bre interfaces computacionais. Apreender os conceitos ligados 
à nova museologia e performance dos equipamentos culturais 
e dos dispositivos computacionais envolvidos no processo de 
adaptação dos museus ao novo contexto informacional se tornou 
meta para o bom desenvolvimento de seu projeto. Do presente, 
vos falo que faz cada vez mais sentido nosso caminhar. Eluci-
dado por forças internas e motivado por pessoas fantásticas ao 
seu redor, caminhamos a passos largos para uma compreensão 
maior de nosso papel não somente frente à comunidade geral ou 
acadêmica, mas, em principal, para nós. Parabéns! 

Leonardo Eloi Soares de Carvalho1

1 Possui graduação em Artes Visuais - ênfase em Design Gráfico - pela Universidade 
Federal de Goiás (2001), especialização em cultura e criação pelo SENAC (2009) e 
mestrado em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (2009). É 
doutorando no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais.
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5. Carta solar de quem nunca parou de estudar  
e acreditar

Souzalândia/GO, 1º de julho de 2021

Olá, querida Vanusa Nogueira, tudo bem com você? Espero 
que sim. Resolvi jogar palavras ao ar, num dia ensolarado de 
nostalgias. Cartas andam com palavras que voam de pensamen-
to em pensamento... Estou com muita saudade de você, sabia? 
Hoje, lembrei muito da gente, porque é julho, mês cheio de da-
tas importantes: “Dia do Amigo”, 20 de julho, nosso dia... “Dia 
dazamiga”. Ah, no Brasil tem comemoração pra tudo, né? E eu 
adoro, você sabe. E dia 27, seu grande dia, você completará 50 
voltas ao redor do sol. Amiga, você já viveu meio século. Que coi-
sa boa, hein!!!Foi com muita alegria que sentei, hoje, na mesi-
nha do meu quarto, onde fica o computador, que está carregado 
de tanta tranqueiras que, por isso,quase não consegui abrir de 
tantos arquivos (risos). Gostaria mesmo era de te escrever com 
aquela caneta azul, relíquia das escrituras, que sempre tinha um 
versinho pra iniciar a “missiva”. Você tá lembrada, né? Que ti-
nha muito livros de bancas de jornais ensinando escrever cartas 
para as moças e os rapazes. Você até tinha uns, né, amiga? 

Vanusa, nunca vou esquecer de te ver escrevendo cartas de 
saudade para todas as amigas e amigos. E quando eles te pediam 
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para escrever cartas de amor? Era cada carta apaixonada, pare-
cida com a música do cantor brasileiro, Roberto Carlos. 

A Carta

(Roberto Carlos)

Escrevo-te estas mal traçadas linhas meu amor. 
Porque veio a saudade visitar meu coração. 
Espero que desculpes os meus erros por favor. 
Nas frases desta carta que é uma prova de afeição (trecho)

Amiga do céu, às vezes, as cartas eram respondidas, outras 
vezes, era cada latada, e você precisava consolar as amigas. Mas 
você era péssima conselheira, porque também dava cada bobei-
ra de amor, suas cartas eram as mais melosas de palavras apai-
xonadas, e levava cada fora dos rapazes. Vanusa, como você era 
corajosa assim, mulher? Se declarava em cartas.  Mas teve o lado 
bom, você leu muitos livros para isso e descobriu lindas poesias. 
Você mergulhou no mundo da literatura. E foi por causa dela que 
você se descobriu uma escritora ainda na adolescência. Por fa-
lar nisso, cadê os poemas que você escreveu? Ainda continuam 
guardados a sete chaves? Ah, mostra pra mim, vai. 

No ensino médio do Colégio Estadual Jalles Machado, em 
Goianésia/GO, você ficou encantada com a sua professora de li-
teratura, Usleina de Oliveira Mota. Com certeza, ela foi uma das 
suas referências de escritora. 

Vanusa, você cursou o “científico”, antigo ensino médio, pra 
fugir da sina de ser professora. Você queria ser engenheira, ar-
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quiteta, acho que por causa do seu pai construir tanta casa, ser 
pedreiro a vida toda, isso te inspirou. Amiga, mas você sempre 
foi péssima em matemática e física (risos). Lembra quando ficou 
de recuperação no último ano do ensino médio? Estudava até 
na madrugada para passar de ano. Coitada. Ainda insistiu fazer 
faculdade de engenharia sanitária em Anápolis. Fez dois ves-
tibulares e levou bomba justamente na física e matemática, as 
específicas na segunda etapa. Viu que não levava jeito, resolveu 
cursar Letras na Faculdade de Ciências e Letras de Goianésia, 
a extinta FACILGO, hoje UEG – Universidade Estadual de Goiás. 
Você morava em Souzalândia e todas as noites ia no ônibus dos 
estudantes, transporte da prefeitura de Barro Alto. Fez várias 
amizades que mantém até hoje. Você amava as disciplinas de 
todas as literaturas. Só fazia estágio com aulas planejadas de 
literatura. Você era telefonista na época. Trabalhava na extinta 
Telegoiás, em Souzalândia. Entre uma chamada e outra, ocupa-
va-se com leitura de um livro. Nos tempos mais difíceis, chegou 
a pedir livros emprestados e comprar só usados. Concluiu Le-
tras em 1994. A grana era curta. Sempre gosto de recordar da 
sua alegria de ter o primeiro caderno de capa dura e mochila, 
somente na faculdade. Era seu sonho ter material de boa quali-
dade. Na infância, você ia para a escola com caderno dentro da 
embalagem de açúcar. Ficava triste quando via colegas com pas-
tas de plásticos coloridos e você não tinha. Sua mãe lutava para 
ganhar dinheiro com costura e seu pai com as construções de 
casas, mas tudo era muito difícil na época. Lembro que você ven-
deu mexericas do quintal para conseguir comprar sua primeira 
pasta escolar, era verde e de plástico. E, depois disso, você con-
tinuou vendendo as mexericas com apoio da família e de mãos 
dados com suas lutas e sonhos...
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Mãos dadas

(Carlos Drummond de Andrade)

Não serei o poeta de um mundo caduco
Também não cantarei o mundo futuro
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças
Entre eles, considero a enorme realidade
O presente é tão grande, não nos afastemos
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 
presentes
A vida presente

O tempo presente a colocou no chão de uma escola. A licen-
ciatura em Letras te levou para a sala de aula. Você “virou” pro-
fessora pela força do destino. Trabalhou nos Colégios Estaduais: 
Tiradentes, em Souzalândia, e Guaraciaba, em Barro Alto. Dis-
tância de Souzalândia para Barro Alto pela rodovia, 18km.  Você 
ia no ônibus que buscava estudantes na zona rural para estudar 
em Barro Alto. Precisava levantar às 5h da manhã pra chegar em 
Barro Alto às 7h para dar aulas. Toda vez, precisavacobrir o rosto 
e até mesmo todo o corpo com um lençol para chegar limpa. En-
trava muita poeira pelas janelas do ônibus. Uma rotina cheia de 
aventuras pela estrada afora. 
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Em 1998, fez a primeira pós-graduação, uma especialização 
em Língua Portuguesa “A palavra no contexto”, pela Faculdade 
de Letras, da Universidade Federal de Goiás. Por sorte, o curso 
foi realizado em Goianésia, porque a turma era muito grande. 
Foi um tempo de grande aprendizado, com professores maravi-
lhosos de Goiânia. Em 1999, você foi convidada para substituir 
uma professora, que ia ter bebê, da UEG – Goianésia. Pensou 
que seria somente uma substituição de licença-maternidade. 
Foi bem além. Você conseguiu conquistar a confiança do grupo 
gestor e dos estudantes também. Tornou-se uma professora que 
atendia demandas e disciplinas dos cursos de letras e pedagogia. 
Trabalhou no ensino superior de 1999 – 2003. Vanusa, você ficou 
surpresa quando foi convidada para ser coordenadora do curso 
de Gestão Pública, também na UEG – Goianésia. Você aceitou e, 
além de coordenadora, foi professora da disciplina Português 
Instrumental.  Em 2001, o curso foi oferecido para 14 campus 
da UEG. Era novidade no estado de Goiás, um curso cheio de 
aprendizados e seminários. E você conseguiu articular e reali-
zar um desses seminários em Goianésia. Era muito engraçado te 
ver procurando palestrantes da área de licitação e gestão e você 
sempre conseguia gente renomada. Você sempre teve o apoio 
dos colegas das outras unidades e da reitoria da UEG. 

Amiga, lembra quando vestiu, várias vezes, de boneca para 
fazer abertura dos eventos do curso ou encontro dos coordena-
dores? Eles pediam a Glorinha Fulustreka e você tinha que se vi-
rar e representar alguma cena de teatro ou contar história. Você 
adorava, porque contava histórias e ainda divertia sem a pressão 
da prestação de contas, porque o curso era pago e tinha alguns 
inadimplentes. Você se salvava pulando essa etapa contando his-
tórias e todo mundo ria. 
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Era janeiro de 2004, você pegou mala e cuia e foi para Goiâ-
nia, mas só achou vaga de trabalho e moradia na casa de uma tia, 
em Aparecida de Goiânia, onde morou por 1 ano. Deixou UEG, 
irmãos e pais para trás. Foi realizar mais uma etapa acadêmica, 
fazer mestrado. Sorte que você já era concursada da secretaria 
estadual de educação, pediu transferência e descambou lá pra 
capital. Conseguiu fácil uma vaga no Colégio Estadual Cruzei-
ro, em Aparecida de Goiânia, onde você morou e trabalhou em 
outros lugares também, até 2007. Você teve a chance de parti-
cipar de um grupo de estudos em Linguística, da Faculdade de 
Letras (UFG), melhor ainda porque era da professora que foi 
sua orientadora na especialização. Você estava empolgadíssima, 
contou pra todo mundo, em Goianésia e Souzalândia, que você ia 
atrás de um sonho, fazer mestrado na UFG. Você tentou, eu sei, 
mas viu que não era exatamente aquele mestrado tão sonhado. 
Quando chegou o tempo de inscrição para a seleção, você não 
fez. O ano de 2004 foi realmente uma mudança de tudo. A sua 
persona contadora de histórias, Glorinha Fulustreka, tinha sido 
inventada em 2002. E Goiânia tinha muito o que ensinar para 
vocês duas no mundo da arte e cultura. Sei que sua irmã caçula 
te cutucou: “Você precisa decidir, ou mestrado ou Glorinha”. E 
foi isso, você desistiu do tão sonhado mestrado e investiu na car-
reira artística, ser uma contadora de histórias com mais valia. 
Você fez vários cursos de teatro, produção cultural e contação 
de histórias. Tudo que aparecia na área, você ia lá e fazia. Haja 
história para contar e recontar. 

O ano de 2007 chegou com tanta novidade, porque tinha saí-
do no site da UFG uma seleção de 19 vagas para licenciatura em 
Artes Visuais para pessoas portadoras de diploma de curso su-
perior. Meninaaaaaaa, você quase teve um treco. Era sua chance 
de estudar os desenhos que sonhou na infância. Lembro de uma 
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vez que teu pai perguntou o que você queria ser quando crescer 
e você respondeu: “Quero ser artista plástica”. Era muito engra-
çado, você nem sabia ler e escrever e desenhava os catecismos 
da sua mãe. As garatujas de Vanusa. Você fez a inscrição naFaV 
– Faculdade de Artes Visuais. Tinha prova de aptidão, desenho 
em 3 atividades, ao vivo, sala lotada. Você fez e ficou em segun-
do lugar no resultado final, nota 9,0. Você estava com 36 anos 
de idade, muitos colegas de sala tinham a metade da sua idade. 
Aprendeu muito com os jovens artistas e os maravilhosos pro-
fessores. Timidamente, você levou um álbum dos seus desenhos 
e pinturas pra faculdade e lá disseram que você era muito aca-
dêmica (risos). Você não entendeu nada na época. Acho que até 
hoje, né? Isso me lembra a pintura de Magritte, “isto não é um 
cachimbo”, que gera muito debate, “você vê tão bem o cachim-
bo que sou, que seria ridículo para mim dispor minhas linhas 
de modo a lhes fazer escrever: isto é um cachimbo. As palavras, 
de certo, me desenhariam menos bem do que eu me represento” 
(FOUCAULT, 1988, p. 27). As representações, para Foucault, são 
para provocar o público, o interlocutor. E não é para explicar. A 
arte ultrapassa fronteiras. O que a faculdade ensinava era arte 
contemporânea, você estranhou um pouco, mas logo aprendeu a 
apreciar e adorava visitar exposições para aprender mais e mais. 
Você pintava muito bem o corpo humano. Já fez Jesus até de 8m, 
não foi? Já pintou capela, fachada de igreja. Muita natureza mor-
ta. Tem pelo menos uns 30 quadros espalhados por aí. Mas, isso 
não tinha validade nenhuma para muitos professores. Certa vez, 
uma professora disse para uma colega sua: “ tadinha, ela não en-
tende o que a gente fala, né?”. Hooks (2013) evidencia a prática 
pedagógica para que os alunos sintam desafiados e não acuados 
no “fazer arte” ou qualquer outra área do conhecimento: 
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o aspecto empolgante de criar na sala de 
aula uma comunidade onde haja respeito 
pelas vozes individuais é que o retorno é 
bem maior, pois os alunos se sentem, de 
fato, livres para falar - e responder. E é ver-
dade: muitas vezes, esse retorno assume a 
forma de crítica. Deixar de lado a neces-
sidade de afirmação imediata foi crucial 
para meu crescimento como professora. 
Aprendi a respeitar o fato de que mudar de 
paradigma ou partilhar o conhecimento 
de maneira nova são desafios; leva tempo 
para que os alunos sintam esses desafios 
como positivos. (HOOKS, 2013, p. 60).  

A capacidade de mediar um aprendizado novo requer sabe-
doria. A professora não quis saber o que você era capaz de pro-
duzir, além de desenhar só o que ela queria.  Sua colega riu e você 
também, porque estava tudo bem não fazer do jeito que a profes-
sora queria. E acho que até hoje está tudo bem. Mas não está. 
Você desistiu de pintar desde 2009. Nunca mais fez um quadro. 
Sei que você guarda as tintas à óleo até hoje numa caixinha. Acho 
que nem presta mais. Por que você guarda isso, mulher? 

Ah, mas e os desenhos livres e esculturasque você aprendia 
no pátio do museu antropológico da praça universitária?  Você 
delirava, que sei. Mulher, e os desenhos com modelo vivo, na tur-
ma noturna? Você caprichava, porque o professor movimentava 
toda a turma. Todo mundo tinha várias possibilidades de criar e 
recriar em cima das propostas. 

Ê Vanusinhaaaaaa, você demorou a concluir essa licencia-
tura, hein? De 2007 até 2013, foram sete anos de jornada dura, 
porque você trabalhava nas escolas e tinha semestre que só con-
seguia cursar uma disciplina. Artes Visuais era matutino, mas 
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você conseguiu pegar a disciplina de figura humana no noturno 
no curso de moda. Ainda bem. Trabalhar em sala de aula e fazer 
faculdade presencial não foi nada fácil para você, que morava 
longe do trabalho e da UFG e fazia tudo de coletivo, ônibus pú-
blico. Normalmente, eram 9 ônibus por dia para dar conta de 
tudo isso. Mas a colação de grau foi linda, deu tudo certo, e você 
teve a chance de estudar com muitas turmas diferentes. No fi-
nal, tudo ficou bem, ainda bem. Sei que até hoje você mantém 
contato e amizade com muitos professores, e eles torcem para 
que as coisas boas aconteçam com você. Menina, a turma te es-
colheu para escrever o discurso e ler também. Ah, que bonito 
isso. Da família, foi seu pai, que estava tão orgulhoso de você. 
Retrato de todo mundo foi um exagero. Você nem gosta,não é? 
Não teve baile, mas teve boas recordações de tudo que foi vivido 
com muita arte. 

O ano de 2014 trouxe outra novidade, a sua vontade voltou em 
fazer o mestrado, dessa vez no Programa de Pós – Graduação em 
Performances Culturais, da EMAC – Escola de Música e Artes 
Cênicas, da UFG. Você estudou, estudou, estudou, e no fim deu 
tudo errado. Acho que estudou pouco... (risos). Você não passou 
nem na primeira fase, que era prova de língua estrangeira e es-
pecífica. Um professor/fiscal de prova até brincou quando viu 
sua prova de inglês toda completa, um textão traduzidinho, eu 
saí bem: “você fez foi um testamento?”, brincou.

Mas a específica você não conseguiu concentrar, não lembro 
bem, acho que você me contou que tirou 45, um trem assim. Coi-
tada! (risos). Ainda bem que você não se abateu tanto, só um pou-
quinho. Deixou o tempo organizar tudo e seguiu estrada afora. 

O tempo passou lentamente e lá foi você tentar o mestrado 
da Universidade Estadual de Goiás, Programa de Pós-Graduação 
em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado– TECCER. 
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Queria pesquisar folia. Na 1ª tentativa, final de 2014, se saiu bem 
nas provas escritas, e foi reprovada na entrevista. Na 2ª tentati-
va, em 2015, com a mesma temática de folia, foi reprovada antes 
de ir para a entrevista.  Você dizia: “Ô trem custoso de acertar na 
entrevista”.  Em agosto de 2016, até dezembro, você foi para Pire-
nópolis cursar uma disciplina como aluna especial, vinculada a 
esse programa da UEG, “vivências, interações e metodologia da 
pesquisa de campo sobre culturas populares”,com o antropólogo 
Carlos Rodrigues Brandão, da UniCamp (Universidade de Cam-
pinas – SP), ele era professor/convidado da UEG. Vanusa, você 
aprendeu muito com ele e com a turma. Renovou sua vontade 
de participar novamente da seleção do TECCER da UEG. Você 
ficou com a nota 9,2 para seguir a última etapa, a entrevista. 
Você mudou a temática, dessa vez, iria pesquisar as contadoras 
de histórias de Pirenópolis. Dona Benta (in memorian), uma das 
pioneiras da cidade, dá nome a uma ponte pênsil da cidade, era 
uma das contadoras já no projeto, além de outras quatro mulhe-
res, que contam histórias até hoje.  Lá foi você, toda de Glori-
nha Fulustreka para a entrevista da 3ª tentativa do tão sonhado 
mestrado (risos). Inacreditável, a banca era a mesma da sua 1ª 
tentativa. Você já ficou muito sem graça, e nem cantou os ver-
sos no final, que tinha ensaiado. Ao sair dali, você tinha certeza 
que seria reprovada. Porque era a mesma banca. E por azar, seu 
currículo não foi contado nota, disseram que faltou documen-
tos. E você tinha certeza que havia enviado tudo pelos correios. 
Mesmo sem saber da nota da entrevista, você já desanimou com 
esse contratempo dos documentos. Deixou pra lá. Lógico que 
não passou, porque eram 2 vagas pra linha de pesquisa que você 
escolheu e você foi prejudicada com nota de currículo. Foi um 
desânimo total. Você passou um tempão remoendo esse assunto 
com os amigos. A sensação era de total frustração, porque você 
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sabia tudo do conteúdo. Mas, infelizmente, foi o desfecho nada 
parecido com as histórias da carochinha, você não conseguiu o 
“feliz para sempre”... (risos). Ai, amiga, acontece cada coisa com 
você, por isso acho graça, desculpa aí (risos). 

O ano de 2017 chegou de presente. E você foi surpreendida dia 
16, né amiga? Janeiro foi lançamento do edital do Mestrado em 
Performances Culturais, da UFG, outra vez. Você estava de férias 
aqui em Souzalândia, lembra? Você estava esperando uma tradi-
cional Festa de São Sebastião, que acontece todo dia 20 de janei-
ro. Você comentou com sua mãe que queria tentar, mas queria 
ficar pra festa que você fotografa e escreve a história desde 2012. 
Sua mãe, sempre sábia, disse pra você ir logo pra Goiânia fazer a 
inscrição e que a festa aqui tinha todo ano e você já tinha muitas 
imagens arquivadas. Você foi sem pensar duas vezes. Conversou 
com uma grande amiga, professora da FaV, sobre seu desejo, e 
ela sugeriu pesquisar histórias de mulheres. No momento, você 
lembrou das andanças pelo território Kalunga, em 2016. As per-
formances das mulheres quilombolas de lá foram suas maiores 
inspirações, já que, como nos explica Bauman (2008, p. 03), 

[...] as performances culturais são profun-
damente reflexivas, na medida em que são 
formas culturais sobre a cultura, formas 
sociais sobre a sociedade; elas são memo-
ráveis e replicáveis, servindo assim como 
mecanismos de continuidade cultural; e 
são notavelmente eficazes em constituir 
públicos, disseminar conhecimento, eli-
citar comprometimentos e envolvimentos 
participativos, levando as pessoas à ação.

Você escreveu rapidamente um projeto, mandou para dois 
amigos corrigir, e uma professora também– uma do tempo das 
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artes visuais –, que disse que estava parecendo o baú da Glorinha 
depois de um espetáculo, com certeza, uma bagunça, né, amiga? 
Mas a professora acreditou e disse que tinha tudo para dar cer-
to. Menina, e deu mesmo. Você foi aprovadíssima, em 2º lugar, 
com nota 9,2 e alguma coisinha mais. A entrevista foi sensacio-
nal, fiquei sabendo que você era a última do dia, foi toda Glori-
nha Fulustreka e já entrou pedindo licença cantando. A banca 
já levantou e te recebeu em pé na porta. E ficaram ali atenciosos 
apreciando sua performance. Cada objeto cênico que você tirava 
da mala de pano, era uma parte do teu projeto. Eles riam de con-
tentamento, assim disseram. Ainda, bem, Vanusa. Você tinha 
encontrado, ali, o seu lugar: contar histórias quilombolas das 
mulheres de um dos maiores quilombos do Brasil, Kalunga, lu-
gar de narradores tradicionais. Pois, conforme salienta a autora 
e professora Angela Café, que foi uma das referências utilizadas 
em seu trabalho

[...] o contador ou narrador tradicional é 
o portador de um repertório de histórias 
ancestrais, conhecidas, memorizadas e 
aprendidas pela oralidade no seio da co-
munidade a qual pertence, e que narra 
numa situação performática, que pressu-
põe uma situação de apropriação e criação 
pessoal do contador, ao mesmo tempo em 
que um conteúdo ancestral é transmitido 
e um patrimônio cultural é preservado. 
(CAFÉ, 2015, p. 83).

E foram os repertórios do povo Kalunga que te levaram a des-
cobrir novos modos de contar histórias e reinventar caminhos 
nos contos populares e tradicionais, por meio de performances 
tão peculiares. O significado da palavra Kalunga vai além das 
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fronteiras deste território e possui inúmeros significados pelo 
mundo afora, é uma boneca de madeira, pano, osso ou metal, a 
lunga ou calunga; divindade do culto banto, ou imagem dessa 
divindade; kalungangombe, deus angolense, deus das profun-
dezas do globo terrestre; nos cultos de umbanda e candomblé 
é mar e campo sagrado para repouso dos ancestrais (cemitério); 
em quimbundo é tratamento de pessoa ilustre, de homem no-
bre (BAIOCCHI, 2013). Porém, o povo do Território Kalunga, em 
Goiás, escolheu o que para eles têm mais sentido, o que nasceu 
da sabedoria dos quilombolas do cerrado, um nome forte e resis-
tente: um lugar sagrado para todos. Um lugar que brota a plan-
ta kalunga – amarga, que cura muitas doenças, como dizem as 
pessoas mais velhas. Um lugar que a natureza presenteou com 
muitos rios e córregos, dentre eles, o córrego Kalunga, que fica 
à beira do caminho para a Comunidade Riachão, as pessoas têm 
orgulho de falar do córrego. 

Vilmar Souza Costa, que é filho da terra, em seu trabalho 
de conclusão de curso no LEDOC/UnB1, fala que o significado 
de “Calunga ou Kalunga é o nome atribuído a descendentes de 
escravos fugidos e libertos das minas de ouro do Brasil central” 
(COSTA, 2013, p. 28). Assim, os quilombolas Kalunga viveram 
muitos anos isolados por causa do difícil acesso às suas terras, 
que ficam na região nordeste de Goiás,onde encontra-se o Sítio 
Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga2, criado em 1991, por 
meio da Lei Complementar do Estado de Goiás nº 11.409/91. A 

1 Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade de Brasília. 

2 Lei de criação do Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga. Lei Estadual nº 
11.409, de 21 de janeiro de 1991, Goiás. Em 1991, após esforços dos Kalunga e dos 
membros do projeto Kalunga: Povo da Terra (1981 -1996), da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), coordenado pela antropóloga Mari de NasaréBaiocchi, a Assem-
bleia Legislativa do Estado de Goiás aprova a Lei e o governador a sanciona (BAIOC-
CHI, 2013, p. 26).
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criação dessa lei foi o reconhecimento da herança quilombola de 
seus moradores. Há mais de oitenta comunidades distribuídas 
em três municípios goianos: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás 
e Teresina de Goiás. 

E para você, Vanusa, tudo era novidade. As comunidades 
kalunga estão distribuídas em 253 mil hectares de superfície di-
vididos em “[...] cinco núcleos principais: Contenda, Kalunga, Vão 
de Almas, Vão do Moleque, Ribeirão dos Negros (nome antigo), 
 ou Ribeirão dos Bois (recente). 

Vanusa, não foi fácil para você escolher a comunidade para 
pesquisar. Soube que a sua professora orientadora, Renata de 
Lima Silva, sugeriu que você retornasse e depois decidisse. Você 
já conhecia duas, Engenho II e Vão de Almas. A terceira, você 
foi pela curiosidade de conhecer uma das maiores matriarcas 
e líder da Comunidade Riachão, no município de Monte Alegre 
de Goiás, a conhecida Dona Procópia. E foi lá, no cantinho dela, 
entre serras e rios, que você escolheu a comunidade. Imagino 
que você já deve sentir muita saudade de lá, né? Você ficou com 
medo da bruxa que chupava os umbigos dos bebês que Dona 
Procópia te contou? E do homem que virava onça, que a Quita 
contou também? 

Dizem que a matriarca já ganhou até menção honrosa do 
Prêmio Nobel da Paz, por barrar a construção de uma barragem 
hidréletrica na região. Procópia dos Santos Rosa nasceu em 10/
fev/1933, em Riachão, das mãos de parteira, é mãe de Domingas 
e Léo. Foi casada 57 anos com Salustriano Ferreira das Virgens 
(que faleceu em 2010), tem doze netos (cinco homens e sete mu-
lheres), quarenta netos, que ela disse, em 2017: “ É mais ou meno 
quarenta e todo ano nasce um neto, num dá pá contá direito” e 
duas tataranetas.
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Muitas outras mulheres participaram desses encontros con-
tigo, né, amiga? Quantas histórias para relembrar... quantas 
performances culturais para compartilhar...

na encruzilhada (lugar de cruzamentos, 
influências, divergências, cisões, fusões, 
rupturas, multiplicidades) entre Antropo-
logia e formas expressivas em performan-
ce, danças, cantos, músicas, narrativas, 
jogos, brincadeiras, procissões, dramati-
zações, festas e festivais, manifestações 
sociais e políticas, rituais de vida e de mor-
te recebem especial atenção, não apenas 
pelas interpretações ou pelas leituras do 
social que possibilitam, mas, sobretudo, 
pelos aspectos simbólicos, expressivos, 
poéticos, estéticos, políticos e reflexivos 
que evocam e que produzem. (HART-
MANN; LANGDON 2020, p. 01-02).

Depois dessas manifestações e encruzilhadas carregadas de 
saberes, março de 2019 marcou sua história, minha amiga,você 
tornou-se mestra em Performances Culturais. Que honra! Que 
orgulho de você! Sala da Faculdade de Ciências Sociais lotada 
de amigos e familiares. Uma banca só de professoras doutoras 
mulheres: Renata de Lima Silva, Marlini Dorneles de Lima e Lu-
ciana Hartmann. 

Era setembro de 2019, primavera anunciando novos rumos, 
aromas e saberes. Aberta a inscrição do doutorado em Perfor-
mances Culturais, você fez logo a inscrição. Os ventos sopra-
ram novas ideias e surgiu um novo projeto de pesquisa:  a arte 
e pessoas com deficiência. Você passouuuuuuuuuuuuuu, ami-
gaaaaaaaaa. Ah, que alegriiiiiiaaaaaaaaaaa. E na entrevista você 
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seguiu o mesmo ritual do mestrado, entrou cantando para sau-
dar a mesa e declamou uma poesia autoral no final: 

#PcD
PcD aparece em editais de concursos e anúncios de jornais.
Mas ninguém conhece realmente nossos “ais”.
Por isso queremos muito mais.
Poucos conhecem nossas histórias, alegrias e poesias.
Somos PcD – Pessoa com Deficiência.
Pedimos respeito e políticas públicas com mais decência.
PcD até parece sigla política partidária,
mas é somente nossa luta diária.
Nossa vaidade é ter acessibilidade em todo canto da cidade.
Que aconteça a inclusão em todo espaço e situação.
Somos #PcD com razão e múltipla emoção.

Amiga, por isso você quis fazer esse doutorado, porque que-
ria, também, contar a sua história, a sua trajetória de pessoa 
com deficiência. O desejo começou quando você participou do 
NAIBF – Núcleo de acessibilidade e inclusão do Basileu França, 
em Goiânia/GO, com ensaios e peça teatral com mais de 20 pes-
soas com deficiência, em cena e também assistiu um festival em 
Cavalcante/GO, Afrocena, no qual um jovem na cadeira de rodas 
dançava Michael Jacksone, em apenas 4 minutos, seduziu toda 
a plateia. E, depois, vocês foram colegas numa roda de conversa 
sobre cidade e acessibilidade.  Sua mãe conta que, assim que você 
começou a andar com 1 ano e 2 meses, teve poliomielite, CID 10 
código B91, a conhecida paralisia infantil, com sequela na perna 
esquerda, que é 2 centímetros menor. Ah, Vanusa, mas você teve 
uma infância muito criativa, porque podia rabiscar nos livros e 
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revistas da sua mãe e, ainda, ganhou dois velocípedes para for-
talecer suas pernas. Você adorava dirigir e brincar no quintal. É, 
amiga, a sequela na perna esquerda ficou, você ainda manca um 
pouco para andar. Adorei descobrir que você aprendeu as “pri-
meiras letras” com seus pais, que só cursaram o antigo primário, 
que já moraram emSouzalândia e Minaçu por um tempo. Me-
nina, soube que você só conseguiu ir para a escola aos 08 anos, 
porque seus vizinhos/colegas eram seus companheiros. O iti-
nerário era todo feito a pé com seus colegas da primeira escola, 
Colégio Estadual Joaquim Thomé de Almeida, em Minaçu/GO. 
Então, você entrou direto no 1º ano do Ensino Fundamental por 
causa da sua idade. E logo mudaram de volta para Souzalândia, 
enquanto você ainda fazia o 1º ano escolar. Aochegar na Escola 
Estadual Tiradentes, pegaram seu caderno, avaliaram e acha-
ram que você era bem alfabetizada e foi promovida para 2º ano. 
Enfim, fez dois anos escolares num só. Disseram que você cres-
ceu declamando poesia em datas comemorativas dessa mesma 
escola. Foi princesa Leopoldina por duas vezes em desfile de 7 
de setembro, sempre em cima de um carro aberto, porque você 
não conseguia desfilar a pé. E ficava toda bonitinha porque sua 
mãe costurava seus vestidos maravilhosos, seus primeiros ‘figu-
rinos’. E para cada poesia no “Dia das Mães” e “Dia dos Pais”, você 
sempre ganhava roupa nova e exclusiva para a ocasião.

Amiga, você encontrou na arte sua profissão e a deficiência 
não te limitou a sonhar, você conseguiu realizar muitas coisas. 
Muita gente sabe que você não é cantora, mas escreve músicas 
brincantes, produz cenários e objetos de cena. E canta para es-
pantar os males. Seus figurinos são costurados por figurinistas 
amigos e pela sua mãe Doralice –“Dora”. Conseguiu gravar um 
CD de histórias e brincadeiras em 2009, com recurso e solida-
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riedade dos amigos artistas; em 2014, um DVD: Contação dehis-
tórias e outras caraminholas, pela Lei Goyazes de incentivo à 
cultura. Por causa da brejeirice goiana, preferecontar coisas do 
nosso cerrado. Além de dar aulas de arte e contação de histórias 
em escolas públicas, você apresenta espetáculos em teatros com 
sua persona Glorinha Fulustreka. É sobre tudo isso e muito mais 
que você quer escrever sua tese de doutorado. Encorajar outras 
pessoas com deficiência, que gostam de arte, afazê-la, viver os 
sonhos sem medo das limitações. Você não casou e nem teve fi-
lhos, mas tem um bando de crianças e adultos que adoram ouvir 
suas histórias pelo o mundo afora. Você usará na sua tese a me-
todologia da autoetnografia

[...] o que caracteriza a especificidade do 
método autoetnográfico é o reconheci-
mento e a inclusão da experiência do su-
jeito pesquisador tanto na definição do 
que será pesquisado quanto no desenvol-
vimento da pesquisa (recursos como me-
mória, autobiografia e histórias de vida, 
por exemplo) e os fatores relacionais que 
surgem no decorrer da investigação (a ex-
periência de outros sujeitos, barreiras por 
existir uma maior ou menor proximidade 
com o tema escolhido, etc.). Dito de outra 
maneira, o que se destaca nesse método é 
a importância da narrativa pessoal e das 
experiências dos sujeitos e autores das 
pesquisas, o fato de pensar o papel político 
do autor em relação ao tema, a influência 
desse autor nas escolhas e direcionamen-
tos investigativos e seus possíveis avanços. 
Tudo isso tem uma conexão direta com 
o reconhecimento do caráter político e 
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transformador que tal método assume ao 
“dar voz para quem fala” e em “favor de 
quem se fala”. (SANTOS, 2017, p. 219).

Cursar o doutorado em plena pandemia não tem sido fácil, 
né, amiga? Fiquei sabendo que vocês começaram em março de 
2020, tiveram duas aulas e foi decretado o cancelamento do es-
tudo presencial.  Mulher, esse trem tá demorando para passar, 
essa COVID é uma alienígena, tome cuidado. Até hoje vocês têm 
aula remota? 

Ah, eu gostei muito da poesia que você escreveu para a coletâ-
nea Lacunas, em que participaram 15 escritores, todos, pessoas 
com deficiência. 

Pandemia (in) poesia

Uma pandemia que dá agonia
Para amenizar vou contar em poesia
A quarentena que já virou centena
2020 foi instalado
2020 foi viralizado
Um tal Corona Vírus
De tão malvado
No mundo foi espalhado
De repente tudo ficou parado
Gente doente e morta para todo lado
O mundo ficou desolado
Numa ação ligeira
Muitos países fecharam fronteiras
O tal vírus maluquete
Virou Sucesso na internet
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Vírus ruim feito uma peste
Contaminando gente...
de norte a sul, de leste a oeste
Vi muita gente imprudente
Que zombava e avacalhava
Vi muita gente decente
Que fez o bem, bem diferente
Com solidariedade de verdade
Máscara virou peça principal
Para cobrir a boca e nariz tudo igual
Teve gente que fez tudo bem legal
Teve gente que respondeu mal
Pandemia causou confusão
Muita gente perdeu a razão
Xingando palavrão
Sem compaixão
2020 causou tanta desilusão
e segue 2021 no mesmo batidão,
haja confusão,
haja vacina, 
haja paciência
COVID é uma sina
Que todo dia desatina
Ainda bem que abraço virtual
Não faz nenhum mal
Então deixo aqui, 
Um bem especial.

Amiga, estou com muita saudade de você, mas preciso me 
despedir, porque tem mais gente aqui em casa precisando do 
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computador para digitar uns trem. Te escrevo de novo no mês 
que vem. Fique bem. Mesmo depois de imunizada, continue 
usando máscara. Continue me mandando mensagens e bilheti-
nhos da Glorinha pelo Instagram. Eu amoooo todos. Feliz ani-
versário, muita saúde e criatividade para gente comemorar de-
pois que tudo se acalmar. Bom retorno do doutorado e fica forte 
aí amiga. Se as coisas apertarem, me chama que te ajudo nas es-
critas e aflições das teorias de todo dia. (risos)

Um abraçooooooo  bemmmmm grandeeeeeeee com cheiri-
nho de pequi pra você nunca esquecer de mim...

Com carinho, 
Vanusa, Van, Vanu, Vana, Vânia, Glorinha, Fulustrekinha, 

Plockinha, Fulu, Fulus...

Vanusa Nogueira Neves3

3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais(PPGPC), 
da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, sob a orienta-
ção da Professora Dra. Luciene de Oliveira Dias; mestra em Performances Cultu-
rais (PPGPC); participante do Pindoba - Grupo de Pesquisa em Narrativas da Dife-
rença. Goiânia-GO. Brasil. 
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6. Escritos sobre mim mesma:  
trilhando caminhos a partir das memórias  

afetivas e a construção do conhecimento

Cara Daniela, espero que esteja bem. Como o tempo passou 
rápido desde que você terminou o mestrado em Artes em 2006... 
Um ano de muitas mudanças, você se lembra bem disso. 

Esta carta, escrita por você no presente, é endereçada a você mesma 
no passado, a fim de suscitar reflexões sobre o seu percurso formativo 
percorrido até o momento, pois, como o compositor Sérgio Britto es-
creveu, “[...] é caminhando que se faz o caminho”; caminho esse 
trilhado a partir de experiências, aprendizados, incertezas e 
expectativas. Mas, para darmos início, vamos juntas, rememorar 
como se iniciou esse processo?

Era para ser um dia comum, desses em que a rotina dita os 
afazeres. O ano, 2010, e você, uma professora de artes/música 
da educação básica, ainda por descobrir os encantamentos e 
desafios da docência. Porém, aquele “dia comum” ainda tinha 
muito que revelar... Em mãos, você levava consigo os materiais 
a serem utilizados e, na cabeça, o esquema pronto para a aula. 
Mas, ao abrir a porta e adentrar a sala, uma aluna, em alto tom, 
exclamou: “Professora, a senhora vai colocar música pra gente 
ouvir?” Foi então, que, naquele início de aula, a garota procurava 
apressadamente uma estação de rádio no aparelho de som. No 
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momento, a música veiculada era “E, daí?” do compositor Dann 
Nascimento e interpretada pela dupla sertaneja Guilherme e 
Santiago. A canção estava no topo das mais tocadas e, com uma 
“batida” de violão diferente das músicas sertanejas de décadas 
anteriores, ela propiciava àqueles jovens uma energia que os fa-
zia cantar e dançar em meio à uma grande euforia.

Nesse contexto, a exclamação da estudante trouxe surpresa e 
certa inquietação: “Que música boa!”. O dia então se tornou sur-
preendente e você se pôs a indagar o motivo de aquela música 
em especial representar tanto para ela para os colegas de turma.

O cotidiano escolar ia, aos poucos, revelando-se nas práti-
cas dos estudantes, especialmente na musicalidade estampada 
no espaço escolar. O evento relatado fora incisivo e culminou 
em sua pesquisa de Mestrado desenvolvida entre 2010 e 2012: 
“A música sertaneja é a que eu mais gosto!”: um estudo sobre a 
construção do gosto a partir das relações entre jovens estudan-
tes de Itumbiara– GO e o Sertanejo Universitário. 

É importante ressaltar que, durante a sua graduação, a par-
tir das leituras realizadas no campo da Educação Musical, sua 
preocupação em ouvir os alunos a respeito de seus gostos mu-
sicais foi primordial para o planejamento das aulas de violão. 
A abordagem sociocultural da educação musical se revelou em 
uma perspectiva que te proporcionou várias reflexões sobre o 
processo ensino-aprendizagem em música. Especialmente, as 
considerações de Arroyo (2000) tornaram-se fundamentais em 
seu processo formativo:

A relevância pedagógico-musical de se 
“considerar os contextos socioculturais dos 
alunos” significa antropologicamente reco-
nhecer que esses alunos estão inseridos em 
redes particulares de significado, que sina-
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lizam para suas visões de mundo (de músi-
ca, de fazer musical, de aprender musica). 
(ARROYO, 2000, p. 17, grifos da autora).

Porém, no cenário da educação básica, como você iria “[...] 
considerar os contextos socioculturais dos alunos” (ARROYO, 
2000, p. 17) por meio da escuta atenta de suas experiências? Eu 
sei, e você também sabe que foi um imenso desafio. Para, além 
disso, outra preocupação surgia: de que modo realizar uma dis-
cussão na academia a partir do estudo da construção do gosto 
pelo sertanejo universitário, pois, muitas das vezes, a cultura de 
massa era vista sob tantos estereótipos? No entanto, você persis-
tiu no interesse em buscar, nas narrativas e práticas construídas 
por aqueles jovens, o motivo pelo qual a dita música boa signifi-
cava tanto para eles. Talvez porque, não somente àqueles jovens, 
dentre os quais sete deles foram escolhidos para relatar suas ex-
periências, mas, também a você, a música boa evocava memórias 
passadas do ambiente familiar no qual vozes em terças ecoavam.

A partir dos estudos em Performances Culturais, você tem 
percebido o quanto as experiências passadas, reveladas em me-
mórias, são carregadas de sentidos e significados. Como Taylor 
(2013) diz, muitos estudiosos têm se dedicado a “[...] explorar 
como a performance transmite memórias” (TAYLOR, 2013,  
p. 19); além disso, a autora também reafirma a sua preocupação 
em “[...] examinar práticas passadas, consideradas por alguns 
desaparecidas” (TAYLOR, 2013, p. 21).

Mas, à época, você não se permitiu imergirem suas memó-
rias, algo que, atualmente, em sua pesquisa de doutorado, você 
tem despertado com vigor. Inclusive, é com o relato de uma 
dessas memórias que a sua pesquisa sobre o Ofício Divino das 
Comunidades se instaura, pois, o ato de celebrar trouxe novos 
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sentidos à sua prática religiosa, inclusive, te proporcionou refle-
tir sobre tudo que envolve o rito, com ênfase nas experiências 
multissensoriais. Nesse sentido, Langdon (2006) esclarece: 

Indo além dos limites da análise semânti-
ca do rito, a experiência de performance 
se localiza na sinestesia, ou seja, na expe-
riência simultânea dos vários receptores 
sensoriais recebendo os ritmos, as luzes, 
os cheiros, a música, os tambores e o mo-
vimento corporal. (LANGDON, 2006, p. 16).

O Ofício Divino das Comunidades encerra diversas práticas: 
o canto, a dança, os aromas, os gestos, a palavra conduzida pela 
voz, contudo, acerca das performances que dele emergem, sua 
compreensão depende, em grande parte, de quem observa e des-
cortina os detalhes vislumbrados a partir das ações realizadas. 
Por essa razão, a escolha de embrenhar sua investigação de dou-
torado no campo das Performances Culturais se deu em vistas 
dos atravessamentos que este campo propicia com outras áreas 
do conhecimento, dentre elas, a Antropologia, Artes e Teologia. 

Dito isto, não é a primeira vez que você se propõe a falar so-
bre performance em uma pesquisa acadêmica, não é mesmo? 
Durante o mestrado você empregou o conceito a partir do pen-
samento do sociólogo Antoine Hennion. A concepção desse au-
tor colaborou para que você enxergasse a performance não so-
mente como a execução de uma peça musical (conceito esse tão 
arraigado nos estudos musicais) mas, como “[...] possibilitadora 
de experiências que podem ser vistas enquanto o corpo age du-
rante audições musicais” (SANTOS, 2012, p. 48).

O cotidiano escolar se traduzia em performances: em seus 
dizeres, corpos, quando os adolescentes se reuniam nos inter-
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valos das aulas para tocar e cantar suas músicas preferidas. 
Você sempre nominou tais práticas de performances, mesmo 
porque, como violonista, esse termo era recorrentemente utili-
zado durante a graduação para nominar a execução musical em 
si. Contudo, hoje você percebe que a terminologia se amplifica 
em outras perspectivas para além da execução musical, consi-
derando o evento em si, seus efeitos e reverberações, bem como, 
o contexto. Nesse sentido, Langdon (2006) colabora ao esclare-
cer que as performances englobam os fatores multissensoriais, 
o engajamento corporal, sensorial e emocional que os ritos en-
cerram. Mas.... Vamos voltar ao conceito de Hennion e observar 
como você alinhavou a concepção do autor à sua pesquisa sobre 
o gosto musical dos jovens?

Hennion, ao tratar a performance nos estudos sobre o gosto 
musical, invoca outros dois elementos: a atividade coletiva e a re-
flexividade do amador. A proposta de Hennion considera o gosto 
a partir de uma perspectiva apoiada naquilo que as pessoas fa-
zem com a música:

Focalizando as práticas dos amado-
res, é possível produzir um conjunto 
em palavras do gosto musical no ato, 
na situação, com seus truques e suas 
artimanhas, longe de todo espaço de 
justificação pública, mas atento ao 
seu próprio sucesso. Nosso ângulo de 
ataque consistiu em tratar o gosto mu-
sical não como uma propriedade [...] 
mas como uma prática, uma ativida-
de coletiva com os objetos, um “fazer  
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junto”1. (HENNION, 2004, p. 9, tradu-
ção nossa, grifos do autor).

Ao tratar especificamente a performance, Hennion destaca 
que ela situa o amador numa relação direta com a música. Nota-
damente, o sociólogo dispensa atenção especial à música popu-
lar por privilegiar a externalização de corpos e gestos, rejeitan-
do a ideia da passividade do amador:

Implica ver a música não como um produ-
to estático, em uma partitura, no disco ou 
em um programa de concerto, mas como 
um evento imprevisível, uma performan-
ce em tempo real, um fenômeno atual 
gerado por instrumentos, equipamentos, 
mãos e ações2. (HENNION, 2001, p. 2, tra-
dução nossa).

A partir da abordagem de Hennion, você passou a observar 
como os estudantes se relacionavam com a música e percebeu 
que a partir dessa interação surgem diversas ações. Sem dúvida, 
a perspectiva de Hennion, ao tratar o gosto musical enquanto 
performance, transformou a sua percepção sobre música e sobre 
como as pessoas se relacionam com essa linguagem. Dessa forma, 
você passou a observar os detalhes, as circunstâncias, os gestos e 
os demais elementos que as práticas musicais apresentam.

1 En s’intéressant aux pratiques amateus, il est possible de produire une mise em 
mots du goût musical em acte, en situation, avec ses trucs et ses bricolages, loin de 
tout espace de justification publique, mais attentif à son propre succès. Notre angle 
d’attaque a consiste à traitrer le goût musical non comme une propriété [...] mais 
commme une pratique, une activité collective avec des objets, un “faire ensemble”.

2 It entails seeing music not as a static product, on a score, on disc or in a concert 
program, but as can umpredictable event, a realtime performance, an actual phe-
nomenon generated by instruments, machines, hands and actions. 
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Durante a realização do mestrado, você foi aprovada em um 
concurso do Instituto Federal de Goiás para o cargo de profes-
sora de música. A redação da dissertação já estava bem adian-
tada, as entrevistas e observações concluídas. A despedida dos 
discentes e daquele espaço escolar foi muito dolorosa. Ademais, 
a mudança de cidade também te trouxe certas inquietações: um 
novo espaço voltado ao ensino-aprendizagem de cursos técni-
cos, uma comunidade escolar a qual você não estava familiariza-
da e, para, além disso, a mudança de cidade. 

Contudo, nos dois anos que você atuou no IFG – Campus For-
mosa, seu olhar também se voltava para as práticas dos jovens 
com a música; você desenvolveu projetos de canto coral, violão e 
flauta doce, além das visitas técnicas com as turmas. Realmente, 
foi um marco em sua trajetória de vida pessoal e profissional! 
Seu intuito era continuar com os estudos no campo da Educação 
Musical, você até desenvolveu uma pesquisa junto a dois discen-
tes do curso técnico, você se lembra? Mas, você nunca imagina-
ria que uma experiência religiosa te marcaria profundamente e 
te faria mudar de rota!

Desde a infância, o catolicismo é parte de sua vida. Lembran-
ças da infância, adolescência e juventude, ainda tão arraigadas, 
desnudam-se em episódios entrelaçados às suas práticas religio-
sas. Dentre essas lembranças, os encontros na casa da catequista 
aos sábados de manhã e a sua participação no coral infantil da pa-
róquia, ressoam em fragmentos que te acendem a memória. Ah, 
e você sabe bem o quanto essas lembranças dizem sobre você!

Tecida às memórias, a música percorria, tal como um fio con-
dutor, as muitas experiências construídas em sua vida. Ah, quão 
significativa foi para você a participação de seu pai tocando vio-
lão e cantando nas celebrações que aconteciam no bairro! Como 
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mensurar as conversas sobre música, o que cantar em cada parte 
da missa e as trocas estabelecidas entre vocês dois? A influência 
de seu pai foi determinante em seu fazer musical, este, incorpo-
rado às suas experiências religiosas, adentrava, como que entre 
fendas, a sua formação acadêmica em música. É fato que essas 
questões se desdobram em um olhar para o passado que muito 
tem contribuído para que você se veja no hoje, pois, como bem 
diz Tucherman (1999): “[...] ver é conhecer e a aposta é que uma 
pedagogia do olhar é o que constrói nossa relação com o mundo” 
(TUCHERMAN, p. 13, 1999).

E, nessa aventura que é a vida, foi então que, em 2011, um gru-
po de pessoas de Itumbiara/GO, incluindo você, seguiu rumo a 
Agudos/SP, para participarem do curso ecumênico em atualiza-
ção litúrgico-musical. Nesse curso, pessoas do Brasil inteiro se 
reuniam a fim de estudar música e liturgia.

No entanto, ao chegar ao seminário Santo Antônio, um lugar 
que emanava belezas naturais e arquitetônicas, você percebeu 
que não se tratava apenas de um curso. Participantes e professo-
res reuniam-se todos os dias para celebrar, e foi então que uma 
dessas celebrações revelou-se de forma especial:

Seminário Santo Antônio, Agudos-SP... A 
melodia, acompanhado ao violão, não me 
era muito comum, nem mesmo o tipo de 
oração, a qual o grupo chamava de Ofício. 
Quando dos meus trinta e dois anos de 
vida e, vinte e seis e participando em di-
versas celebrações realizadas em grupos 
ou durante cursos, a sonoridade e gestos 
causou-me surpresa e encantamento.  O 
ritmo que acompanhava o texto bíblico era 
um xote vicejante e cheio de malemolên-
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cia que desencadeava uns remelexos aqui 
e acolá por parte daqueles mais soltos. Eu, 
que sempre gostei de dançar, aproveitei 
o ensejo e arrisquei alguns passos. (Lem-
branças do CELMU3 janeiro de 2011).

Sem dúvida, uma profusão de elementos musicais e extra-
musicais, os quais envolviam o corpo vigorosamente em gestos 
e no modo de celebrar. Quanta vida brotava junto àquele lugar... 
Foi uma experiência que te marcou profundamente. Aos pou-
cos, você foi degustando cada celebração, por vezes como parti-
cipante e, em alguns momentos, inserida no grupo de músicos, 
e, assim, muito daquilo que você aprendeu com seu pai, especial-
mente os ritmos e batidas ao violão, transpareceu em seu modo 
de tocar. Guarânias, xotes, baião... ritmos esses que conduziam 
os salmos, cânticos, hinos e conclamavam a todos para juntos 
celebrarem.

Suponho que o encantamento pelo Ofício Divino das Comu-
nidades deu-se em grande parte, por aquilo que estava subscrito 
em você: um repertório construído ao longo de sua infância e 
adolescência junto ao seu pai e que, aos poucos, fora moldando 
sua maneira de lidar com a música, especialmente em seu modo 
de tocar. Um conhecimento desperto a partir da memória como 
Taylor (2013) revela: 

“O repertório, por outro lado, encena a me-
mória incorporada - performances, gestos, 
oralidade, movimento, dança, canto -, em 
suma, todos aqueles atos geralmente vistos 
como conhecimento efêmero, não repro-
duzível” (TAYLOR, p. 49, 2013).

3 Curso Ecumênico de Formação e Atualização Litúrgico Musical - Mosteiro Santo 
Antônio – Agudos/SP.
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Como diz o poeta, “recordar é viver”, assim, acredito que você 
se recorda bem de um fato que ocorreu durante o CELMU. Ao 
final de uma celebração, um colega, se dirigindo a você, disse: 
“Puxa, você fez uma “baixaria” incrível!” A baixaria, a que ele se 
referia, trata-se de um acompanhamento que, desde muito nova, 
você aprendeu com seu pai, quando o violão passa a ser tocado 
de maneira similar a um contrabaixo, marcando as notas fun-
damentais do acorde durante a execução da música. No baião, 
xote, guarânia, essa marcação favorece a percepção do ritmo pe-
los ouvintes, inclusive, muitos celebrantes deixavam-no trans-
parecer com movimentos, tais como batidas de pés, ou mesmo, 
imitando o ritmo com palmas. Fatos como esse, traziam à tona 
os conceitos do sociólogo Antoine Hennion, em especial o que 
ele diz sobre as performances e como as pessoas estabelecem 
seu contato com a música. Mesmo que a análise dos dados de 
sua investigação de mestrado estivesse em andamento naquele 
ano de 2011, você bem sabe que seu olhar já havia se modificado, 
não importando o gênero musical, ou a circunstância em que o 
evento ocorresse, você passou a se atentar mais ao “como”, sem 
deixar o “o que” de lado, independente do gênero musical e da 
situação em que a música estivesse presente.

No estágio atual em que você se encontra, seu interesse se 
concentra no estudo da celebração do Ofício Divino das Comu-
nidades e tudo que o que ele desvela no tocante ao rito: palavras, 
cantos, danças, aromas, sons e até mesmo o silêncio. Para tanto, 
as leituras que você tem realizado apontam para novas direções 
e te proporcionam a compreensão do seu objeto de estudo. Ain-
da que sua investigação se encontre em estágio inicial, o campo 
interdisciplinar tem se mostrado instigante, pois, tem possibi-
litado o diálogo com outras áreas do conhecimento, tais como, 
Ciências da Religião, Estudos Culturais e Artes.
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O seu interesse em compreender a celebração do Ofício Di-
vino das Comunidades no campo das Performances Culturais 
visa propiciar a discussão acerca do rito, seus símbolos, gestos e 
sonoridades que dele emergem. Situa-se, também nesta investi-
gação, o seu desejo em desvendar os corpos enquanto celebram, 
envoltos em atitudes e gestos.

De início, as leituras sobre rituais, advindas de autores clás-
sicos, te possibilitaram conhecer conceitos e metodologias, es-
tabelecendo, assim, uma “conversa” com a sua pesquisa. Como 
diz Peirano (2002): “Em decorrência dessa perspectiva, autores/
obras clássicos são sempre atuais, porque atuam como referên-
cia no movimento espiralado mediante o qual o refinamento da 
disciplina se dá” (PEIRANO, 2001, p. 4). 

Nesse aspecto, você concorda com Peirano (2002), já que a 
leitura da obra de Durkheim te despertou bastante interesse, 
especialmente, quanto à abordagem do sociólogo sobre o 
homem e a mulher religioso (a). Para Durkheim (2009), eles são 
constituídos em um ser individual e um ser coletivo, no entanto, 
o ser social não se sobrepõe ao ser individual. O sociólogo afir-
ma que a religião é uma coisa eminentemente social, sendo as 
representações religiosas tidas como representações coletivas. 
Mas, como o homem e a mulher se inserem nessa coletividade? 
Como ambos estabelecem seu ser social? Para Durkheim, há um 
sistema que se instaura: um sistema de crenças e ritos que unem 
os indivíduos em uma comunidade. “As crenças propriamente 
religiosas são sempre comuns a uma coletividade determinada, 
que declara aderir a elas e praticar os ritos que lhes são solidá-
rios” (DURKHEIM, 2009, p. 28).

O estudo de Martins Filho (2019) preocupou-se em investi-
gar a música e identidade no catolicismo popular em Goiás com 
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foco na Folia de Reis e na Romaria do Divino Pai Eterno. Após 
seu contato com a temática de Martins Filho (2019), você optou 
em estudá-la durante a disciplina Produção de Conhecimento 
II, pois, o teor da investigação apresentava algumas similarida-
des com o seu trabalho. Ademais, a percepção de Martins Filho 
(2019) sobre a obra de Durkheim, é relevante para compreender 
os aspectos que se voltam à experiência no campo da religião.  
Ao tomar a tese de Martins Filho (2019) você se deparou com 
o seguinte trecho “A religiosidade popular a que nos referimos 
está identificada com a experiência. Trata-se de um fenôme-
no muito bem retratado pelo cientista social Émile Durkheim” 
(MARTINS FILHO, p. 93, 2019).Durante a leitura da obra, te cha-
mou bastante a atenção o referencial teórico utilizado por Mar-
tins Filho (2019), o qual também tem atravessado sua trajetória 
logo no início do doutorado. A contribuição de Geertz e Eliade se 
fez pertinente nos estudos do pesquisador, assim como,também 
tem colaborado para a sua investigação.

Geertz (2008), te ajuda a compreender que, mais importante 
que apreender teoricamente o que é cultura, ou mesmo, tentar 
defini-la, é necessário olhar para as práticas. Nesse processo, a 
etnografia é apontada como um caminho, não só metodológico, 
mas, analítico. Descrever uma ação, um rito, um gesto, ultrapas-
sa a noção de um simples olhar, é necessário ir além, descrevê-lo 
em seus detalhes. Para Geertz (2008), a descrição detalhada do 
ritual é substancial para a sua análise e, qualquer tentativa nes-
se sentido, antes da descrição, pode acarretar em uma série de 
equívocos quando de sua análise. 

O que um rito significa? O que ele transmite? Nas muitas ve-
zes que você tem observado e celebrado o Ofício Divino das Co-
munidades, qual tem sido o parâmetro para a sua análise?
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Os primeiros intérpretes, para Geertz (2008), são aqueles 
inseridos em primeira mão no contexto, dessa forma, para os 
outros, resta uma segunda ou, terceira interpretação. O olhar se 
materializa, por assim dizer, no relato da observação, e, quando 
somos parte do contexto, torna-se mais complexo o relato e sua 
análise. Por isso, a leitura de uma cultura, ou mesmo de um epi-
sódio específico, necessita de certos cuidados. 

Com certeza, você se lembra da experiência enriquecedo-
ra, ocorrida em Catalão, durante o encontro de Congadas, em 
2019. Naquela ocasião, a turma de discentes da disciplina Per-
formances Culturais e Cultura Popular da UFG, juntamente com 
a professora Joana Abreu, se propôs a observar as congadas. Ao 
observá-las, alguns questionamentos surgiram: O que mantém 
essa tradição cultural? Por que os jovens, em especial, se inte-
ressam por essa manifestação? Observar as Congadas de Catalão 
colaborou para que você entendesse que há todo um processo 
que envolve aquela prática, sendo impossível descrevê-la em seu 
todo sem um detalhamento acerca do que ocorre antes do even-
to; é preciso “mergulhar” e conhecer o que acontece nos ensaios, 
encontros, enfim, no cotidiano daqueles grupos.

Por isso, o empenho etnográfico se faz no labor da descrição: 
observando os pormenores e se atentando para que a presença 
do observador não seja maior que o objeto de investigação. Como 
Geertz (2008) diz, é impossível um afastamento total do obser-
vador, no entanto, é imprescindível prestar atenção para que 
não se invista em evidências e interpretações equivocadas, mas, 
ao fato em si mesmo.

A religião é reconhecidamente assumida como um território 
do qual emanam inúmeras ações, não é algo estático; a partir das 
práticas religiosas, o homem e a mulher transmitem modos de 
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ser e se revelam a si mesmos. O sagrado e o profano constituem 
duas modalidades de ser no mundo, duas situações existenciais 
assumidas pelo homem ao longo da sua história. A materialização 
do sagrado, apontado por Eliade (1992), dá-se por meio dos ritos, 
estes, vistos como ações realizadas para um determinado fim:

Mas, em relação ao homem religioso, exis-
te uma diferença essencial: este último 
conhece intervalos que são “sagrados”, que 
não participam da duração temporal que 
os precede e os sucede, que têm uma estru-
tura totalmente diferente e uma outra “ori-
gem”, pois se trata de um tempo primor-
dial, santificado pelos deuses e suscetível 
de tornar-se presente pela festa. (ELIADE, 
1992, p. 39).

Parte da vida humana, como aponta Eliade (1992), outor-
ga momentos à experiência religiosa que, por vezes, funde-se 
à existência, transformando-a. Nesse sentido, Martins Filho 
(2019) ressalta

(...) conforme observa Eliade, será a elei-
ção de um dos três polos estruturantes 
da experiência religiosa - o sagrado que se 
manifesta, o carismático que reage à ma-
nifestação e, por fim, a própria manifes-
tação, no mais das vezes realizada através 
de fenômenos naturais - como ponto de 
partida para sua interpretação da religião. 
(MARTINS FILHO, p. 35, 2019).

A partir dos trechos supracitados, é possível perceber que 
as experiências religiosas se instauram em um campo profícuo 
de investigação e podem ser estudadas sob várias perspectivas. 
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Inclusive, um dos pontos comuns percebido por você e Martins 
Filho (2019) é o entrecruzamento dos estudos em religião com a 
Antropologia e Sociologia. No seu caso, a escolha pelos estudos 
em Performances Culturais possibilitará apresentar uma abor-
dagem sobre as celebrações do ODC considerando os corpos, 
gestos, sons e demais elementos, associados a reflexões de como 
a prática religiosa revelam a cultura dos celebrantes. Conside-
rando o seu estudo do ODC no campo das Performances Cultu-
rais, é possível observar a sua busca por um olhar pautado na-
quilo que as pessoas fazem enquanto celebram: ações, palavras, 
gestos e corpos. Esse olhar te desperta para os detalhes e o que 
eles revelam sobre o rito. 

Avançando nesse caminho investigativo, você tem se depara-
do com concepções e metodologias que culminam em pertinen-
tes reflexões sobre o seu objeto de pesquisa. Em um primeiro 
momento, é importante ressaltar que a sua busca por conceitos 
e métodos presentes em investigações sobre as celebrações ca-
tólicas tem sido uma constante desde o início do doutorado. Seu 
olhar concentra-se em abordagens que revelam as performan-
ces presentes nas celebrações católicas e se pautam no evento 
em si, naquilo que ocorre enquanto as pessoas celebram.

Alguns dos estudos encontrados ocuparam-se em estudar as 
celebrações e/ou manifestações da religiosidade popular à bus-
ca de compreender a identidade, revelar os aspectos históricos, 
a música, dentre outros.

Nesse trajeto, você foi surpreendida com os estudos de Gior-
gio Bonaccorso. Realmente, uma grata surpresa! Bonaccorso 
considera os ritos, em si mesmos, como fonte da qual emerge 
experiências vivas entre o homem e o sagrado, olhando para a 
experiência religiosa como um todo. Para Bonaccorso (2014) 
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Os ritos religiosos não pretendem necessa-
riamente que aqueles que participam deles 
fiquem permanentemente à margem, mas 
que façam uma experiência significativa do 
sagrado. A bem ver, de fato, os incontáveis 
dispositivos com os quais os ritos se condu-
zem em linguagem e ação e que os livram 
de seu uso normal para mexer com a sen-
sibilidade, permitem que os humanos aces-
sem o sagrado de uma forma experiencial.4 
(BONACCORSO etc. e al, 2014,p. 7).

Monge beneditino e professor de liturgia em Pádua, Bonac-
corso tem se preocupado em investigar profundamente o rito a 
partir da intersecção com outras áreas do conhecimento, em es-
pecial, Antropologia, Literatura e Filosofia. Suas considerações 
são pertinentes, pois, trata-se de estudos e reflexões que permi-
tem pensar o rito em seu todo, levando em consideração o tem-
po, a linguagem e a ação. 

A partir do pensamento de Bonnacorso (2020), o ritual recor-
re às linguagens não verbais, estas, valorizadas pelo estudioso a 
fim de elucidar o rito em sua totalidade:

Os rituais são feitos de movimentos, espa-
ços, imagens, gestos, perfumes, contatos, 
ou seja, de formas de expressão mais ade-
rentes à vida, enquanto os mitos carecem 
de palavra e estão submetidos à tendência 
da língua de combinar as elaborações con-
ceituais abstratas, que são mais recentes, 

4 I riti religiosi non pretendono necessariamente che chi vi participa diventi stabil-
mente marginale ma che faccia un’esperienza significativa del sacro. A ben vedere, 
infatti, gli innumerevo li dispositivi con i quali durante i riti si gestiscono i linguag-
gi e le azioni, sollevandoli dal loro uso ordinario per scuotere lasensibilità, consen-
tono agli esseri umani di accedere al sacro in modo esperienziale.
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tanto no nível da evolução humana quanto 
no nível do desenvolvimento individual. 
(BONNACORSO, 2020, p. 15-16).

Certamente, o seu trabalho investirá no estudo das cele-
brações do ODC de forma a destacar, assim como Bonnacorso 
(2020), elementos importantes que decorrem da celebração, 
mas que, muitas das vezes, são ignorados. O que dizem os corpos 
quando celebram? O que revela o ato de incensar? O que dizem 
as sonoridades associadas aos movimentos e gestos durante a 
celebração? Por que o silêncio também performa durante o rito?

Inquietações e encantamentos têm caminhado juntos em seu 
processo de pesquisa! É claro que a pandemia acarretou certas 
frustrações, pois as celebrações religiosas no ano de 2020, inclu-
sive as celebrações do Ofício Divino das Comunidades, ocorre-
ram virtualmente. Aliás, já parou para pensar se esse fato será 
discutido em seu trabalho? A dinamicidade dos tempos também 
se revela no campo religioso. Como ficam então as sensações, 
trocas, olhares, o estar juntos, ou seja, o ATO de celebrar em ple-
na pandemia? 

Quantas perguntas têm atravessado os tempos atuais, aliás, 
elas sempre se fizeram importantes em sua vida. Considera-
velmente, sua trajetória de pesquisa desperta memórias, expe-
riências, dúvidas, inquietações. Você segue buscando respostas, 
algumas incompletas, porém, sua percepção atual é otimista a 
ponto de você deixar-se revelar a si mesma em seus textos. Nós 
somos frutos de experiências e seguimos caminhando, já não 
mais os mesmos, pois cada experiência nos marca e nos modi-
fica. Ao trilhar esse caminho, denominado pesquisa acadêmica, 
muitos trilhos se desencarrilham, já outros se alinham para se-
guir percurso... E as estações, ah as estações! Momentos de pau-
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sa em que brotam reflexões... sim, é hora de fazer ajustes para 
então seguir o caminho! 

Assim você segue, situada no tempo presente e conduzida 
pela memória que te aclara e evoca significados. Siga! Avance 
então nesse percurso que as linhas dessa carta não são capazes 
de findar. É vida que segue, é história que se constrói, seja onde 
for, o caminho é uma trilha!

Daniela Oliveira dos Santos 5

5 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais da Uni-
versidade Federal de Goiás, sob orientação do Professor Dr. Sebastião Rios. Mestre 
em Artes pela Universidade Federal de Uberlândia, Especialista em Liturgia Cristã 
pela Universidade Jesuíta Graduada em Educação Artística com Habilitação em 
Música, pela Universidade Federal de Uberlândia. Professora de Artes no Instituto 
Federal de Goiás – Campus Itumbiara desde 2011.
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7. Cartas para ontem sobre o amanhã:  
saberes da experiência, sensibilidades e educação

Goiânia, julho de 2021.

Cara Marcia Inez,
Você deve estar se perguntando quem é que te escreve. Bem, 

eu sou você hoje. Ou melhor, você. Nós… sei lá, refletindo sobre 
você no ontem, dos seus saberes e experiências do hoje, sobre 
o amanhã, achei esta proposta bastante arrojada e penso que 
tenho muito a te contar. Nossa! Muita coisa mudou, ainda não 
sei bem ao certo o que escrever, mas acho que, nesses três anos, 
aprendi algumas coisas que irão fazer muita diferença no nosso 
futuro, e tenho certeza de que poderá usufruir de algumas dicas 
minhas (nossas).

Abra seu coração, vou te contar muitas coisas, escrevo-lhe 
como processo dialético, de pensar sobre minhas, nossas, jor-
nadas formativas, na escola formal. Fico pensando na aluna que 
você sempre procurou ser, na busca em conhecer outros luga-
res e pessoas, rompendo barreiras territoriais. Ao longo da vida, 
fui uma aluna viajante. Em muitos momentos da vida, tive que 
percorrer grandes distâncias para estudar, da “roça” para a ci-
dade, ia caminhando; depois, morando em uma cidade maior, 
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em Goiânia, para dar continuidade aos estudos, foram vários 
itinerários. Cheguei à Universidade de Brasília e aprendi as pos-
sibilidades de viajar mais longe, conheci a Educação a Distância, 
então, as fronteiras do conhecimento se romperam definitiva-
mente. Durante dois anos, viajei semanalmente entre Goiânia e 
Uberlândia, com a perspectiva de desvelar conhecimentos e re-
flexões sobre a maior viagem da minha vida: o prazer em apren-
der a ensinar. Mas o desejo de aprender permaneceu aceso em 
mim, novos caminhos, novos saberes e experiências vieram.

Muita coisa vai mudar entre esses três anos, do mestrado 
para o doutorando. Como é de se esperar, você realizou seus 
sonhos, ao chegar no doutorado. Você sentia tanta dificuldade 
com esses novos conceitos e deslocamentos de áreas de estudos, 
assim como, em pensar a pesquisa no doutorado em Performan-
ces Culturais, partindo de suas experiências docentes. Sou uma 
pedagoga que vê, na arte e na cultura dos educandos, grandes 
possibilidades para o processo ensino-aprendizagem. Nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, por meio das minhas vivências 
no contexto escolar, venho percebendo que a arte e a cultura 
popular são negligenciadas nas aulas de artes ou demais áreas 
do conhecimento, parece-me que esses saberes são invisíveis à 
escola. Portanto, considero necessário pensar o ensino de artes 
visuais, partindo da cultura que o aluno já traz em sua bagagem 
de vida, em diálogo com sua cultura, numa educação que gere 
identidade e pertencimento. Nesse sentido, Richter (2004) en-
fatiza que o professor precisa descobrir quais são os interesses, 
vivências, linguagens e práticas de vida de seus alunos, para uma 
educação em arte que realmente tenha significado na vida do 
aluno e na sua relação com seu meio social e cultural. É nessa re-
lação com o meio que os alunos desenvolvem suas experiências 
estéticas e artísticas.
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Este é o compromisso da arte na educação 
desde a infância: educar a sensibilidade 
para que a criança possa jogar com os pos-
síveis do humano no espaço e tempo de sua 
cultura. Significa perseguir a experiência 
poética e estética como experiência de 
formação e transformação, como acon-
tecimento da pluralidade e da diferença, 
como aventura em direção ao desconheci-
do como produção infinita de sentidos…”. 
(RICHTER, 2004, p. 21-22).

Você vai conhecer muitas teorias e novos paradigmas. Nossa, 
você mudou bastante suas perspectivas e explorou novos sabe-
res. Os pensamentos mudam, se você acreditava nisso, você cus-
tará acreditar no quanto desenvolveu: somos nós mesmos que 
mudamos, por meio do conhecer.

Você sempre foi muito desejosa de saber de muitas coisas, 
mas acredito que eu sou mais desejosa que você.  Sei que a car-
reira de professora não é uma carreira muito fácil, mas nunca 
abandone o seu senso de aprender.

Ao longo da docência na rede pública nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, deparei-me com uma realidade em que as 
aulas eram baseadas nas pinturas de reprodução de desenhos 
da Disney e desenhos livres, e, nesse ínterim, me pós graduei à 
distância, no Arte Educa-IDA-UNB. Fiquei encantada, pois o que 
era intuição passou a ser conhecimento, foi nesse momento que 
reconheci a devida importância da arte/educação, bem como o 
pensamento de Ana Mae Barbosa, da abordagem triangular, sis-
tematizada por Ana Mae Barbosa, a partir do final da década de 
80, inicialmente chamada de Metodologia triangular, após revi-
sões, definiu-se que seria Proposta Triangular e, recentemente, 
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Abordagem Triangular, teoria que relaciona o ensino das artes 
no tripé: Produção, Apreciação e Contextualização. Que com-
preende a arte como conhecimento e é caracterizada pelo uso 
da imagem, sua decodificação, interpretação e o processo de ex-
pressão do aluno artista que experimenta, na sala de aula (BAR-
BOSA E CUNHA, 2010).

Pude discutir as práticas do ensino das artes conhecido por 
mim, aprendi que ensinar artes ia além da “plástica” e que é pre-
ciso estimular o pensar, pois, conforme salienta Orlandi (2011), 
a prática pedagógica deve contrapor ao discurso hegemônico 
que impõe, ao estudante das classes populares, o apagamento de 
suas culturas por meio do autoritarismo do processo educativo.

Uma experiência marcante na minha/nossa carreira docente 
foi na Universidade Federal de Goiás, como tutora no Curso de 
Artes Visuais – EaD, o que oportunizou contatos com outras dis-
cussões teóricas do ensino das artes, foram muitas aprendiza-
gens, uma nova forma de ensinar e aprender, que é a educação a 
distância; foi um momento de reflexões sobre as concepções de 
ensino, “um admirável mundo novo” na educação, com grandes 
possibilidades de alcance quanto ao espaço e tempo dos discen-
tes e docentes. Os contatos com pesquisadores/professores que 
realmente fizeram a diferença sobre as ideias quanto ao ensino 
de artes. Um grande impacto nas perspectivas sobre o ensino de 
artes foi conhecer os pressupostos da cultura visual, que surgiu 
na década de 80, os primeiros estudiosos são: Vincent Lanier, 
June King McFee, Laura Chapman e Brent e Marjory. São estu-
dos referentes à construção do visual na arte, nas mídias e na 
vida cotidiana, tendo a imagem como objeto central e por meio 
da qual são produzidos significados em contextos culturais.  En-
tende-se que as interpretações visuais têm uma cultura, as quais 
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afetam tanto o processo de produção quanto o de recepção. Para 
Fernando Hernandez (2007, p. 22), a expressão cultura visual re-
fere-se a uma diversidade de práticas e interpretações críticas 
em torno das relações entre as posições subjetivas e das práticas 
culturais e sociais do olhar. 

 A partir daí, passei a questionar as visualidades, ou seja, o 
modo como vejo as coisas, percebendo as imagens como porta-
doras de significados, e isso afetou bastante meus paradigmas de 
vida, bem como minha prática docente. Com esse estudo sobre 
cultura visual, pude entender as imagens como portadoras de 
discursos, afetando nossa maneira de pensar, ver, sentir, dizer e 
fazer, como diz Hernandez (2007), fui alfabetizada visualmente 
com os estudos críticos da cultura visual.

Um ponto admirável que você construiu, e eu continuo a 
acreditar, é a formação continuada. Estudamos ao longo da vida 
profissional, mas faltava o mestrado, que era um sonho; tomar 
conhecimento do mestrado profissional focado no professor da 
educação básica, da escola pública, você acreditou que era sua 
vez na formação num curso stricto sensu. 

Como professora há mais de 30 anos, sentia-se frustrada por 
não ter um título de mestrado, mas trabalhava em três turnos – 
portanto, concorrer nas universidades no mestrado acadêmico 
era difícil – e cursava todos os créditos de um curso de mestrado 
em educação numa universidade Portuguesa. Entretanto, quan-
do estava organizando a pesquisa, descobrimos que não tería-
mos os diplomas convalidados no Brasil, a perda financeira foi 
compensada pelos conhecimentos adquiridos e o contato com 
os escritores portugueses que muito favoreceram sua prática e 
o futuro da carreira docente, como Antonio Nóvoa, Rui Canário, 
Joao Formosinho , Boaventura Santos e vários outros.
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A ideia de um mestrado para professores que já tem uma ex-
periência docente e levá-los a escrever sobre suas práticas é um 
grande avanço da pesquisa em educação no país, o professor, 
produtor de conhecimento com possibilidade de comunicar so-
cialmente saberes construídos em anos de trabalho docente, é 
fundamental para estudar e repensar a educação brasileira. Nos 
mestrados profissionais, tem-se a possibilidade de discutir as 
problemáticas da educação, partindo de diversas realidades do 
“chão da escola” e, assim, foi seu estudo sobre a cultura popular: 
o bordado no ensino de artes visuais nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; e você comprovou uma ideia que você tinha, e eu 
a mantenho: a formação do professor precisa ser repensada, ela 
deve também partir das necessidades e problemas reais das práti-
cas escolares brasileiras, pois a universidade fala de assuntos sig-
nificativos e pertinentes ao processo educativo, logo, sua disserta-
ção foi escrita nesse sentido, falando de experiência docente.

Ao longo da carreira docente, você vivenciou experiências 
com o ensino das artes em que prevalecia o código artístico das 
classes dominantes, uma escola discriminatória que tem a difi-
culdade de acolhimento e de entendimento das diferentes vivên-
cias culturais dos estudantes. Uma escola que torna várias cul-
turas e sujeitos invisíveis no espaço escolar. É preciso pensar um 
ensino de artes contextualizado, pois, segundo Oliveira (2015), 
“[...] é na escola que o educando começa a perceber a si mesmo 
como cidadão do mundo. Para que sua trajetória seja realmen-
te significativa, é necessário oportunizar a ele a socialização do 
conhecimento, levando em conta suas vivências e seu conheci-
mento de mundo.” E ensinar, numa proposta intercultural, pode 
propiciar a valorização dos diversos saberes e experiências es-
téticas/culturais do aluno, colocando-o na posição de sujeito ca-
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paz da crítica e transformação para uma construção social mais 
respeitosa e humana.

O seu/nosso desejo de pesquisa, que é o uso da linha e do fio 
como linguagem de expressão no ensino de artes visuais, deu-
-se devido ao bordado que, desde sempre, fez parte da sua vida. 
Para escrever sobre o bordado, partimos das experiências sobre 
a vida vivida: uma vida rural, pobre, mas com muitas possibili-
dades para o olhar e para as mãos, usando a linha ou a fibra do 
bambu. Na minha família, estive próxima de bordadeiras, tece-
lãs e artesãos de cestaria, na produção de peneira e balaio. Essas 
experiências me possibilitaram viver a arte produzida por pes-
soas simples, semianalfabetos, numa vida na lida rural. Ao pen-
sar nessas experiências, as palavras de Bondia Larossa (2002,  
p. 24) parecem-me pertinentes:

[...] o sujeito da experiência seria algo como 
um território de passagem, algo como uma 
superfície sensível que aquilo que aconte-
ce afeta de algum modo, produz alguns afe-
tos, inscreve algumas marcas, deixa alguns 
vestígios, alguns efeitos.

Abaixo, estão imagens que se fizeram presentes no seu olhar 
durante uma vida e representam o meu contexto histórico-cul-
tural: falam de mim, do meu lugar, dos meus pertencimentos e 
do meu modo de olhar. Kossoy (1989) diz que cada indivíduo faz 
uma leitura diferente da mesma imagem, de acordo com a sua 
bagagem cultural e simbólica. Os bordados das imagens foram 
marcados em ponto-cruz por minha mãe, na produção de seu 
enxoval de casamento isso fazia parte das prendas da mulher 
“casadoura” em meados do século XX.



Livro-Epistolar - Carta para ontem sobre o amanhã

- 133 -Su
m

ár
io

Figura 1 – Toalha tecida no tear bordada em ponto cruz, enxoval (minha mãe 
Maria H. Silva /1962) 

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 2 – Lençol tecido no tear bordada em ponto cruz, enxoval (minha mãe - 
Maria H. Silva /1962) 

Fonte: Arquivo pessoal.



- 134 -

7. Cartas para ontem sobre o amanhã: saberes da experiência, sensibilidades e educação 
Su

m
ár

io

Figura 3 – Toalha tecida no tear bordada em ponto cruz, enxoval (minha mãe- 
Maria H Silva /1962) 

Fonte: Arquivo pessoal.

Sempre por trás de uma história há muitas histórias. Seu 
despertar cedo pela estética da urdidura e da trama aconteceu 
ao ver a lida doméstica de minha avó paterna e de minha mãe, 
que, além de cuidar da família, ainda tinham o ofício do trato 
com o algodão: descaroçar, bater o algodão, cardar, fiar, tingir as 
meadas com barro e cascas de árvore (angico, cedro) da região; 
depois, produzir tramas organizadas esteticamente; e, após a 
urdidura, os trabalhos mais finos eram bordados a mão. Essas 
experiências fizeram o meu olhar para a arte com prazer e pai-
xão, o que novamente significa o pensamento de Bondia Larossa 
(201l, p. 61-62), que diz que “[...] a experiência é o que nos passa, 
o que nos acontece, o que nos toca”. 
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Figura 4 – Coberta tecida no tear em lã e algodão, presente da avó paterna para 
meu enxoval (1975) 

Fonte: Arquivo pessoal.

Me dirijo a você nesta carta para lhe dizer que sei o quanto o 
processo formativo pode ser difícil e dar a sensação de nos rou-
bar o tempo, mas suas experiências com o saber te tornaram a 
professora que é hoje. Nessa investigação sobre o fio e a linha e 
suas possibilidades no ensino das artes visuais, parto das me-
mórias da infância, das experiências com a avó e a mãe borda-
deira/tecelã, ou seja, a cultura do sujeito o move na construção 
de sua história. Dessa forma, justifica-se pensar que, nas salas 
de aula, encontram-se sujeitos únicos, frutos de suas experiên-
cias culturais, com uma multiculturalidade expressa, pelo qual 
não se pode negar uma cultura em detrimento de outra.

Diante da diversidade cultural do Brasil, num país grande ter-
ritorialmente e, também, com variadas formações culturais, não 
é possível promover uma educação numa perspectiva monocul-
tural, levando em conta os códigos artísticos e culturais elitistas, 
eruditos. Assim, passei a ter o desejo de pesquisar o ensino das 
artes partindo da realidade dos meus alunos e de minhas alu-



- 136 -

7. Cartas para ontem sobre o amanhã: saberes da experiência, sensibilidades e educação 
Su

m
ár

io

nas. Outro motivo para o desejo de pesquisar a cultura popular 
advém do fato dos professores que lecionam nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, onde é minha prática de vinte e cinco anos 
como docente, justificarem o ensino de artes com fotocópias de 
desenhos da Disney, desenho livre, ou o ensinar a colorir sem 
extrapolar as linhas do desenho, pela falta de material didático 
e precariedade no acesso à produção artística. Dessa forma, se o 
professor perceber a riqueza das formas de expressão popular, 
pode, a partir daí, utilizar em suas aulas a estética do cotidiano 
desses alunos, ponto de partida para se ensinar visualidades, es-
tética e memórias, partindo de uma arte próxima da realidade 
do aluno, além disso, pode-se tornar o conhecimento bastante 
significativo ao utilizar, como elemento estético, aquilo que faz 
parte das vivências, dos festejos, das experiências cinestésicas 
do estudante.  

A tendência no ensino da Arte, é reprodu-
zir conceitos de Arte Modernista larga-
mente aceitos nos meios acadêmicos. Este 
enfoque exclui todas as Artes chamadas 
“menores”, e com elas toda a possibilidade 
de um trabalho multicultural em Arte. Até 
muito recentemente, historiadores, críti-
cos e professores de Artes Visuais tem sido 
relutantes em estudar as artes populares, 
o folclore e o artesanato, que, por defini-
ção, não são “arte erudita” nem design. (RI-
CHTER, 2012, p. 103).

Você sempre acreditou na qualidade do trabalho docente. 
Uma coisa importante que você sempre levou muito em conta 
foi você, como professora que pulou os muros da escola, buscou 
fazer projetos que envolvam as famílias, as crianças, os vizinhos 



Livro-Epistolar - Carta para ontem sobre o amanhã

- 137 -Su
m

ár
io

ou, até mesmo, trouxe a universidade para dentro das escolas 
onde você atuou, por meio de suas formações ao longo da car-
reira, que reverberaram na sua prática. Os estudos sobre expe-
riências e processos criativos de grupos tradicionais e artistas 
com o fio e a linha estão intimamente relacionados às reflexões 
sobre sua história de vida, dos contatos com uma profícua cultu-
ra popular, e, também, a nossa prática docente e as vivências dos 
alunos com o bordar. Utilizo as bases da pesquisa narrativa en-
quanto recurso metodológico com base em Connelly e Clandinin 
(1995, p. 11) quando afirmam que “[...] a razão principal para o 
uso da narrativa na investigação educativa é que nós, os seres hu-
manos, somos organismos contadores de histórias, organismos 
que, individual e socialmente, vivemos vidas relatadas”. 

Nosso objeto de reflexão é difícil mesmo, mas nosso papel é 
torná-lo compreensível, especialmente para professores e pro-
fessoras que precisam melhor entendê-lo. Na busca pelo conhe-
cimento, quebrar paradigmas é sempre um desafio. De um lado 
está o convencional, o pensamento linear e, do outro lado, as no-
vas indagações e a procura de novas respostas para problemas 
contemporâneos. 

Uma pergunta que sempre esteve presente em minha forma-
ção é sobre o que, exatamente, pode indicar o que é um trabalho 
científico? Desconfio dos moldes da pesquisa moderna e posi-
tivista. Assim, venho com a intenção de pensar a ciência numa 
perspectiva que leve em conta experiências particulares de pes-
soas ou grupos como fontes de conhecimentos, pois conforme 
alerta Boaventura Santos (2006, p. 20):

A ciência moderna não é a única explica-
ção possível da realidade e não há, sequer, 
qualquer razão científica para considerá-
-la melhor que as explicações alternativas 
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da metafísica, da astrologia, da religião, da 
arte ou da poesia. A forma de conhecimen-
to emergente, ao invés de buscar controlar 
a natureza e o mundo, busca contemplá-
-los sendo menos ativa.

Quando se vem de outras formações, como no nosso caso, a 
Pedagogia, tendo um olhar sob a perspectiva dessa formação, 
das experiências como educadora em arte e de participações 
em projetos de arte, relacionados à cultura popular, investigar 
a arte-educação partindo das experiências vividas é um gran-
de avanço nas perspectivas que tenho sobre o que venha a ser 
pesquisa. Acredito que essa metodologia de produção do co-
nhecimento que parte da realidade do sujeito que se pesquisa é 
bastante relevante, e justifico essa forma de ver pesquisa no pa-
radigma proposto por Boaventura Santos (2006), que apresenta 
um conjunto de teses: a) todo o conhecimento científico-natural 
é científico-social; b) todo conhecimento é local e total; c) todo 
conhecimento é autoconhecimento; d) todo conhecimento cien-
tífico visa se constituir em senso comum.

Quando você começou a estudar a cultura popular que sem-
pre esteve presente na sua vida, se propôs a falar sobre o bor-
dado, falando de si mesma, de sua história de vida, dando per-
tinência à construção de uma carreira docente. A utilização 
da narrativa na investigação desse mestrado, permitiu contar 
histórias vivenciadas com familiares, interpretações das festas 
juninas, dos terços, folias de reis, dos panos bordados e possibi-
litou, também, falar dos seus estudos e práticas como estudan-
te e professora, bem como das vivências de outros sujeitos, que 
contam suas histórias e experiências.

Só tenha força e prepare sua mente e seu coração, quero que 
você se lembre disso quando chegar no ponto onde estou hoje, 
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quando você for eu agora. Lembre-se que tudo passa, estamos 
vivendo momentos duros. Estamos todos assustados com a bar-
bárie que parece instalada em nosso país e no mundo. Não sabe-
mos direito onde erramos, ou mesmo o que erramos. Ou talvez 
não seja erro; talvez seja apenas a história e seus (des)caminhos. 
Mas sabemos que precisamos continuar insistindo em um novo 
tipo de sociedade, pois a que temos visto e vivenciado não é mais 
possível. Precisaremos de muita persistência nesses dias ruins.

A vida é tão curta, estude o que faz sentido para você, mas sem-
pre esteja aberta a novos saberes, lembre-se que o conhecimento 
transformou sua/nossa vida e dos seus/nossos amados familiares, 
o estudo transformou nossa vida; assim, continue acreditando 
que a educação transforma o mundo, como uma boa estudiosa 
de Paulo Freire, tenha esperança na humanidade, na educação 
transformadora de realidades. Acredito que você estará muito 
bem no futuro, você realizará seu sonho de ser uma doutora.

Ficamos órfãos durante este intervalo de tempo, o pai, que 
sempre foi nosso grande incentivador, do livre pensar e de estu-
dar, partiu em 2019, mas ele precisava partir, estava muito doen-
te, só ficou a saudade e a beleza dos momentos vividos! Então, 
falar para você sobre hoje envolve uma dor profunda que é a pas-
sagem da mãe para outro plano, no mês de julho de 2021, te digo, 
se você/eu soubéssemos o dia que seria, com certeza, teria dito 
mil vezes te amo, beijado muito aquela baixinha brava; parte de 
nós foi com ela. Confesso que não imaginava ser capaz de passar 
por tudo isto, e é preciso muita espiritualidade para continuar, 
mesmo que a tese que estamos construindo é, em parte, uma ho-
menagem a nossa mãe, mulher bordadeira e fiandeira que nos 
entusiasmou para a sensibilidade estética com o fio e a linha. 
Foram momentos vividos, estéticas construídas juntas: ajudar 
no descaroçar o algodão, bater o algodão para tirar as impure-
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zas, fazer meadas, tingi-las, apreciar seus bordados durante 
toda a minha existência. No que diz respeito a memória, na obra 
“Como as sociedades recordam”, Connerton (1999, p. 45) diz que 
as memórias podem ser transmitidas por diversos meios, mate-
riais ou imateriais. Para ele, as imagens do passado e o conhe-
cimento recordado do passado são transmitidos e conservados 
por performances (mais ou menos) rituais. Nessa perspectiva, 
recordar em conjunto, focando na memória hábito, é a memória 
corporal e automática/gestos sociais e de linguagem adquiridos 
através dos processos de socialização (CONNERTON,1999).

No doutorado, estou dando continuidade aos estudos que 
você começou sobre o bordado no ensino de artes visuais, quan-
tas aprendizagens ocorreram nas disciplinas estudadas, nos au-
tores novos que conheci. Primeiro, gostaria de te falar sobre um 
estudo muito interessante, que foi pensar o bordado como bem 
cultural, pela nossa história de vida, que é costurada pela cultura 
popular tradicional e nas visualidades advindas das alegres fes-
tanças de Goiás, estado onde nascemos. Em minhas memórias, 
o bordado sempre esteve presente: seja nas roupas de passeio, 
seja nas ornamentações. Acredito que o bordado foi nossa ini-
ciação no enxergar das belezas da criação humana os riscos, as 
cores e as meadas de linhas brilhantes sempre me encantaram!

Um contato que muito vai aprofundar nosso olhar sobre a his-
tória, a educação e o nosso desenvolvimento humano e social são 
os estudos de Sandra Pesavento, que nos apresenta uma outra 
forma de apreensão do mundo para além do conhecimento cien-
tífico, que estuda o imaginário social, os símbolos, consciência e 
representação através de símbolos e consequentemente, a cultu-
ra, pois, ao se falar de símbolo, fala-se de cultura. O imaginário 
é constituído por um sistema de ideias-representação coletiva, e 
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as sensibilidades são uma forma do ser no mundo e de estar no 
mundo, indo da percepção individual à sensibilidade partilhada.

Percebo que a preocupação com as sensibilidades humanas 
traz a emergência das subjetividades, objeto de estudos dos his-
toriadores que se embasam na História Cultural, demonstran-
do que, a partir da experiência histórica pessoal, resgatam-se 
emoções, sentimentos, ideias, temores ou desejos, o que não 
implica abandonar a perspectiva de que essa tradução sensível 
da realidade seja historicizada e socializada para os homens de 
uma determinada época. Os seres humanos aprendem a sentir e 
a pensar, ou seja, a traduzir o mundo em razões e sentimentos. 
Nas palavras da própria autora:

Sensibilidades se exprimem em atos, em 
ritos, em palavras e imagens, em objetos 
da vida material, em materialidades do 
espaço construído. Falam, por sua vez, 
do real e do não-real, do sabido e do des-
conhecido, do instituído, do pressentido 
ou do inventado. Sensibilidades remetem 
ao mundo do imaginário, da cultura e seu 
conjunto de significações construído so-
bre o mundo. Mesmo que tais represen-
tações sensíveis se refiram a algo que não 
tenha existência real ou comprovada, o 
que se coloca na pauta de análise é a reali-
dade do sentimento, a experiência sensível 
de viver e enfrentar aquela representação. 
Sonhos e medos, por exemplo, são realida-
des enquanto sentimento, mesmo que suas 
razões ou motivações, no caso, não tenham 
consistência real.” (PESAVENTO, 2017).
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Acredito que, para nosso desenvolvimento como pesquisa-
dora/educadora, conhecer a teoria da História Cultural e ter a 
possibilidade de abordar problemas para além do materialmen-
te palpável, inserido na ordem das subjetividades, traz uma con-
tribuição muito importante em nossa vida acadêmica até então 
desconhecido. Acredito que foi uma boa oportunidade de refle-
tir sobre as abordagens da história cultural, em que o material e 
o imaterial estão relacionados e dizem respeito ao ser humano. 
Assim, nossa temática de estudo ganha tanta relevância.

E, nessa nova fase dos estudos, também começo a pensar a 
arte têxtil como patrimônio cultural imaterial, como elemento 
constitutivo da identidade de muitos indivíduos, pois, faz parte 
de saberes da cultura popular, que circula de geração em gera-
ção. De acordo com o MINISTÉRIO DO TURISMO (20--), os bens 
culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e 
domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e 
modos de fazer (como celebrações, formas de expressão cênicas, 
plásticas, musicais ou lúdicas) e nos lugares (como mercados, fei-
ras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas), sendo 
de vital importância na construção e afirmação de memórias e 
pertencimentos históricos e culturais. De acordo com Nora (1993, 
p. 9) “[...] a memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido 
no eterno presente; a história, uma representação do passado”. 
Destarte, parto então do pressuposto de ressonância do uso do 
fio e da linha, que tem um poder de atingir pessoas, evocando 
sentimentos e emoções, capazes de demonstrar forças culturais.

Por outro lado, Gonçalves (2009) mostra que patrimônio pode 
ser visto como uma categoria de pensamento extremamente im-
portante para a vida social e mental de qualquer coletividade 
humana. Nesse sentido, percebo uma relação patrimônio, per-
formance e memória, conforme salienta Borroso (2018, p. 170):
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Se o patrimônio é uma fonte de testemu-
nhos, documentos, vivências, e permite ao 
sujeito experienciar o território por meio 
de performatividades, pode-se afirmar ser 
o patrimônio uma possibilidade de repre-
sentar o movimento para a rememoração 
coletiva, via performance, o que vai além 
do fundamentalmente estético e mercan-
til para uma rememoração no âmbito do 
particular, haja vista o patrimônio retratar 
símbolos coletivo.

E, assim, percebo a importância desses novos conhecimen-
tos, de conhecer as performances e as conexões criativas e afeti-
vas desses sujeitos que utilizam o fio e a linha na criação de suas 
obras, numa relação com seus afetos e emoções, pois, aqui, parto 
da ideia de Le Breton (2019, p. 14) de que  

A emoção não é uma substância, um esta-
do solidificado e imutável a encontrar sob 
uma mesma forma e as mesmas circuns-
tâncias na unidade da espécie humana, 
mas uma tonalidade afetiva que se espalha 
sobre o conjunto do comportamento, e não 
cessa de se modificar a todo instante cada 
vez que a relação com o mundo se transfor-
ma, que os interlocutores mudam.

Os processos de acesso à cultura avançam quando se escuta 
o próprio contexto social, suas narrativas, seu foco. Pode ocor-
rer, assim, uma identificação em que os sujeitos podem se reco-
nhecer em suas ancestralidades, suas experiências visuais, com 
possibilidades de superar a invisibilidade da cultura popular 
que é histórica e prevalece nas relações sociais e performances 
culturais do país.



- 144 -

7. Cartas para ontem sobre o amanhã: saberes da experiência, sensibilidades e educação 
Su

m
ár

io

Essas concepções das performances culturais dialogam pro-
fundamente com seus estudos e práticas. É muito interessante 
participar de um curso que considera a construção de saberes 
de forma  interdisciplinar, como é o caso do Programa de Dou-
torado em Performances Culturais da UFG, tendo em vista, o 
conhecimento nas mais diversas manifestações, provocando 
interações com os vários campos do saber: da Antropologia, da 
História Cultural, da Sociologia, da Linguística, da Literatura, da 
Semiótica, da Estética, da Psicologia, da Psicanálise e etc., com 
boas possibilidades de estudar as relações sociais no entre cul-
turas, com interlocuções transdisciplinares e transversais, não 
perdendo de vista a complexidade desses tempos. Esses estudos 
são bastante provocativos para nossa prática docente, nos res-
paldam  teoricamente para enfrentarmos a pluralidade cultural 
vivida na escola e, muitas vezes, ignoradas, aprofundando dis-
cussões, abrindo nossos olhos para questões que antes não eram 
percebidas e que agora fazem muito sentido para nós: as investi-
gações  de Turner (1982), a seu tempo, sugeriram que as perfor-
mances culturais revelariam o caráter mais profundo, genuíno e 
individual de cada cultura, guiado pela crença em sua universa-
lidade e relativa transparência. Turner, ademais, propunha que 
os povos poderiam compreender-se melhor por meio de suas 
performances culturais.

No doutorado, concretizamos nossos saberes: a realidade da 
prática docente do ensino de artes visuais nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental precisa ser repensada. A escola faz ativi-
dades estereotipadas, geralmente presentes nos livros didáti-
cos, assim, faz-se necessário repensar as imagens e as repre-
sentações levadas para a sala de aula sobre esses povos, levando 
o aluno a conhecer o vasto valor artístico das criações de arte 
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e cultura material e imaterial. Por meio desse olhar, é possível 
realizar a interpretação das imagens, em diálogo com a cultura 
que a produziu, valorizando suas contribuições estéticas, numa 
perspectiva de arte educação decolonial. Sobre isso, Rodrigues 
(2016, p. 3) afirma:

Neste sentido, a escola, enquanto institui-
ção cultural humanizadora, se encontra 
como fomentadora de saberes éticos, cul-
turais e estéticos, levando os estudantes 
a pensarem para além de seus livros didá-
ticos. As escolas devem ajudar a formar 
cidadãos e seres humanos conscientes 
das culturas nas quais estão inseridos e 
dos saberes historicamente construídos. 
É papel da escola ajudar as crianças a te-
rem representações simbólicas corretas 
sobre a sociedade em que vivem e sobre as 
várias vertentes étnicas encontradas nesta 
sociedade. Em um país tão mesclado etni-
camente como o nosso, o entendimento de 
cada grupo social e seu papel na sociedade 
nacional se torna essencial.

Para essa educação decolonial, faz-se necessário formar pro-
fessores que sejam sujeitos de suas histórias e críticos com ações 
pedagógicas decoloniais, transformadoras e insubordinadas no 
desenvolvimento de suas práticas, capazes de criticar saberes 
produzidos pelo olhar hegemônico que continuam a reproduzir 
a exclusão via colonialidade, com relações racistas, machistas 
e eurocêntricas. Assim, a escola deve ser aberta para pensar as 
questões sociais, políticas e culturais. Martin-Barbero (2000) 
enfatiza sobre a necessidade de a escola estar aberta a perceber 
as alterações na vida de jovens e crianças que tem passado por 
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grandes rupturas: são novas linguagens, novas formas de perce-
ber, novas sensibilidades, novas formas de perceber o tempo e o 
espaço. É preciso ver a cultura a partir da vida cotidiana e ver que 
existem determinados meios que estão transformando a vida das 
pessoas, as sensibilidades, com novas formas de ser, ver e sen-
tir. E a escola não pode se furtar a isto, ou seja, ignorar as novas 
formas de expressão, comunicação, sensibilidades e identidades.

Para encerrar essas sentidas linhas, gostaria de externar mi-
nha gratidão a você, o que sou hoje foi devido a seu esforço, de-
dicação e investimento na carreira. Gostaria de dizer obrigada, 
por nunca desistir de acreditar na educação como possibilidade 
de transformação da vida das pessoas, porque somos fruto dessa 
educação, pois ela salvou nossa vida e de muitas pessoas que pas-
saram por nossas vidas, principalmente, nossa família que acre-
ditou e apostou no poder do conhecimento, da segunda geração 
da nossa família, materna e paterna, você foi a segunda pessoa a 
alcançar a graduação e, agora, na terceira geração, boa parte da 
família apostou no ensino superior. Saudações, seja muito feliz 
na carreira futura e na vida!

Márcia Inez da Silva1

1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais da Uni-
versidade Federal de Goiás, sob orientação da Profa. Dra.  Lara Lima Satler , e 
Co-Orientação Dra Alice Fátima Martins; Mestre em Arte  Educação, pela Univer-
sidade Federal de Uberlândia, Especialista em Políticas Públicas pela UFG e Arte 
Educação e Tecnologias Contemporâneas. Graduada em Pedagogia pela Universi-
dade Católica de Goiás. Professora da Educação Básica, RME/Goiânia e Professora 
no curso de Pedagogia/ UNIGOIÁS.
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8. Epístola Delorean

Goiânia, 30 de junho de 2021

Saudações Olombrada,

Pensei muito se deveria te escrever esta carta. Refleti bastante 
sobre o que deveria te contar. Ainda não estou certo sobre as con-
sequências desse ato de alerta. Será que devo mesmo te dizer?!

Quem te escreve é Mayler Olombrada Nunes de Santos. Sim, 
eu mesmo. Ou melhor, você. Um pouco confuso, mas vamos lá. 
Escrevo-te do futuro, de um momento em que posso dar-me ao 
luxo de olhar para trás, ver sua trajetória (minha trajetória) e 
pensar sobre os erros e acertos, refletir sobre as escolhas feitas e 
a como cheguei até aqui.

Você sempre foi um inquieto, um inconformado que bus-
ca o novo, que quer ter experiências diferentes, conviver com 
a diversidade humana e ampliar seus horizontes. Esse ideal é 
tão forte que, quando você decidiu regressar da Europa para o 
Brasil, optou por fazer um curso de pós-graduação que flertasse 
com essa visão.

Imagino que você tenha muitas perguntas para me fazer, 
todavia, irei me ater a uma reflexão sobre nossa trajetória aca-
dêmica. Estou em 2021 e esses quatro últimos anos foram mar-



Livro-Epistolar - Carta para ontem sobre o amanhã

- 151 -Su
m

ár
io

cados por tantas mudanças que você pode se assustar. Já te an-
tecipo que iremos sobreviver ao turbilhão de acontecimentos 
dessa mudança de década. Na aparente tranquila Espanha, você 
testemunhará uma tentativa de declaração de independência, 
com consequências políticas que perpetuam até hoje. Sim, você 
leu certo. E a data está correta. Em pleno século XXI. 

O mundo vai conhecer uma pandemia que modificará a for-
ma como encaramos nossos relacionamentos, com mudanças 
culturais, geração de angústias, mortes e sofrimento. Entretan-
to, também irá testemunhar amostras da solidariedade e capaci-
dade de superação das pessoas. Está bom, chega já desse assun-
to. Voltemos à questão acadêmica.

Vale à pena recordarmos que você já havia concluído o curso 
de Medicina em 2003, como um dos médicos mais jovens forma-
do na Universidade Federal de Goiás; já que prestamos o vesti-
bular ao completar dezesseis anos. Na sequência, você fez duas 
residências médicas, com especialização em Clínica Médica e 
Cardiologia, ingressando como professor nessa mesma Univer-
sidade aos vinte e seis anos. Foi aí que tudo mudou.

Atuando como médico, você buscava seguir os ensinamentos 
hipocráticos de cuidar sempre, aliviar o sofrimento com tudo 
que estivesse ao seu alcance e curar quando possível. Mas só era 
possível ajudar uma pessoa de cada vez. Foi aí que você se de-
cidiu por ampliar sua área de atuação e foi estudar como fazer 
uma boa gestão de um hospital e ajudar toda uma coletividade. 

Você realizou um MBA Internacional pela Fundação Getúlio 
Vargas em Gestão Empresarial e, como já fizera antes, também 
virou professor dessa instituição. Sei que agora você deve estar 
achando um pouco monótono tudo isso, mas aguarde, vai ficar 
mais interessante agora. Atraído pela área de inovação, você se 
mudou para Europa, mas, por motivos pessoais teve que retor-
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nar ao Brasil (fique tranquilo, deu tudo certo, te conto em outra 
oportunidade).

Nesse momento, você pensava em como unir três grandes 
áreas de interesse: Medicina, Tecnologia e Filosofia. Não tenho 
muito tempo nem espaço para te contar tudo, mas você também 
fez graduação em Filosofia e cursos de Inteligência Artificial – 
eu bem disse que você era inquieto, e essa foi uma característica 
que, ainda, não te abandonou.

Diante desse desafio, duas palavras te chamaram a atenção: 
interdisciplinar e performance. Você sempre achou complicado 
delimitar as disciplinas de forma rígida, departamentalizando 
saberes e o prefixo “inter” parecia propor novas possibilidades, 
atravessamentos que suplantariam barreiras para a tecitura de 
uma nova epistemologia.

Nesse momento, estávamos em 2018. Foi quando, atuando 
como pesquisador, você recebeu o convite (ou seria uma provo-
cação?!) do professor Cleomar Rocha para fazer um mestrado 
em Performances Culturais. A essa altura da vida, entrar em 
um projeto distante da área de conforto das ciências biológicas 
parecia uma loucura. Eu sei, ainda parece algo descabido, mas 
esse professor, que virá a se converter em seu orientador, soube 
seduzir sua vontade intelectual sinalizando possibilidades antes 
não pensadas.

Mas afinal, performance? O que seria isso? Já vou logo acabar 
com suas expectativas e devaneios, tirando esse sorrisinho que 
você esboçou fazer. Você não foi para rua criar arte, não entrou 
em nenhum grupo artístico de vanguarda etc. Não, não. É de ou-
tro tipo de performance que estamos a falar. Não é fácil, mas vou 
tentar te explicar. Você vai gastar alguns anos para entender, 
mas quem sabe com essa carta você fique mais preparado para 
compreender o conceito.
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Austin (1962) discutiu a questão dos enunciados performa-
tivos, da dualidade entre acontecimento e representação. A lin-
guagem poderia ir além da simples constatação, ela poderia ser 
um agente de transformação, teria a capacidade de gerar um 
acontecimento. 

Eu posso te dizer a seguinte frase: “nossa dissertação foi pu-
blicada”. Isso apenas constata um acontecimento já transcorri-
do. Sei que te escrevo do futuro e para você isso ainda não ocor-
reu, mas não comemore muito essa boa notícia, temos muito a 
escrever para a tese de doutorado.

Por outro lado, a frase “a partir de agora, oficialmente, você é 
um mestre”, mais que constata um fato evidente, é uma fala que 
transforma, que produz um acontecimento, que modifica o grau 
de escolaridade do indivíduo.

O poder performativo da linguagem aparece, também, nos 
estudos de gênero de Butler (2017), a qual lança luz sobre como 
rótulos semânticos têm influência ontológica, determinando a 
forma de ser e afetando o indivíduo, que pode ter seu comporta-
mento moldado de acordo com as expectativas para uma pessoa 
de gênero feminino ou masculino.

Sobre performances, Turner (2005) e Schechner (2002) tra-
balham a questão da performance como comportamentos res-
taurados, revividos, representações atualizadas pelo contexto, 
ao invés de simplesmente repetidos. Nesse sentido, a perfor-
mance pode ser compreendida em sua função poética, pois 
proporciona uma comunicação reflexiva cujo significado é cons-
truído pelos participantes, emergindo do engajamento corpo-
ral, sensorial e emocional. Performance como ato comunicativo, 
como experiência (HARTMANN, 2020).
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Além de todas essas possibilidades, podemos encarar as 
performances como uma lente de análise, como um olhar me-
todológico que propicia novos ângulos de visão, que valoriza os 
componentes não intencionais da comunicação, que busca o 
entre-lugar, atravessa fronteiras, avança sobre a liminaridade, 
desloca e re-contextualiza.

Diante disso, decidimos escrever sobre performatividade 
social, pesquisando sobre o ambiente digital na área de saúde. 
Levando em consideração que a maioria dos projetos do progra-
ma tinham relação direta ou indireta com as artes, seja por meio 
da música, dança, festas tradicionais, manifestações populares, 
entre outras, escrever sobre o digital foi muito instigante.

Estudos sobre a cibercultura não são novos, e pudemos 
dialogar com autores muito interessantes. Gostaria de destacar 
os trabalhos de Pierre Lévy, principalmente sobre a forma como 
ele define o virtual, não como uma oposição ao real, e sim, ao atual.

A palavra virtual vem do latim medieval 
virtualis, derivado por sua vez de virtus, 
força, potência. Na filosofia escolástica, é 
virtual o que existe em potência e não em 
ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter 
passado no entanto à concretização efeti-
va ou formal. A árvore está virtualmente 
presente na semente. Em termos rigorosa-
mente filosóficos, o virtual não se opõe ao 
real mas ao atual: virtualidade e atualidade 
são apenas duas maneiras de ser diferen-
tes. (LÉVY, 2011, p. 15).

Steven Johnson complementa os estudos de Lévy ao traba-
lhar a cultura da interface, a forma como os computadores mo-
dificaram nosso processo criativo e nossas formas de comunica-
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ção; afinal, eu te escrevo do futuro, do meu computador, o que 
o impedirá de constatar como nossa caligrafia involuiu nesses 
últimos anos.

O design de interfaces é justamente uma fusão da arte e da 
tecnologia, o entrelaçamento de meio e mensagem, forma e con-
teúdo. Se a cultura está intimamente relacionada ao simbólico e 
a função de um computador é operar códigos, lidar com repre-
sentações e sinais, fica evidente que as novas tecnologias levam, 
necessariamente, ao surgimento de uma cibercultura. 

Um computador, por outro lado, é um 
sistema simbólico sob todos os aspectos. 
Aqueles pulsos de eletricidade são símbo-
los que representam zeros e uns, que por 
sua vez representam simples conjuntos de 
instrução matemática, que por sua vez re-
presentam palavras ou imagens, planilhas 
e mensagens de e-mail. O enorme poder 
do computador digital contemporâneo de-
pende dessa capacidade de auto-represen-
tação. (JOHNSON, 2001, p. 18).

Esse diálogo, sobre tecnologia e o simbólico, será extrema-
mente prazeroso para você, em especial porque é um tema mui-
to bem dominado por seu orientador. O livro de Rocha (2016), 
sobre poéticas e interfaces computacionais, é uma daquelas 
pequenas grandes obras que merecem ser lidas e relidas. Então, 
meu Eu, preste atenção: aproveite cada encontro com seu orien-
tador, para provocá-lo e para observar suas reflexões serem ex-
teriorizadas em palavras que em muito facilitarão sua escrita.

Eu já tive ótimas oportunidades de trocar ideias com ele e, 
ainda assim, sinto que posso aproveitar mais. Ele é daquelas 
pessoas que nos instiga a adotar uma postura reflexiva, atualizar 
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nossos conceitos em consonância com o contexto e gerar conhe-
cimento a cada encontro. 

Cada momento compartilhado com ele é uma experiência 
intelectual que jamais se repete – mesmo que seja entre as mes-
mas pessoas, nos mesmos lugares, para falar sobre os mesmos 
assuntos. Explore cada momento com intensidade e reconstrua 
as suas próprias oportunidades e experiências.

Preparando-me para te escrever esta carta, busquei as obras 
que serviram como referência para nossa dissertação de mestra-
do. Tive uma grata surpresa ao ler a dedicatória de Cleomar que 
falava em “inventar futuros possíveis”. E não é que estou aqui te 
apresentando um futuro possível? 

A computação nas nuvens anuncia que o 
líquido torna-se gasoso, pulverizando ou 
atomizando a já antiga metáfora. Termos 
como navegar ou imergir podem estar com 
os dias contados, já que não temos mais 
um mar de informação, mas sim uma nu-
vem delas. Deixamos a terra e o mar e al-
cançamos o ar como medida metafórica 
para as viagens ao ciberespaço. (ROCHA, 
2016, p. 43).

Johnson irá te apresentar outro interessante conceito: emer-
gência. Para um médico, ouvir essa palavra é quase que um sinal 
imediato para a descarga de adrenalina que irá preparar o corpo 
para ação imediata, pois estar diante de uma emergência é lidar 
com uma situação extrema em que ou agimos de forma rápida e 
assertiva ou alguém perderá sua vida nos próximos instantes – e, 
talvez, nas suas mãos.

Não é dessa emergência, contudo, que ele nos fala. O autor 
traz curiosidades deslumbrantes sobre comportamentos que 
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emergem de uma coletividade, de baixo para cima (bottom-up), 
passando pelo mundo das formigas, pelo surgimento e desen-
volvimento das cidades, softwares de computadores etc. Esse 
conceito será de grande valia para aplicar em sua dissertação de 
mestrado. Aliás, dará título a um capítulo em que o jogo de pa-
lavras brinca com as possibilidades de uma emergência digital.

Em termos simples, eles resolvem proble-
mas com o auxílio de massas de elementos 
relativamente simplórios, em vez de contar 
com uma única “divisão executiva” inteli-
gente. São sistemas bottom-up, e não, top-
-down. Pegam seus conhecimentos a partir 
de baixo. Em uma linguagem mais técnica, 
são complexos sistemas adaptativos que 
mostram comportamento emergente. Ne-
les, os agentes que residem em uma escala 
começam a produzir comportamento que 
reside em uma essa acima deles: formigas 
criam colônias; cidadãos criam comuni-
dades; um software simples de reconheci-
mento de padrões aprende como recomen-
dar novos livros. O movimento das regras 
de nível baixo para a sofisticação do nível 
mais alto é o que chamamos de emergên-
cia. (JOHNSON, 2003, p. 14).

Diante da transformação da sociedade pela influência do 
digital, pudemos constatar que o comportamento humano foi 
apropriando-se dessas novas possibilidades, processo de acul-
turação que contempla, inclusive, a área de saúde.

Em nossa dissertação, exploramos como as ferramentas di-
gitais podem levar a um maior protagonismo do indivíduo em 
seu processo de saúde. Muitas tecnologias pautaram a melho-
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ria de processos institucionais, com fins de garantir eficiência 
operacional e maior lucratividade para empresas. Isso levou a 
uma consequência deletéria de afastar a pessoa do fim maior 
desses softwares.

O modelo mental utilizado foi o de programadores e adminis-
tradores, cumprindo o objetivo acima exposto. Inverter essa ló-
gica, desenvolvendo aplicativos e ferramentas que sigam a lógica 
do usuário mostrou-se algo factível, com grande aceitação do 
público e promessa de boa adesão, sem deixar de lado aspectos 
econômico-financeiros.

Nesse contexto, pudemos explorar o tema da sensibilidade 
performativa e performance algorítmica. O desenvolvimento 
de algoritmos de inteligência artificial, com reconhecimento 
de padrões e monitorização contínua do indivíduo e do ambien-
te, possibilitou cenários que pareciam pertencer a distopias de  
ficção científica.

Dispositivos móveis perscrutam o ambiente, verificam nosso 
gasto calórico, número de passos que damos ao longo do dia, ho-
ras de sono, tempo de sedentarismo, sinais vitais como tempe-
ratura e frequência cardíaca, entre outros. Mais que monitorar, 
eles performam.

Ocorre uma comunicação dialógica entre ser humano e 
máquina, onde essa propõe ações ao indivíduo que reage à pro-
vocação. Por exemplo, um relógio inteligente percebe que seu 
usuário está há muito tempo sentado digitando uma carta. Na 
altura deste texto, uma situação como esta te parece familiar? 
Ainda assim, constatando esse fato, o dispositivo avisa a pessoa 
para que interrompa a atividade por alguns momentos e vá ca-
minhar um pouco, evitando as consequências nefastas do se-
dentarismo prolongado.
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A sensibilidade performativa é procedi-
mental (baseada em algoritmos), e não 
reativa como aquela dos objetos da era ele-
tromecânica e do automatismo industrial 
do século XX. Os objetos dotados de SP são 
sencientes, percebendo a si mesmos e o 
ambiente, comunicando-se de forma au-
tônoma em uma rede digital. Sua perfor-
matividade é sistêmica, algorítmica, pro-
vocando mudanças em uma variedade de 
atores. Ela acontece na produção de ação 
de acordo com a captação, transmissão e 
estocagem do dado, e pode ser entendida 
de forma similar aos “atos performativos 
da linguagem” de Austin (1962), atos que 
fazem fazer, que proveem agência e me-
diações amplas – a exemplo de dizer “eu 
vos declaro marido e mulher”, disparando 
uma série de ações relativas ao casamen-
to. No caso da IoT, essa performatividade 
emana da sensibilidade digital e algorítmi-
ca dos sensores e atuadores acoplados aos 
objetos, gerando a produção de ações em 
um amplo sistema. (LEMOS, 2018, p. 169).

Após uma breve pausa, cuja necessidade fora notificada e 
prescrita pelo aparelho digital, interrompi o sedentarismo mo-
mentâneo e, agora, retomo a escrita com fôlego renovado. Assim, 
te falo que a questão do ambiente digital em saúde foi explorada 
em nossa dissertação com um olhar que buscou suplantar um 
reducionismo ao biológico ou mecânico, em outras palavras, ao 
invés de se concentrar nos aspectos diretamente relacionados à 
saúde ou técnicos de programas informáticos, buscou-se a lente 
das performances, o prisma de performatividade social.
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Mas, meu Eu, não pense que fomos tão bem-sucedidos. Se 
teoricamente a proposta parece dotada de ineditismo, muitas 
possibilidades não foram exploradas e te proponho a refletir um 
pouco sobre como as performances podem ser um olhar meto-
dológico interessante para explorarmos a Medicina, em especial 
a clínica médica, a relação médico-paciente.

Vamos investigar como a Medicina é transformada, desde 
sua concepção original de arte médica, passando pela revolução 
científica do final do século XIX para o XX, até chegar à contem-
poraneidade (a minha, pois você ainda está alguns anos no pas-
sado) que surge no horizonte como um arauto do pós-humano.

Essa revolução só foi possível pela crescente capacidade de 
armazenamento e processamento de dados, que fez com que 
nosso comportamento seja moldado pelo resultado desses algo-
ritmos que analisam um volume inimaginável de dados na bus-
ca de oferecer a resposta mais assertiva ou prescrever a melhor 
conduta a ser tomada. E, lembra quando te falei que, dentro da 
Medicina, você (ou eu?), atuará para salvar, sempre que possí-
vel? Pois, então, essa tecnologia vem para somar a sua (nossa) 
vontade e permitir que mais pessoas sejam beneficiadas pelos 
seus (nossos) tratamentos.

A análise de dados evoluirá de forma tão impressionante que 
pararemos de olhar para trás em busca de identificar o que hou-
ve e passaremos a direcionar nossa visão para o futuro, preven-
do o que está por vir e prescrevendo condutas a serem tomadas. 
Nesse sentido, nós dois estamos bem alinhados, pois estou aqui 
te antecipando o que ocorrerá, então aproveite e se prepare.

Ao equiparar a experiência humana com 
padrões de dados, o dataísmo solapa nos-
sa principal fonte de autoridade e signifi-
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cado e anuncia uma tremenda revolução 
religiosa, não vista desde o século XVIII. 
Na época de Locke, Hume e Voltaire, os 
humanistas alegavam que “Deus é um pro-
duto da imaginação humana”. O dadaísmo 
hoje faz os humanistas sentirem o gosto 
do próprio remédio e lhes diz: “Sim, Deus 
é um produto da imaginação humana, mas 
a imaginação humana por sua vez é produ-
to de algoritmos bioquímicos”. No século 
XVIII, o humanismo afastou Deus ao mu-
dar de uma visão de mundo teocêntrica 
para uma visão de mundo antropocêntri-
ca. No século XXI, o dadaísmo pode afastar 
os humanos, mudando de uma visão antro-
pocêntrica para uma visão datacêntrica. 
(HARARI, 2016, p. 391-392).

Sabe de uma coisa, falar consigo mesmo escrevendo para 
ontem sobre o amanhã é um desafio e tanto. Vou te contar um 
pouco mais sobre o que te espera ao iniciar a jornada de seu dou-
torado. O engraçado é que, até para mim, aqui do futuro, esse 
assunto é uma novidade. Não sei se te falei, mas, fomos autori-
zados a fazer uma mudança de nível durante a qualificação do 
mestrado. Optei por fazer a defesa da dissertação, recebemos o 
título de mestre e de imediato já tivemos que dar continuidade a 
nossas pesquisas em direção à elaboração da tese doutoral.

Você irá conhecer várias pessoas novas, com características 
muito distintas. Algumas serão companhias fugazes de curtos 
encontros remotos, outras se tornarão amigos para te acompa-
nhar pela vida toda. Bem, acho que exagerei, porque não te es-
crevo de um futuro tão distante assim, mas posso afirmar que 
novas amizades genuínas irão florescer.
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Foi o seu ímpeto de buscar o novo, o diferente, que nos levou 
a um programa interdisciplinar de pós-graduação, então apro-
veite essa característica única que é a interdisciplinaridade. 
Assim como características distintas do ser humano agregam 
conhecimento em diferentes áreas da vida, na Academia, isso se 
torna uma fonte quase inesgotável de saber. E, como não é no-
vidade para nenhum de nós, aprender o novo é o que nos move. 
Sendo assim, meu caro Eu, posso lhe adiantar que você vai amar 
esses encontros!

Se a palavra interdisciplinar pode te fazer refletir, espere co-
meçar a ler livros e artigos sobre multidisciplinaridade, trans-
disciplinaridade, até chegar à interpolitransdisciplinaridade de 
Morin (2003). Como você gosta, vai ter muita discussão aí.

Voltemos aos termos interdisciplinarida-
de, multidisciplinaridade e transdiscipli-
naridade, difíceis de definir, porque são 
polissêmicos e imprecisos. Por exemplo: a 
interdisciplinaridade pode significar, pura 
e simplesmente, que diferentes discipli-
nas são colocadas em volta de uma mesma 
mesa, como diferentes nações se posicio-
nam na ONU, sem fazerem nada além de 
afirmar, cada qual, seus próprios direitos 
nacionais e suas próprias soberanias em 
relação às invasões do vizinho. Mas inter-
disciplinaridade pode significar também 
troca e cooperação, o que faz com que a in-
terdisciplinaridade possa vir a ser alguma 
coisa orgânica. A multidisciplinaridade 
constitui uma associação de disciplinas, 
por conta de um projeto ou de um objeto 
que lhes sejam comuns; as disciplinas ora 
são convocadas como técnicos especializa-
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dos para resolver tal ou qual problema; ora, 
ao contrário, estão em completa interação 
para conceber esse objeto e esse projeto, 
como no exemplo da hominização. No que 
concerne à transdisciplinaridade, trata-se 
frequentemente de esquemas cognitivos 
que podem atravessar as disciplinas, às ve-
zes com tal virulência, que as deixam em 
transe. De fato, são os complexos de inter-
-multi-trans-disciplinaridade que realiza-
ram e desempenharam um fecundo papel 
na história das ciências; é preciso conser-
var as noções chave que estão implicadas 
nisso, ou seja, cooperação; melhor, objeto 
comum; e, melhor ainda; projeto comum. 
(MORIN, 2003, p. 115).

Essa inquietação te fará refletir em vários momentos sobre 
se foi uma escolha correta. Talvez, o maior desafio não será a 
pesquisa, a escrita de artigos, a elaboração da tese ou defesa. O 
desafio que não te abandonará será explicar o porquê de ter es-
colhido esse caminho.

Será interessante notar – talvez um pouco frustrante tam-
bém – que, na busca de diversidade de opiniões para construção 
de uma visão holística do mundo, muitos desejam uma unifor-
midade concordante, desde que em consonância com sua opi-
nião. Não será uma, nem duas vezes que você será questionado. 
Ainda mais em um momento de polarização social pelo qual o 
mundo passará, a rejeição à pluralidade de ideias pode preju-
dicar o debate profícuo da contradição, com respeito mútuo às 
diversidades.

Não vou te lembrar de nossa trajetória anterior ao ensino 
superior, afinal quero, com esta carta, que saiba de informa-
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ções que só tenho hoje para refletir se mudaria algo em nossos 
projetos, de vida e acadêmicos. Entretanto, diante de tantos 
questionamentos, vale uma pausa para reflexão, como temos a 
tendência de criar rótulos para pessoas ao invés de buscar apro-
fundamento e reflexão antes de conclusões.

Isso vale para nós dois também. Deve ser uma atitude contí-
nua a de não sucumbir a conceitos pré-definidos, ouvir e apren-
der, aceitar o novo, o diferente e o incerto. Imagina, meu Eu, o 
quanto deve ser chato uma vida só com certezas absolutas?!

Outra grata surpresa será o corpo docente do programa de 
doutorado. Se a nossa turma de alunos será diversificada, ima-
gine as professoras. Vou fazer uma rápida menção à professora 
Renata; não quero que você a conheça já com ideias pré-concebi-
das. Foi ela quem nos provocou a escrever esta reflexão. Sugiro-
-te a estar atento a todas as suas aulas, pois se quer compreender 
melhor sobre performance, sua presença é expressão viva do 
tema, pois, muito além das palavras, seu sorriso é a presentifica-
ção de uma alegria e de uma humildade que servem de estímulo 
para que cada aluno siga sua jornada com energias recarregadas.

Agora, estamos com outros dois desafios: escrever sobre per-
formance na área de saúde e aplicar esse aprendizado na práti-
ca. No que tange ao pragmatismo, propusemos uma mudança no 
ambiente hospitalar em que trabalhamos. Você não vai acreditar! 

Em um hospital, como você bem sabe, temos inúmeras pro-
fissões atuando. Irei me concentras naquelas que lidam direta-
mente com pacientes. Calma, já me explico. Sei que está com 
pressa, mas é que isso é simples e pode ter grande impacto na 
vida das pessoas. Quem diria que um estudo de performance 
pode salvar vidas?!

Médicos, fisioterapeutas, enfermeiras, nutricionistas, psi-
cólogas, terapeutas ocupacionais, odontólogos e assistentes so-
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ciais. Observe que diversidade. Isso sem falar que, dentro dessas 
respectivas áreas, existe a questão da especialização. Neurolo-
gia, endocrinologia, oftalmo e otorrino, gastro, pneumo e car-
diologia, ortopedia, nefro e reumatologia e por aí vai. 

Mas será que o caminho da especialização resolve todos os 
problemas?

Como as mentes, em sua maioria, são for-
madas segundo o modelo da especiali- 
zação fechada, a possibilidade de um conhe-
cimento para além de uma especialização 
parece-lhes insensata. E, no entanto, o mais 
limitado especialista tem ideias gerais, das 
quais não tem dúvidas, sobre a vida, o mun-
do, Deus, a sociedade, os homens, as mulhe-
res. E, de fato, esses especialistas, experts, 
vivem de ideias gerais e globais, mas arbi-
trárias, nunca criticadas, nunca refletidas. 
O reino dos especialistas é o reino das mais 
ocas ideias gerais, sendo que a mais oca de 
todas é a de que não há necessidade de ideia 
geral. (MORIN, 2003, p. 100).

Diante da provocação do estudo das performances, propu-
semos uma mudança simples, substituir a visita multi por uma 
visita interdisciplinar. Só isso. 

Agora, a comunicação deixou de ser dialógica entre espe-
cialistas da mesma área, para ser algo coletivo com um fim em 
comum, com um projeto único: o paciente. Tendo o objetivo de 
reestabelecer a saúde e qualidade de vida no menor tempo pos-
sível, todos são estimulados a apontar suas observações e pro-
postas para o sucesso terapêutico. 

Cada profissional sai de seu castelo, baixa suas defesas, ma-
nifesta suas dúvidas e ideias e, juntos, vão tecendo um caminho 
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a ser trilhado. Caminho único, individual, criado naquele mo-
mento presente, com a participação de todos, atravessando bar-
reiras com um fim em comum.

Parece simples, e é. Na prática, em poucas semanas, redu-
zimos para quase a metade o tempo de internação, com menos 
mortes e complicações. Um trabalho coletivo, interdisciplinar, 
que, tenho muito orgulho de te dizer, foi inspirado pelas discus-
sões que floresceram ao longo do programa – e também, reflexo 
de sua inquietude!

Nessa jornada de explorar novos temas, conhecer novas pes-
soas e utilizar a lente metodológica das performances para revi-
sitar campos já estudados, tivemos a oportunidade de conhecer 
antropólogos de diferentes países que se dedicam à antropologia 
da saúde. Os encontros deram origem a um grupo de trabalho 
internacional, com pesquisadores de toda América Latina e Eu-
ropa; mais um ambiente para enriquecedora troca de ideias e 
construção de um novo estatuto epistemológico.

Gostaria de ressaltar a relevância de buscar estranhar o fa-
miliar, de manter o olhar aguçado de encarar tudo como novo, 
como exótico, reconhecendo o valor da interpretação, da expe-
riência, a polifonia que se nos apresenta.

A revolução científica levou a um grande desenvolvimento e 
compreensão sobre as doenças, sobre as entidades patológicas. 
Entendemos cada dia mais os mecanismos de transmissão, pa-
togenia, genética, as disfunções orgânicas, manifestações clíni-
cas, repercussões laboratórios, evolução natural e prognóstico. 
Aprendemos a intervir, operar, extirpar o mal, amenizar o sofri-
mento, extinguir a dor, curar. 

Todavia, flertamos com o risco de reduzir o processo de saú-
de às doenças, ao biológico, abandonando a questão da enfermi-
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dade. O adoecer vai além do orgânico, ele contempla questões 
biopsicossociais, diria mais, meu inquieto Eu do passado, o 
adoecer envolve aspectos culturais, e aí reside a distinção entre 
doença e enfermidade.

O modelo doença/enfermidade desenvol-
vido por antropólogos médicos oferece 
uma perspectiva útil sobre o diagnóstico e 
o tratamento da saúde debilitada na clínica 
geral e em fenômenos como a não adesão, 
a automedicação e o descontentamento 
com o cuidado médico. Para que o cuidado 
médico seja mais efetivo – e aceitável para 
os pacientes –, clínicos gerais devem tra-
tar tanto a enfermidade quanto a doença 
em seus pacientes. E também devem estar 
atentos para como as perspectivas dos mo-
delos leigos e médicos de saúde debilitada 
se diferenciam e devem reconhecer as im-
plicações clínicas destas diferenças. (HEL-
MAN, 2009, p. 125).

Ao longo dos próximos anos você, eu, nós, iremos manter 
nosso alicerce biológico para construção do conhecimento, 
acrescentando cada dia mais componentes de humanidades en-
tremeados de tecnologia. 

A interdisciplinaridade será palavra de ordem em nossos 
estudos, flertaremos com autores que propõe uma abordagem 
fenomenológica e hermenêutica da clínica médica. Não abando-
naremos uma análise objetiva, positivista, estatística de compo-
nentes médico. O que faremos é acrescentar e valorizar o com-
ponente qualitativo, subjetivo, interpretativo.
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Vamos investigar o papel da oralidade, das narrativas, dos sím-
bolos e seus significados. Proponho-te a ir além das palavras, além 
do corpo, considerar o contexto, contemplar a questão cultural.

Esta carta vem do futuro, é destinada ao ontem para falar so-
bre o amanhã, o seu, o meu, o nosso amanhã. As performances 
trabalham com o presente, com esse momento único, revivido, 
quando o comportamento é restaurado. Escrever uma carta 
para ontem nos leva a refletir sobre o tempo.

O que é realmente o tempo? Quem po-
deria explicá-lo de modo fácil e breve? 
Quem poderia captar o seu conceito, para 
exprimi-lo em palavras? No entanto, que 
assunto mais familiar e mais conhecido 
em nossas conversações? Sem dúvida, nós 
o compreendemos quando dele falamos, e 
compreendemos também o que nos dizem 
quando dele nos falam. Por conseguinte, o 
que é o tempo? Se ninguém me pergunta, 
eu sei; porém, se quero explicá-lo a quem 
me pergunta, então não sei. No entanto, 
posso dizer com segurança que não exis-
tiria um tempo passado, se nada passasse; 
e não existiria um tempo futuro, se nada 
devesse vir; e não haveria o tempo presen-
te se nada existisse. De que modo existem 
esses dois tempos - passado e futuro, - uma 
vez que o passado não mais existe e o futu-
ro ainda não existe? E quanto ao presente, 
se permanecesse sempre presente e não se 
tornasse passado, não seria mais tempo, 
mas eternidade. Portanto, se o presente, 
para ser tempo, deve tornar-se passado, 
como poderemos dizer que existe, uma vez 
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que a sua razão de ser é a mesma pela qual 
deixará de existir? Daí não podermos falar 
verdadeiramente da existência do tem-
po, senão enquanto tende a não existir. 
(AGOSTINHO, 1984, p. 317-318).

Espero que esta epístola volte do futuro para você, meu Eu, 
e o faça refletir sobre as possibilidades que se nos apresentam. 
Acredito que com aquilo que hoje sei, você possa mudar algumas 
escolhas, aprender e crescer ainda mais.

Despeço-me com misto de esperança e angústia. Esperança 
que esta carta consiga traduzir e expor um pouco daquilo que 
tenho aprendido nos últimos anos. Especialmente em utilizar as 
performances como um olhar metodológico, como uma nova len-
te de análise. E angústia porque me exponho e isso pode levar você 
a alterar o caminho que segui. Talvez seja para um futuro melhor, 
mas aí já não serei mais eu, seremos um novo nós. Desejo que você 
tenha sabedoria para refletir e tomar a decisão mais acertada.

Foi uma bela jornada até aqui e encerro esta carta rompendo 
as fronteiras do tempo na expectativa de que iremos construir 
juntos novas realidades.

Abraços!

Mayler Olombrada Nunes de Santos2

2 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG), sob orientação do Prof. Dr. Cleomar Rocha; Mestre 
em Performances Culturais pela UFG, MBA Internacional em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Especialista em Clínica Médica e Cardiologia, 
Graduado em Medicina, pela UFG.
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9. Cartas para pensar danças-docências 

Maio de 2021 

Queridas Renatas, 

Antes de mais nada, agradeço pelas instabilidades necessá-
rias à manutenção do movimento e ao desejo de conhecer, e por 
suas crenças enraizadas no potencial transformador da educa-
ção. Sem elas, talvez não tivéssemos cursando o doutorado in-
terdisciplinar em Performances Culturais, impulsionadas pelo 
desejo de refletir sobre a educação a partir de processos de cria-
ção formativos. Aproveito o momento para revisitar algumas de 
nossas histórias dançadas como exercício de pensar a constitui-
ção da nossa corporeidade como professora de danças, e faço 
isso lembrando de uma frase que li no livro de Margareth Rago 
(2013): de que fatos de vida narrados são teorias, pois se apresen-
tam como lições paradigmáticas de vida, diluindo experiências 
pessoais numa extensa rede coletivamente traçada, assumindo 
dimensão social e política. Nesse sentido, vale lembrar que his-
tórias como fusão entre memória, investigação e invenção intui-
tiva, como propõe Larissa Malty (2007) em “Velha do Cerrado”, 
permitem que o contar seja sinuoso e criativo, que não se com-
prometa com a objetividade de um relatório.
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Semana passada fiquei pensando em nós depois de ler um 
pensamento do Lama Padma Samten (2001, p. 18) que assim di-
zia: “A paz faz parte de nossa essência, é o nosso estado natural. 
Perdemos a paz quando criamos identidades, quando nos fixa-
mos em referenciais, estabelecendo coisas que não queremos 
que mudem”. Como boa taurina, fugir da fixação é um desafio 
constante, mas a desconfiança cada vez mais sustentada sobre 
a existência de um lugar próprio de definição tem me levado a 
pensar mais em fluxos do que em portos seguros. Esses dias, 
Margareth (2013) nos presenteou com o conceito de “Escrita de 
si”, uma chave analítica proposta por Michel Foucault com a qual 
posso elaborar minha construção subjetiva através da experiên-
cia da escrita. Ela fala com firmeza que “Escrever-se é [...] um 
modo de transformar o vivido em experiência, marcando sua 
própria temporalidade e afirmando sua diferença na atualida-
de” (RAGO, 2013, p. 56), possibilitando repensar nossa própria 
trajetória, de ser outra, ser múltiplas, escapando às formas bio-
políticas de produção do indivíduo. 

Tenho certeza de que muito do que conto vocês já conhecem, 
mas além de expressar meu reconhecimento pela trajetória, es-
pero lançar luz sobre nossas experiências de subjetivação, nossa 
forma de experimentar, que se constitui na corporeidade como 
professora de dança e que abriga formas empíricas de relação 
comigo mesma, com as outras, com os outros e com os lugares 
que nos atravessam e habitam. Desde já, alerto para a possibili-
dade de misturá-las no decorrer da narrativa, peço que me com-
preendam, pois não se trata de distração, faço com a convicção 
no saber dos povos afro-ameríndios, que Joana Abreu Oliveira 
(2020) tem me apresentado, de que a temporalidade se move em 
ciclos espiralados e não linearmente, marcando rumos sem dei-
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xar de retornar ao mesmo ponto, em que passado-futuro estão 
contidos no presente.

Nas voltas dos nossos espirais, fico contente por criar esse 
espaço para narrar nossas histórias. Vou ficando por aqui, en-
tusiasmada com a atmosfera de autopercepção que esse espaço 
viabiliza. 

Um grande abraço e até breve.

Por ser de lá…

Maio de 2021

“Do sertão, lá do cerrado”3, lá do Centro-Oeste brasileiro, de 
Goiânia de Goiás. De família festeira e religiosa, cresci no espa-
ço urbano sem deixar de ir pra roça. O corpo que frequentava 
as missas de domingo era o mesmo que dançava nos forrobodós 
aos sábados, pois falar em corporeidade não é garantir coerên-
cias, mas ficar atenta às experiências, percebendo como elas nos 
atravessam – como nos diz David Le Breton (2007, p. 32), “O cor-
po não existe em estado natural, sempre está compreendido na 
trama social de sentido [...]”, sendo moldado pelo contexto social 
e cultural, tratando-se, também, de uma construção simbólica. 
Ah! Uma das minhas primeiras lembranças de danças são so-
bre os pés do nosso pai, são dois pra lá, dois pra cá. Do jogo de 
equilíbrio de pé sobre pé à brincadeira da dança do chapéu4, nos 
forrozinhos dos festejos de roça, nosso corpo foi e vai se consti-

3 Trecho da Música “Lamento Sertanejo” de Dominguinhos (José Domingos de Mo-
rais / 1942-2013)

4 Brincadeira de troca de pares, em que quem está sem par e dançando com o cha-
péu na mão, pode retirar o par do outro/ da outra entregando o chapéu como uma 
espécie de “curinga”, possibilitando que as trocas possam seguir.
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tuindo dançante, sendo vetor semântico da nossa relação com o 
mundo, como volta a me recordar David. 

Nosso corpo cresceu forrozeando e expandindo essas expe-
riências para salões de dança, shows, festas com os amigos e 
assim vai – quem diria que isso um dia seria tema de pesquisa 
para mim, mas conto mais na próxima carta. Então, até aqui fica 
assim, seja xote, baião, arrasta pé, opa! “Simbora” forrozear. 

Do bailado inquietante, com regras claras de só parar quando 
o sol raiasse, reconheço em nós a energia, a alegria e a ousadia do 
corpo dançante de nossa mãe que, escapando às estratégias mo-
leculares de poder e às sofisticadas tecnologias biopolíticas de 
produção da individualidade – que tenta confinar as mulheres a 
esfera da vida privada, fixando padrões de passividade, obediên-
cia e submissão, como explica Margareth, ainda segue ocupando 
os espaços públicos com a leveza e a alegria do seu requebrado. 
Nela, saúdo minhas ancestrais, reconhecendo essas várias mu-
lheres que vieram antes de nós, abrindo “trieiros” sinuosos por 
onde a ginga serpenteia. 

Mulheres feministas (as quais Margareth me deu o prazer de 
conhecer) engajadas em movimentos de luta pela desconstru-
ção da lógica discursiva da identidade “Mulher”, que impõe um 
modelo universal para figura da mulher, sendo esse restrito a 
determinadas formas de condutas instauradas pela lógica mas-
culina. Assim, o feminismo não só resiste a essas imposições de 
padrões patriarcais, mas reafirma as inúmeras possibilidades 
de ser mulher, promovendo novos modos de existir do mundo, 
com subjetividades mais leves, alegres, livres e múltiplas, mas 
sempre atentas e combativas às formas de colonização de seus 
corpos. Compartilhando desse desejo de desobrigar as mulhe-
res de seguirem um modo de ser ditado pela lógica masculina, 
peço a benção às minhas ancestrais para seguir dançando. 
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Junto com minhas primas e primos conheci o “Axé”5, os pas-
sinhos combinados, a coreografia da balada, a coletividade de 
“Macarena”6. Bastava tocar os primeiros arranjos de uma das 
músicas conhecidas para a longa fileira de dançantes se formar. 
Não era preciso ensaiar, pois o passo era conhecido e a “cola”7 
liberada. Forró e Axé eram lugares comuns de encontros e de 
diversão. Refletindo sobre elementos que suscitam a sensação 
de participação em manifestações tradicionais de cultura popu-
lar brasileira, como as do Tambor de Crioula, Joana (2020) me 
explica que a identificação física, sensorial e técnica, e sobre-
tudo as referências ancestrais, comunitárias e de coletividade 
são geradoras do desejo de participar. Penso que essa reflexão 
se estende às nossas vivências do axé, tanto por ser uma mani-
festação popular brasileira, como por sua presença significati-
va na nossa cultura, que enfatiza esse interesse comum. Mas é 
importante não esquecer da homogeneização dos corpos impos-
ta pela cultura de massa que também perpassa nossas danças. 
Ieda Tucherman (1999) fala da des-singularização dos corpos no 
processo de globalização em que o intuito é garantir o padrão 
de consumo, gerando a mesma demanda de bens de consumo 
para todas. Esse sistema reconfigura os corpos, especializando-
-os, individualizando-os, numa ação de desintegralização do ser 
com o meio e com a experiência do movimento autônomo, di-
minuindo, assim, a experiência sensorial. Ela enfatiza: “Assim, 

5 Axé na língua iorubá significa poder, energia. Porém, aqui, vem designar um mo-
vimento musical originado em Salvador, em meados dos anos 80, que hoje reco-
nhecemos como manifestação da cultura popular brasileira, envolvendo música, 
dança, festa, dentre outros elementos.

6 Macarena é uma dança latina, composta por uma coreografia simples, com movi-
mento de mãos e braços, dançada ao som da música de mesmo nome.

7 Termo utilizado para definir uma situação em que uma pessoa copia o movimento 
da outra (ou qualquer outra coisa) de forma deliberada.
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qualquer conexão visceral com o meio poderia tolher o indiví-
duo que, para dispor de si mesmo, deve não sentir nada, des-sen-
sibilizar-se.” (TUCHERMAN, 1999, p. 61). 

Realmente não questionávamos sobre o padrão restrito de 
movimentos, nem sobre a sexualização do corpo feminino, den-
tre outros padrões que essa lógica homogeneizante nos envolvia, 
apenas buscávamos cumprir com o estabelecido, garantindo o 
espaço na fileira do Axé. E, por incrível que pareça, lembram que 
na última festa de família ainda rolou uma fileirinha dessa? Eta 
como esse Axé dos anos 80 nos mobiliza! Pelo menos agora nos-
sa fileira é um pouco mais diversa, pois onde antes havia apenas 
jovens, solteiros e sem filhos, agora misturam-se mulheres, ho-
mens, mães, pais, filhas e filhos, de vez em quando até uma avó 
mais faceira, como aquela de que falei na carta anterior.

Ultimamente tenho dançado menos. Casa, estudos, profis-
são, família, maternidade, pandemia etc. Ieda estava certa em di-
zer que “Hoje é a velocidade que nos confunde: é que parecemos 
estar atrasados não em relação ao nosso futuro, mas em relação 
ao nosso próprio presente” (TUCHERMAN, 1999, p. 9), particu-
larmente neste contexto de pandemia, em que a maternidade é 
vivida em isolamento social, sobrecarregando ainda mais as mu-
lheres, como recentemente colocou Anita Oliveira (2020, p. 154) 
ao problematizar “[...] os desafios do trabalho intelectual das 
mães, especialmente em condições espaço-temporais adversas, 
como a do confinamento no lar em razão da pandemia”. Ah! Mas 
se ainda posso falar de esperança em meio ao caos, há uma dan-
ça que conheci nos últimos tempos que não dispenso por nada 
nessa vida, é aquela que danço com minha filha, minha pequena 
Flor. Nosso forrozinho dengoso que nos leva de volta pro nosso 
aconchego, para o tempo que ainda podíamos dançar coladinho, 
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sem medo de adoecer. A benção, grande espírito! Peço a benção 
e a proteção às minhas divindades para seguir dançando com as 
minhas, com os meus e com os que possam vir a ser.

Fico por aqui, deixando pra vocês um forrozinho bonito de 
Chico César. 

Abraço apertado.

Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa
Da bondade da pessoa ruim

Deus me governe e guarde ilumine e zele assim
Caminho se conhece andando

Então vez em quando é bom se perder
Perdido fica perguntando

Vai só procurando
E acha sem saber

Perigo é se encontrar perdido
Deixar sem ter sido

Não olhar, não ver
Bom mesmo é ter sexto sentido

Sair distraído espalhar bem-querer8

8 Trecho da música “Deus me Proteja”, composição de Chico César, gravada com par-
ticipação de Dominguinhos no álbum francisco, forró y frevo, de 2008.
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Danças que me cabem

Junho de 2021

Renatas, 

Hoje quero relembrar nossas aulas de dança, desde as pri-
meiras vivências com o balé, até o grande encontro com o “¿Por 
Quá?”. Confesso que sinto saudades de ser só aluna, das danças 
coreografadas, assim como de participar das jam sessions9 e dos 
encontros aconchegantes de grupo, como experimentamos no 
“¿Por Quá?’’10. 

Quando criança, lembro que adorávamos a cor rosa, quería-
mos que as roupas, os sapatos, os acessórios de cabelo, a cama, o 
armário, que tudo fosse definitivamente rosa. Apesar do calorão 
de Goiânia, suportamos as benditas meias calças do balé só por-
que eram rosa. Nosso uniforme de balé era a expressão primeira 
do tal ideal “rosístico”, que trazia com ele os ideais de princesa, 
delicadeza, aceitação, pureza e virgindade. Margareth já dizia 
que o vínculo a uma identidade de mulher implica obediência 
e submissão aos códigos normativos, os quais ditam a forma 
pela qual as ideias, os enunciados, os valores, as experiências 
e os comportamentos femininos devem ser. Sem dúvida, uma 
“[...] sujeição impostas às mulheres pelo contrato sexual e pela 
cultura de massas” (RAGO, 2013, p. 25). Ela ainda alerta para a 
necessidade de compreendermos o “[...] sistema de imagens, 

9 É um espaço seguro para a livre experimentação em dança improvisada.

10 Opto por trazer a definição encontrada no site do próprio grupo: “O ¿por quá? é um 
grupo que dança com um imaginário de pesquisa lúdica e mundana. Prima pela 
dança-acontecimento, dança curiosa e desobediente que passeia por uma estética 
contemporânea popular, se é que isso existe”. Ver ¿POR QUÁ?, c2016.
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representações e signos [que] compõe o pensamento da lógica 
discursiva da identidade social dominante” (RAGO, 2013, p. 31) 
para podermos transformá-lo, abrindo novas possibilidades de 
ser. Apesar dos pesares, no início parecia ser só uma cor e as pe-
quenas danças nas pontas dos pés. Lembro de me sentir empol-
gada esperando chegar o dia da próxima aula. Não sei se vocês se 
lembram de quando a chave virou, mas eu não me lembro. Só me 
recordo de não caber na terceira posição, quiçá na quinta. Oh! 
sofrimento aquele negócio de quadril encaixado e barriga para 
dentro. Nosso corpo roliço brigava com a forma linear exigida. 
Apesar de muitos atravessamentos, sei que foram poucas práti-
cas nessa técnica, porém ficava intrigada com o fato de sempre 
ouvir a premissa de que para dançar isso ou aquilo deveríamos 
ter uma boa base de balé. A inscrição nas aulas de Jazz vinha 
logo acompanhada da voz que dizia “as aulas de balé são essen-
ciais para as aulas de Jazz”.

O Jazz. Ah! O Jazz. Quanto deleite num “padê burrê”11. Nesse 
momento, sim, o mergulho foi maior: Centro Livre de Artes, cor-
po de baile do colégio, alguns estúdios de dança da cidade, ofici-
nas, dentre outros. O jogo de decorar a sequência coreográfica 
era estimulante, adorávamos cada desafio lançado, desafio esse 
correspondido com uma certa desenvoltura, o que, no início, 
nos garantia um lugar um pouco mais proeminente nas coreo-
grafias. Hoje, compreendo que esse modelo de ensino se baseava 
no sistema de educação bancária, apontado por nosso querido 
Paulo Freire e mencionada por bell hooks (2013), voltado para 
memorização e acúmulo de informações a serem regurgitadas, 
em que a professora é a única responsável pela dinâmica da aula 
e é o centro do conhecimento. 

11 Passo de dança caracterizado pela junção de 3 passos rápidos unidos em um tempo 
de música. 
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Mas, voltando àquele tempo do Jazz, outro lugar super es-
timulante que ele nos apresentou foram os palcos e os teatros, 
que, a partir de então, experimentamos pelo lado de dentro, ou 
melhor, pelo lado de cima dos palcos. Achei incrível a primei-
ra vez em que pisamos no palco do Teatro Goiânia. Apresentar 
lá, então, nem se fala! Tenho pensado que aqui já nos reconhe-
cíamos a partir de dois corpos dançantes, aquele do cotidiano 
familiar e do lazer e esse outro das aulas e palcos, ambos per-
formáticos, como conhecimento incorporado, que oferecem um 
importante sistema para conhecer e transmitir conhecimento, 
aproximando o conhecimento do conhecedor, como nos conta 
Diana Taylor (2013). 

O grande salto, giro ou queda (como tenho preferido no-
mear), foi o encontro com “¿Por Quá?’’ grupo de dança, que, 
naquele momento, ainda vinculado à Universidade Estadual de 
Goiás, denominava-se de grupo experimental de dança. Gosto 
de pensar em queda para falar desse momento, pois penso na 
queda não só como rompimento com uma estabilidade ilusória, 
mas também como uma possibilidade surpreendente de gerar 
novas perspectivas, seja através da mudança de nível, seja pela 
descoberta de outros ângulos. Também encontro na queda uma 
oportunidade potente de transgredir a verticalidade enrijecida 
que formata nossa experiência de mundo, pois, como bell (2013, 
p. 46) nos recorda, “[...] nossas maneiras de conhecer são forja-
das pela história e pelas relações de poder”. Mesmo sabendo dos 
desafios e possíveis dores que a queda pode gerar, prefiro não 
reduzir a queda apenas à ideia de um trágico acidente. Enquanto 
experiência de movimento, ela também me colocou em contato 
com o chão e com o universo de movimentos que habitam esse 
lugar, que em nossos corpos foram traduzidas como base, en-
contro, prazer e desafio.
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Lembram como o ¿Por Quá? foi nosso espaço afetivo de que-
da? Primeiro, lançou por terra o ideal de corpo dançante que nos 
distanciava cada vez mais do direito de dançar. Gosto de como 
eles se referem às suas danças: “São danças que cabem nossos 
corpos, nosso jeito de mover e de querer ser. Por isso elas são 
molinhas, abertas e nos lançam a desafios cotidianos de fazer 
e ser artista da dança.”. Lá, nossos corpos roliços não só eram 
aceitos, como acolhidos por outros corpos (in)apropriados. Des-
cobrimos que dançar coreografias prontas era bom, mas que 
se reconhecer criadora das próprias danças e poder criar jun-
to, era ainda melhor. “Uma experiência coletiva em dança per-
meada por questionamentos, deleites e angústias sobre como 
se dá a sua apropriação e efetivação”, como o grupo afirma. Ali, 
borbulhavam perspectivas outras de corpos, de danças, concep-
ções horizontais de grupo, dentre tantas outras, que seria me-
lhor marcarmos um cafezinho para relembrarmos. Pois como 
o ¿Por Quá? mesmo diz, “Mais que fazer dança, dançamos os 
nossos desejos. Por isso inventamos a dança que a gente quer 
caber”. Pois bem, uma vez porquariana, sempre porquariana, 
pois essas experiências reverberam com muita energia em nos-
sos corpos dançantes, nossos corpos cotidianos, e, especialmen-
te, em nossos corpos docentes e de pesquisadoras, dado que lá 
descobrimos todo um cotidiano dançado, ou, melhor dizendo, 
descobrimos que podemos dançar o cotidiano, reconhecendo a 
coreografia que existe em cada gesto diário, assim como o coti-
diano pode ser vivido de forma dançante, percebido a partir das 
qualidades de tempo, espaço, peso, fluxo, dentre outros. E por 
falar nisso, foi lá que também entrei em contato com o Sistema 
Laban, mas isso é assunto para outra carta. Enfim, foram expe-
riências de queda muito estruturantes. 
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E para deixar um gostinho de quero mais, me despeço dei-
xando aqui mais duas frases que encontrei no site do grupo, so-
bre que dança é essa que o ¿Por Quá? tem feito e que cabe direi-
tinho em nossos corpos. Até mais.

Dança como relação, interação, inserção e intervenção social. 
dança-acontecimento, dança curiosa e desobediente

Sistemas Dançados

Junho de 2021

Bom dia, meninas 

Espero que estejam gostando de revisitar nossa trajetória, 
pois preciso continuar contando, já que neste momento chego 
ao ponto que me levou a explorar a dimensão narrativa da cons-
trução da nossa subjetividade como professora de dança. Assim 
como vocês, ainda não me livrei do senso de responsabilidade 
exagerado e do gosto impulsivo pelo desafio (contrariando as re-
petidas recomendações de leveza e divertimento de Dona Clara), 
por isso sigo engajada nessa contação, que, de certo modo, tem 
sido leve e prazerosa (agora, sim, seguindo as orientações de 
Dona Clara). Há pouco, no doutorado, fui provocada a reler e a 
dialogar com vocês, as Renatas que participaram da construção 
do TCC do curso de pós-graduação no Sistema Laban/Bartenieff 
da Faculdade Angel Vianna-RJ, aquele intitulado “Dançarolando 
o Baião: intersemiose entre linguagem corporal e sonora”. Bem, 
essa provocação, que de início pareceu meio esquisita, me trouxe 
essa oportunidade de refletir com vocês sobre como as experiên-
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cias passadas valorizaram, desafiaram ou mesmo silenciaram 
nossa constituição – o que com certeza vem reverberando na 
atual pesquisa de doutorado, assim como na nossa forma de olhar 
e praticar a produção de conhecimento, bem como a docência. 
Lembram que “Dançarolando o Baião” nos presenteou com uma 
possibilidade de olhar para nossa história? “Pros” forrozinhos da 
roça desde o tempo da vovó. Então, essa familiaridade ancestral 
me levou a iniciar nossas sequências de cartas de lá, lá do Cerra-
do, do nosso lugar familiar, lugar esse ao qual, hoje, retorno no 
doutorado com uma vontade danada de me aconchegar. Pensan-
do a educação a partir do processo de criação formativo CORPO-
CERRADO, vou transitando entre corpo e ambiente, percebendo 
como a corporeidade vai se constituído a partir dessa relação.

Pois bem, esse exercício possibilitou tomar consciência sobre 
conceitos que, faz tempo, vimos depreendendo de nossas práti-
cas, tais como somática, ancestralidade e polifonia, assim como 
dar atenção para aqueles que chegaram depois e que podemos 
dizer que ainda estamos em fase de namoro, como feminismo e 
anticolonialismo. Sei que parece meio sem nexo destacar somá-
tica e ancestralidade em “Dançarolando o Baião”, uma vez que 
os termos mal aparecem no corpo do trabalho. Mas, exercendo 
meus privilégios de mulher do futuro, posso lhes garantir que 
esse estudo foi um grande trampolim para a estruturação desses 
conceitos nas nossas práticas, seja de pesquisa e/ou ensino. Mas 
vamos com calma, uma coisa de cada vez. Respira aí, que respiro 
aqui… Enquanto respiro, lembro, com um sorriso no rosto, das 
aulas da pós no Sistema Laban/Bartenieff, das amizades que fi-
zemos, das excelentes professoras… Quanto aprendizado boni-
to. Tenho certeza de que pelo menos umas três de nós cursaram 
essa pós, talvez umas quatro… Perdi a respiração. Vou voltar a 
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me concentrar nos danados dos conceitos e daqui a pouco volto 
a falar do curso com vocês. 

Somática e Ancestralidade. Então, esses conceitos pratica-
mente não aparecem como termos em “Dançarolando o Baião”. 
Confesso que até me assustei quando não os encontrei, tinha 
certeza de que estavam lá! Mas tudo bem, hoje compreendo que 
eles não estavam lá como termos, mas enquanto potência, mes-
mo que não tivéssemos consciência do fato. Pois, no caso da an-
cestralidade, fica claro que foi justamente a busca ancestral que 
perpassa nossas histórias e o lugar que escolhemos para olhar 
para a relação entre linguagem corporal e sonora presentes no 
Baião. A partir dessas experiências ancestrais, refletimos sobre 
a forma como se estabelece música e dança a partir dos saberes e 
fazeres populares. Já a somática, como processos e estudos que 
têm constituição viva e integrada, posso dizer que se presentifica 
na forma como o conhecimento foi construído, na qual a inter-
semiose entre linguagem sonora e linguagem corporal é operada 
a partir da corporeidade, pela experiência do dançar e do tocar, 
integrando experiência e análises, em que o corpo é parte do co-
nhecimento que está sendo produzido. Num primeiro olhar, eu 
poderia perguntar: Renatas, como vocês deixaram isso passar? 
Como deixaram de lado conceitos tão básicos do seu campo de 
estudo? Num segundo olhar, mais generoso, pensei: vocês são 
muito corajosas e comprometidas! Dedicarem dois anos e meio 
das suas férias trabalhistas para estudar e ainda tiveram ânimo 
para finalizar o curso dançando e tocando Baião. E, nesse mo-
mento, me alegro em dizer que acho muito bom vocês terem ini-
ciado essa trajetória. Que bom que vocês introduziram concei-
tos tão caros para nossa pesquisa e vida. 
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Pois bem, a somática foi um desses conceitos que chegaram 
na nossa vida, e tenho certeza de que vocês concordarão que essa 
noção de experiência integrada não só dos seres humanos, “[...] 
mas de todas as pulsões espaciais enquanto formas vivas criado-
ras de sabedorias somáticas autônomas, diversas e relacionais”, 
como nos ensinou Ciane Fernandes (2019, p. 121), transformou 
nossos paradigmas de corpo e de produção de conhecimento, 
passando a permear nossas aulas de dança, de expressão cor-
poral, as práticas corporais do GruDanTe12, assim como nossas 
pesquisas artísticas e científicas. 

O conceito de corpo somático, como um dos desdobramen-
tos da somática, rompia definitivamente com o binômio corpo 
e mente, passando a fazer parte de um mesmo processo vivo, 
sendo entendido como soma, ou seja, como matéria e energia 
viva e integrada no/com o ambiente – Ciane (2018) está sempre 
a repetir como um mantra: o corpo é vivo, integrado e experien-
ciado… vivo, integrado e experienciado… Também não podemos 
deixar de lembrar da abordagem de pesquisa que Ciane (2018) 
construiu para o campo das artes cênicas e que também pode 
ser aplicada em outros campos de conhecimento. Foi paixão 
à primeira vista quando nos deparamos com sua proposta de 
“Abordagem Somático-Performativa”, aquela metodologia de 
prática artística como pesquisa que, associando performativi-
dade e somática, integra ensino e pesquisa em criação. Foi um 
grande achado e “caiu como uma luva” no processo de investi-
gação cênica CORPOCERRADO. Pena que ela só nos apresentou 
esse achado em 2018, quando já estávamos finalizando “Dança-
rolando o Baião”, pois teria potencializado a metodologia utili-
zada, mas, por outro lado, fico feliz por vocês terem se reencon-

12 Grupo de Dança-Teatro do IFG criado e coordenado por mim desde 2016.
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trado com os estudos dessa grande pesquisadora. Fico mais feliz 
ainda porque hoje conto com um método no qual a pesquisa é 
guiada pela prática, especialmente pelas práticas somáticas e 
performativas, podendo descobrir, construir e estruturar essa 
nova jornada de pesquisa a partir da prática, a qual integra vá-
rios níveis das experiências vividas.

Recordo-me agora do prazer que sentimos em escrever o 
capítulo “Estradas que me levam ao Baião”, talvez tenha sido a 
primeira experiência prazerosa de escrita num trabalho de con-
clusão de curso. Lembram-se do processo? Entre cafezinhos e 
biscoitos fritos, um emaranhado de histórias se costuravam 
com as nossas memórias, um pouco de causos da tia Beth, com 
pitadas de histórias de nossa mãe Clara. Nossa! Deu uma sau-
dade… Esse lugar da ancestralidade nos dá a possibilidade de 
olhar para nossas origens, buscando vestígios de quem somos, 
quem fomos e quem podemos ser, alargando paradigmas, pos-
sibilitando olhar para nossas histórias e para os fatores nela en-
volvidos, como as formas de colonização que fomos submetidas. 
Como bem diz Joana (2020, p. 146), a ancestralidade é um cami-
nho capaz de se contrapor e de descosturar práticas e teorias da 
colonização, pois nos coloca no exercício da escuta “[...] do que, 
de algum modo, já existia antes da invasão dos corpos biológicos 
e geográficos de nossos antepassados. Uma escuta que não é ar-
queológica, mas presentificada, pois ouve o que está próximo e 
é contemporâneo na tentativa de ampliar a compreensão sobre 
temporalidades não lineares que se encontram e transformam 
constantemente.” Revisitar as narrativas que nos atravessam 
possibilita repensar o tempo, o espaço, nossas histórias e me-
mórias de colonização, reconhecendo os saberes e fazeres dos 
nossos ancestrais, que são passado e presente simultaneamente.
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No percurso de pesquisa de “Dançarolando o Baião”, nós dan-
çamos e tocamos. Foi incrível aprender a tocar a célula básica do 
Baião. E recordam que aprender a tocar percussão era um desejo 
guardado desde criança? Confesso para vocês que a quantidade 
de instrumentos percussivos aumentou – e muito – aqui em casa 
desde então. A Flor vira e mexe se depara e brinca com um de-
les. Posso dizer que agora também não tenho mais tanto pudor 
em experimentá-los. Haja ouvidos... Ah! Outra coisa. Lembrei 
que, depois que aprendemos a tocar a batida do Baião e que nos 
aproximamos de vários saberes e fazeres da cultura popular 
brasileira, como o tambor de crioula e do batuque paulista, pas-
samos a nos desafiar a cantar uns versos em sala de aula. Eta que 
reviravolta boa foi essa… O que antes era uma busca polifônica 
desejosa de encontros equipotentes e dialógicos entre música e 
dança, hoje vai se aproximando cada vez mais de cosmopercep-
ções afro-ameríndias. Nesse sentido, a metáfora da ação de esti-
car desenvolvida por educadores, estudantes e pensadores inte-
grantes do Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena 
da UFG, que conheci através da querida Joana (2020), tem me 
ajudado a pensar mais em transformação a partir do reconheci-
mento de duas epistemes, do que na necessidade de união entre 
elas, pois, ao invés de ligar uma ideia a outra, uma linguagem ar-
tística a outra, busca-se reconhecer o que cada ideia traz de si e a 
possibilidade que cada uma tem de se esticar para alcançar a ou-
tra, transformando-se nessa esticada. Assim, podemos pensar 
menos em perspectivas analíticas e mais na partilha de saberes.

Rê queridas, olhando para esse passado próximo, vejo que 
nossa escolha em fazer a pós no Sistema Laban/ Bartenieff foi 
muito importante para nossa formação docente e humana, mas 
não posso deixar de reconhecer que hoje as escolhas seriam mais 
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atentas para o lugar da mulher na produção do conhecimento. 
Me arrependo de não ter dado a devida importância aos estudos 
de Irmgard Bartenieff. Ficamos tão seduzidas por Rudolf Laban e 
suas categorias de movimento13 que, mesmo sendo dito, não per-
cebemos as VÁRIAS mulheres que desenvolveram, atualizaram, 
reconfiguraram e recriaram o sistema, de forma extremamente 
potente. É realmente impressionante como o patriarcado tem 
forjado nossa subjetividade, direcionando nosso olhar. Margare-
th (2013) tem me ajudado a perceber como nossas histórias exal-
tam as figuras masculinas, transformando-as em verdadeiros 
heróis, colocando as mulheres em papéis secundários. 

Para encerrar nossa correspondência, adianto mais uma coi-
sinha aqui do futuro: sabe esse tal de estudos decoloniais que 
vocês estavam começando a escutar por aí? Pois é, quase virou 
pauta de análise em nossas consultas terapêuticas, pois foi dan-
do uma raiva, mas uma raiva do tanto de conhecimento que nos 
foi negado nessa lógica colonizadora, que agora esse ponto é foco 
dos nossos estudos de doutorado. Espero que, num futuro próxi-
mo, nós consigamos dar conta desse tema tão desafiador. 

Fico por aqui, pois acabei me alongando demais.
Forte abraço
Até breve

Renata de Sousa Bastos14

13 O Sistema Laban é composto por quatro categorias de movimento: Corpo; Espaço; 
Esforço; e Forma.

14 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais da Uni-
versidade Federal de Goiás, sob orientação da Profa. Dra.  Renata de Lima Silva; 
Mestre em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas; Especialista 
no Sistema Laban/Bartenieff pela Faculdade Angel Vianna; Graduada em Educa-
ção Física pela Universidade Estadual de Goiás. Professora do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/IFG; Integrante do Núcleo de Pesquisa e 
Investigação Cênica Coletivo 22.



- 190 -

9. Cartas para pensar danças-docências
Su

m
ár

io

Referências

FERNANDES, Ciane. Dança Cristal: da Arte do Movimento à 
Abordagem Somático-Performativa. Salvador: EDUFBA, 2018.

FERNANDES, Ciane. Somática como pesquisa: autonomias 
criativas em movimento como fonte de processos acadêmicos 
vivos.  Práticas somáticas em dança: body-mind centeringTM 
em criação, pesquisa e performance. Brasília: Ed. IFB, 2019,  
p. 121-137.

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: A educação como práti-
ca da liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. 2 ed. Tradução de 
Sonia M. S. Fuhrmann. Petrópolis: Vozes, 2007.

MALTY, Larissa dos Santos. Velha do Cerrado: a personifica-
ção de um arquétipo em busca da sustentabilidade cultural no 
cerrado. 2007. 91 f., Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 
Sustentável) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

OLIVEIRA, Anita Loureiro de. A espacialidade aberta e relacio-
nal do lar: a arte de conciliar maternidade, trabalho doméstico 
e remoto na pandemia da COVID-19. Revista Tamoios, v. 16,  
n. 1, 2020.

OLIVEIRA, Joana Abreu Pereira de. Rodas e cortejos de apren-
der e criar: saberes e fazeres tradicionais na formação de artis-
tas-docentes da cena. 2020. 263 f. Tese (Doutorado em Perfor-
mances Culturais) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2020.

RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: feminismos, es-
crita de si e invenções da subjetividade. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2013.

SAMTEN, Padma. Meditando a vida. Editora Peirópolis, 2001.



Livro-Epistolar - Carta para ontem sobre o amanhã

- 191 -Su
m

ár
io

TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e me-
mória cultural nas Américas. Tradução Eliana Lourenço de 
Lima Reis. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

TUCHERMAN, Ieda. Breve história do corpo e de seus mons-
tros. Lisboa: Passagens, 1999. 

¿POR QUÁ? Porqua grupo de dança, c2016. Disponível em: 
<https://grupoporqua.com/>. Acessado em out. 2021.



10. As performances dos encontros de uma 
pesquisadora

Aparecida de Goiânia, 13 de julho de 2021

Minha querida Lya Lobão1, aqui quem escreve é Elyane Lo-
bão, sou você no futuro. Não importa como nós somos conheci-
das, Lya ou Elyane, o que mais gostamos é do nosso sobrenome 
Lobão. Estou te escrevendo esta carta-artigo para lhe falar sobre 
as performances dos encontros, que começa aqui nesta carta, 
sendo ela, temporal e atemporal. Temporal, porque é escrita no 
presente, e atemporal, porque aqui neste futuro, escrevo a você 
no passado, para dar muitas dicas e falar desse processo forma-
tivo que você percorrerá, sendo ele, árduo e exitoso. Então va-
mos nessa? Caminhando juntas através dessas linhas e memó-
rias, para um futuro repleto de encontros surpreendentes.   

O Encontro segundo o dicionário Michaelis2, possui vários 
significados, dentre eles: (i) “Ato ou efeito de encontrar (se)”; (ii) 
“Ação ou efeito de descobrir algo”; (iii) “Junção de pessoas que se 

1 Lya, é o apelido que recebi quando ainda criança, muitas pessoas me conhecem ou 
me chamam por ele. No Estado do Pará é bastante comum as pessoas terem os no-
mes oficiais e serem chamadas por apelidos. Geralmente, o apelido é a abreviação 
de um nome ou alguma característica peculiar que a pessoa tenha ou se pareça.

2 Disponível em: ENCONTRO, c2021.
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dirigem para o mesmo ponto”; (iv) “Reunião de especialistas, a 
fim de discutirem termos ou assuntos”. E o Encontro, que aqui 
quero tratar, diz respeito sobre eu e você; sobre você e os outros 
desse encontro; sobre as circunstâncias desse encontro; e até 
mesmo sobre os desencontros que promoveram os encontros. 

De um modo geral, podemos pensar o encontro entre as pes-
soas (namoros, amizades, colegas, desconhecidos, familiares); 
o encontro virtual (redes sociais); o encontro cultural (apre-
sentações performáticas, manifestações culturais); o encontro 
religioso (experiências transcendentais); o encontro com a na-
tureza (viagens, xamanismo, ecoturismo); e o encontro consigo 
(compreensão de si, autoavaliação). Esses e outros encontros 
podem acontecer de maneiras surpreendentes ou minimamen-
te planejadas. Ora, se segundo Richard Schechner (2006, p. 30), 
“Toda e qualquer das atividades da vida humana pode ser estu-
dada enquanto performance”, por que não abordar o Encontro 
como a partir das lentes da performance?  Pensar o Encontro 
como Performance é estar atenta às relações estabelecidas nes-
se encontro. O Encontro, aqui destacado neste texto, trata-se dos 
lugares de convergências, dos conflitos, das relações, das vivên-
cias e das experiências que ocorrerão em diferentes momentos 
durante a sua trajetória acadêmica

Esta carta-artigo que nos une agora, trata-se de um encontro 
entre nós (eu e você), em que venho falar sobre a sua trajetória 
acadêmica, e sobre os diversos encontros que você terá ao longo 
desse caminho. Um encontro pode acontecer inesperadamente, 
sem nenhum planejamento prévio, trazendo, assim, grandes 
surpresas. Ele também se dá de maneira sistematizada, ou seja, 
com os sujeitos, data, horário e localidade previamente defi-
nida. Aqui, nesta carta, houve todo um planejamento, em que 
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sua futura professora no doutorado Renata de Lima Silva, nos 
proporcionou esse encontro por esta carta-artigo, na “Produção 
Coletiva do Conhecimento II”. Ficou surpresa? Já estou te adian-
tando, que você irá chegar lá, e amará a disciplina que ela promo-
ve; você irá aprender muito, e vai gostar bastante da sua turma, 
fazendo, assim, algumas amizades nesse percurso.   

Estou aqui lembrando de você, uma paraense, vindo morar 
em Aparecida de Goiânia, sem nem ao menos ter concluído o 
Ensino Médio, porém, em seu íntimo, havia um enorme desejo 
de estudar e de se graduar um dia. Admiro sua trajetória, você 
conseguirá, e irá além do que sonhou. Sua graduação será em 
Pedagogia, na Universidade Federal de Goiás. Mesmo em meio 
a circunstâncias muito adversas, você será persistente. Uma es-
tudante de escola pública, com baixa renda, e com duas crianças 
pequenas para cuidar. Enfim, uma mulher com múltiplas tare-
fas: que cuidava das filhas; trabalhava para ajudar no sustento da 
família; e realizava todos os afazeres domésticos. Era muita res-
ponsabilidade, ainda recordo perfeitamente que você foi parar 
no hospital com estafa física e mental. Suportou tudo isso e se 
formou em 2006, passando em primeiro lugar no concurso para 
professora na Rede Estadual de Educação de Goiás, na Regional 
do Centro de Aparecida de Goiânia. Pela sua posição no concur-
so, teve uma colação de grau especial, para dar tempo de assu-
mir o mesmo. Você ficou tão surpresa e tão orgulhosa, sabendo 
que valeu a pena o sacrifício. Você sempre foi muito destemida e 
ambiciosa, sempre quis ir mais além, desejou posteriormente o 
mestrado. Já adianto aqui que outro encontro te espera, que será 
com o seu objeto de pesquisa. 

Futuramente, você elegerá o Carimbó como objeto de pesqui-
sa e irá fazer mestrado e doutorado em Performances Culturais 
pela Universidade Federal de Goiás. A escolha desse objeto ocor-
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rerá a partir de uma vivência com o carimbó, que ocorrerá em 
um encontro inesperado na Ilha de Maiandeua: Algodoal3. 

Mauro Martins Amatuzzi (2007) ao destacar a etimologia 
da palavra “experiência”, na língua germânica, considera haver 
dois significados atribuídos a mesma, sendo eles: “Erfahrung” 
e “Erlebnis”. A palavra Erfrahrungn está mais direcionada para 
uma experiência prática, adquirida ao longo da vida. No entanto, 
o termo Erlebnis está mais voltado para uma vivência que nos 
traz uma experiência, como um acontecimento momentâneo, 
sensível, despertando os sentidos, não necessitando, portanto, 
de uma reflexão profunda. Contudo, essa vivência poderá pulsar 
por determinado tempo, produzindo futuramente aprendiza-
gens e novos conhecimentos.  

Erfahrung seria mais o aprendido, en-
quanto Erlebnis,  o vivido.  O primeiro ter-
mo implica numa ênfase no cognitivo acu-
mulado enquanto o segundo no emocional 
momentâneo. Passar por uma vivência (Er-
lebnis) é sentir o impacto de um encontro; 
é  algo  imediato e anterior às elaborações 
mentais que poderiam ser feitas depois.   
Por de forma imediata, o que experiencia-
mos, antes mesmo de termos refletido ou 
elaborado qualquer conceito mais preciso. 
(AMATUZZI, 2007, p. 10).

Desse modo, hoje, aqui no presente-futuro, estou certa que a 
sua escolha pelo Carimbó se deu a partir desse encontro, dessa 
vivência, dessa experiência, no sentido Erlebnis. Essa perfor-

3 A Ilha de Maiandeua pertence ao Município de Maracanã, e está localizada na Re-
gião Nordeste do Pará. Essa Ilha é uma área de proteção ambiental. Ela é compos-
ta por quatro vilarejos: Algodoal, Fortalezinha, Mocooca e Camboinha. A palavra 
Maiandeua é originária do tupi que significa “mãe da terra”. Fonte: BICO, 2012.
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mance que você irá assistir será um “divisor de águas”, que te 
influenciará a ponto de você não compreender se escolheu ou se 
foi escolhida pelo Carimbó. 

1. O encontro com o carimbó “pau e corda”

Ali, na Ilha de Algodoal, há cerca de doze anos atrás, você nem 
imaginava que iria fazer mestrado e doutorado. Já morando em 
Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás, há muitos anos, você 
e sua família sempre escolhiam passar as férias no Pará, apre-
ciando, assim, os lugares, a culinária, o modo de vida, as danças, 
a música e a natureza desse lugar. Você sempre se reconheceu 
como uma mulher, com a identidade paraense, que carrega no 
corpo, na voz, e na mente essa cultura, que para você é tão sig-
nificativa. Boa parte da sua infância e juventude você morou no 
Pará, conhecendo bem a cultura desse lugar. Sei que você é uma 
grande admiradora do carimbó, prova disso é que, em sua juven-
tude, quando você tinha 19 anos, chegou a fazer algumas aulas 
de dança folclórica da Amazônia. No entanto, vai ser lá em uma 
dessas viagens de férias, na Ilha de Maiandeua, na vila de Algo-
doal, na região Nordeste do Pará, que o carimbó irá lhe fisgar 
completamente, sem ao menos que você perceba. 

Ali ocorrerá esse grande encontro, em uma noite inespera-
da, sem dia determinado, sem hora marcada, você se encontrará 
com o carimbó “pau e corda”4. Rememorar esse dia me faz tão 
bem, pois eu estava lá, afinal de contas, sou você. A lua estava 
linda, você e sua família caminhavam por aquelas ruas de areia 

4 Carimbó “pau e corda” é um estilo de carimbó, considerado 
mais tradicional. O termo pau e corda refere-se aos instrumentos 
musicais artesanais (curimbó, maraca, milheiro e banjo). Esse 
estilo tem uma preocupação em preservar as raízes. 
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soltas, sentindo o frescor do vento e contemplando as belezas 
daquela pacata Ilha. Você já conhecia bem aquele lugar, afinal, 
não era a primeira vez que decidia passar férias ali, pois você se 
encantava com a natureza, com o mar, com o estilo de vida e com 
a tranquilidade daquele lugar. Apesar da vila já ter energia elé-
trica, ali o estilo de vida em contato com a natureza é primordial, 
sendo uma área de proteção ambiental. Não existem, ali, fábri-
cas e nem veículos motorizados, a maioria dos moradores são 
nativos sobrevivendo da pesca, da agricultura e do turismo local.

Quando a noite chegava, se ouvia tocar o som do reggae, que 
vinha de alguns bares localizados em frente ao mar, sendo esse, 
um dos estilos musicais apreciados por nativos e turistas. Po-
rém, naquela noite, não foi o som do reggae que te chamou, mas 
o batuque dos curimbós. Aquele som arrebatador te chamou 
para ter essa vivência e experienciar esse momento. O curimbó, 
esse instrumento musical de percussão, que dá nome a essa ma-
nifestação cultural, é um instrumento de socialização, sendo ele 
comunicacional. Marcello Monteiro Gabbay (2012, p. 23) destaca 
a notoriedade do mesmo, sendo este, portador de linguagem. Ao 
ser tocado, ele chama para roda, convidando pessoas de todas as 
idades, gêneros, etnias e posições sociais para a vivência. O ca-
rimbó se constitui como uma forma de lazer do povo paraense.

Um grupo de carimbozeiros nativos da ilha posicionaram-se 
com os seus curimbós, em uma encruzilhada daquela vila. Foi 
no embalo frenético do som daqueles instrumentos de pau e cor-
da (Figura 3), que você se deixou levar por aquela performance 
singular. Apesar de já ter presenciado inúmeras apresentações e 
atividades que envolvessem o carimbó, nada se comparava àque-
la apresentação. 
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Uma energia envolvia aquele lugar. Não havia ali dançarinos 
com indumentárias bem elaboradas, boa parte das pessoas (na-
tivos e turistas) que ali estavam, se deixaram levar pelos batu-
ques, dançando de maneira solta, trocando os pares, sem coreo-
grafia definida, naquele momento, o som do carimbó tocava os 
corpos. Não existia um cenário específico para aquela apresen-
tação, como palco, microfones e iluminação. Mas a natureza, a 
rua de chão, as vozes dos cantores e a lua substituem qualquer 
artificialidade com perfeição. Havia, portanto, uma sinestesia 
que envolvia alguns que ali estavam. Uma performance que se 
deu na interação entre o grupo de carimbó e os participantes 
presentes naquela noite.

Lembro que você ficou encantada com a energia e a empolga-
ção que aquele grupo tocava, entregues aquele ritmo contagian-
te e frenético. O carimbó que você não conhecia até então, o “pau 
e corda”, fez seus olhos brilharem, seu corpo sacudir e se deixar 
levar por aquele momento único, que reverberará por mais de 
uma década em sua mente e corpo. E é por isso, que eu estou 
aqui, tanto tempo depois, para te falar desse grande encontro 
que hoje posso definir nos termos que Richard Schechner com-
preende a performance, como algo que “[...] marcam identida-
des, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo, e contam 
estórias” (SCHECHNER, 2006, p. 29).

Minha querida Lya, como já te adiantei, você fará mestrado 
e doutorado em Performances Culturais, quando for aprovada, 
você ficará muito feliz, sabemos o quanto isso é importante para 
a sua vida. Você não conhecia muito sobre o campo das Perfor-
mances Culturais, porém, terá excelentes professores e se de-
dicará bastante, fatores esses, imprescindíveis no seu processo 
formativo. Ficará encantada com a estrutura desse Programa de 
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Pós-graduação, por sua interdisciplinaridade, pois ali, professo-
res e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, se reú-
nem com as mais variadas pesquisas, buscando compreender os 
seus objetos a partir das “lentes” das Performances Culturais.  

Esse Programa de Pós-Graduação5 em que você se tornará 
uma pesquisadora é novo, surgiu em 2012, com uma aborda-
gem interdisciplinar. Os estudos no campo das Performances 
Culturais têm crescido bastante, mas ainda está em processo 
de construção. Seu crescimento pode ser constatado a partir da 
ampliação do número de grupos de pesquisas e suas respecti-
vas produções teóricas, e dos crescentes encontros realizados. 
“Seus Seminários Internacionais de Performances Culturais 
vêm promovendo significativas colaborações e debates entre di-
ferentes pesquisadores brasileiros e estrangeiro” (HARTMAN; 
LANGDON, 2020, p. 9).

Robson Corrêa de Camargo, fundador desde Programa, mi-
nistrará, em 2019, a disciplina “Teorias e Práticas da Performan-
ce”, com outros professores de vários campos do conhecimento. 
Aqui se dará a sua primeira imersão nas teorias das Performan-
ces Culturais. Robson Camargo destaca que foi no ano de 1955 
que o termo Performances Culturais, foi utilizado pela primeira 
vez pelos teóricos Milton Borah Singer e Robert Redfield. O au-
tor salienta que as “Performances Culturais é um conceito que, 
primeiramente, está inserido numa proposta metodológica in-
terdisciplinar e que pretende o estudo comparativo das civiliza-
ções em suas múltiplas determinações concretas” (CAMARGO, 
2013, p. 2). Minha Lya, você terá que se esforçar bastante para 
compreender algumas teorias das Performances, e se identifi-
cará com alguns teóricos, e suas respectivas obras, tendo gran-

5  https://ppgipc.fcs.ufg.br/
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de afinidade com os estudos da antropologia da performance, 
dentre esses autores e suas respectivas obras, destaco: Arnold 
Van Gennep, “Ritos de Passagem”; Victor Turner, “Floresta de 
símbolos: aspectos do ritual Ndembu”; e Richard Schechener, 
“O que é Performance?”. 

A partir dessa compreensão, você escolherá o Carimbó como 
objeto de pesquisa e irá analisá-lo a partir da perspectiva teórica 
e metodológica das Performances Culturais. Por ser um campo 
interdisciplinar, diversas áreas do conhecimento, como antro-
pologia, educação, história, sociologia, museologia, dentre ou-
tras, contribuirão em sua pesquisa. 

Logo nos seus primeiros meses de estudo, você terá como 
orientadora a professora Vânia Dolores Estevam de Oliveira, 
sendo esta, museóloga e doutora em Memória Social. Você ficará 
feliz quando ela aceitar te orientar e vocês terão boa relação ao 
longo de sua trajetória acadêmica. Participará do Grupo de Pes-
quisas e Ações de Extensão em Performances Culturais, Memó-
ria Social e Museologia (GEPEMM), desde a sua fundação. Vou te 
contar uma grande novidade, digo isso, porque é futuro até para 
mim, você desenvolverá estágio com ela, nas disciplinas que ela 
oferece na graduação e pós-graduação, no curso de Museologia. 
Pois, recentemente conversei com ela, e ela te aceitou. Que de-
safio para nós, pena que não posso te adiantar agora como será, 
apenas te dizer que minha barriga está gelando, porém, nós, 
digo, eu e você, sempre aceitamos novos desafios, e esse é ape-
nas mais um do que vamos enfrentar. Agora quero partilhar com 
você sobre a sua pesquisa de campo, vamos lá, preparada?

Por ter grande afinidade com a Antropologia, você quer ir a 
campo, contudo, não será fácil, pois o mesmo se realizará em ou-
tro estado (Pará), com uma distância aproximada de 2.000 km, 
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visto que trata-se de uma cultura popular paraense. No entan-
to, haverá muitas surpresas e encontros incríveis. Inicialmente, 
você quer pesquisar o carimbó “pau e corda”, justamente aquele 
que você citou acima, do grande encontro. Ele é um estilo de ca-
rimbó considerado mais tradicional, que busca uma maior pro-
ximidade com as raízes, e bem presente na região nordeste do 
Pará. Mesmo ciente dos grandes desafios que teria no desenvolvi-
mento dessa pesquisa de campo, você se arrisca em fazer. Dentre 
os desafios que você irá enfrentar, está a distância e o tempo para 
o desenvolvimento da pesquisa; o dispêndio financeiro; conci-
liação entre trabalho, família e mestrado como um todo. Porém, 
essas e outras barreiras não te intimidaram, pois havia em você 
uma paixão por essa pesquisa. Você não se contentaria que fos-
se apenas bibliográfica, você queria ter vivências e experiências. 
Você foi a campo, escolhendo como companheiro de viagem o seu 
filho Guilherme Lobão Rosa, que além de ser cineasta, é alguém 
que conhecia bem essa região que se daria a pesquisa. 

Como havia, em seu coração, um enorme desejo de realizar 
uma pesquisa de campo, você terá grande afinidade pela teoria 
dos estudos etnográficos de Clifford Geertz, que compreende 
a cultura a partir dos seus múltiplos significados. Para ele, a 
“Etnografia é uma descrição densa e os etnógrafos são aqueles 
que fazem descrição” (GEERTZ, 2008, p. 12). Havia, em você, um 
desejo de fazer etnografia, ou seja, de realizar um estudo inves-
tigativo e aprofundado com grupos humanos, convivendo por 
determinado tempo com os mestres e carimbozeiros, ou seja, 
você queria “estar lá” e “com eles”. A dinamicidade, a imersão 
no campo vivido, o contato com o real e a sensibilidade que a 
etnografia podia lhe proporcionar era algo que fazia seus olhos 
brilharem. Contudo, você tinha consciência que permanecer 
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em campo por muito tempo era algo impossível, por conta da 
distância, do trabalho e dos estudos. Mas, fique tranquila, você 
conseguirá realizar sua pesquisa de campo, em um processo de 
idas e vindas (Goiás-Pará).

Você irá a campo em 2019, e acredite, Lya, muitos encontros 
no caminho conspirarão a seu favor. O primeiro foi a escolha do 
mestre e do grupo de carimbó, pois você já tinha tudo bem de-
finido, queria realizar a pesquisa de campo com mestres reco-
nhecidos pela comunidade local, que fossem da região nordeste 
do Pará, e que fizessem parte do estilo de carimbó pau e corda. 
Por incrível que pareça, você se encontrará e fará amizade com 
uma paraense, tia da sua nora, que virá morar por um tempo em 
Goiânia. Ao relatar a sua pesquisa para ela, você será informada 
que ela tem um tio na ilha de Maiandeua, mestre de carimbó, 
nativo daquela região, e fundador de um grupo de carimbó. Com 
essa notícia, você iniciará os primeiros contatos, planejará toda 
a viagem, organizará sua pesquisa, e viajará para o estado do 
Pará com o coração alegre, desejando conhecer e vivenciar o seu 
campo de pesquisa.

Já quero te adiantar aqui que não será nada fácil, muitos obs-
táculos, como o tempo, dinheiro, acomodações, desencontros, 
cansaço físico e mental farão parte desse percurso. No entanto, 
você permanecerá em campo e participará de muitas vivências 
de carimbó, aprenderá muito com esses mestres que participa-
rão da sua pesquisa, sendo eles: Mestre Moacir Modesto Teixei-
ra (Ilha de Maiandeua: Fortalezinha); Mestre Manoel Aguinaldo 
Farias Pinto (Marapanim/PA) e Mestre Anilo Ferreira de Campos 
(Curuçá/PA). O grupo de carimbó que fará parte da sua pesquisa 
é o Grupo Frenético de Carimbó Filhos de Maiandeua. Você reali-
zará inúmeras travessias de barco; passará dias nos barracões de 
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carimbó, principalmente no de Fortalezinha; caminhará e per-
correrá as ruas da ilha, aprendendo e ouvindo as narrativas dos 
mestres, principalmente com o Moacir e seu grupo. Mas a grande 
surpresa do encontro ainda estará por vir, essa, sim, te deixará 
perplexa, pois eu me pergunto até hoje: seria tudo coincidência? 
Não tenho uma resposta precisa para você sobre esse encontro, 
porém, isso me faz acreditar que o carimbó te escolheu. 

Você se deixará “ser afetada” por essa pesquisa e isso será 
muito importante, contudo, você só terá essa percepção poste-
riormente. Jeanne Favret-Saada, em sua obra “Ser afetado”, des-
taca que o etnógrafo, durante a sua pesquisa em campo, deve se 
deixar afetar. Essa autora destaca a importância dessa entrega. 
Durante sua pesquisa sobre feitiçaria no Bocage francês, ela se 
deixa enfeitiçar, para tentar compreender o que é um transe. 
Enquanto etnógrafa em campo, a sua preocupação central não 
era saber se existia feitiçaria ou não naquela determinada região 
francesa, mas, propor uma nova epistemologia e metodologia de 
pesquisa, questionando, assim, a posição de muitos etnógrafos 
que, durante as suas idas a campo, não se deixavam afetar, man-
tendo-se, assim, distantes.  

Nos encontros com os enfeitiçados e de-
senfeitiçadores, deixei-me afetar, sem pro-
curar pesquisar, nem mesmo compreen-
der e reter” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 158).
Meu trabalho sobre a feitiçaria no Bocage 
francês levou-me a reconsiderar a noção 
de afeto, e a pressentir o interesse que 
haveria em trabalhá-la: primeiro, para 
apreender uma dimensão central do tra-
balho de campo (a modalidade de ser afe-
tado); depois, para fazer uma antropologia 
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das terapias (tanto “selvagens” exóticas, 
como “científicas” ocidentais); e finalmen-
te, para repensar a antropologia. (FAVRET-
-SAADA , 2005, p. 155).

Essa autora defende que uma pesquisa com grupos humanos 
é complexa e requer interação, empatia e constantes trocas en-
tre o (a) pesquisador (a) e os grupos pesquisados. Desse modo, 
há, durante a pesquisa, uma verdadeira sinestesia mútua entre 
os participantes, que, no seu caso, Lya, é entre você e os carimbo-
zeiros que participarão da sua pesquisa.  

Em um desses momentos de vivência carimbozeira, durante 
uma das primeiras gravações com o Grupo de Carimbó Filhos 
de Maiandeua6, você e seu filho Guilherme Lobão identificarão, 
em um dos integrantes, a peculiaridade no tocar do instrumento 
musical (maraca). Sentem como se as memórias lhes arrebatas-
sem a Ilha de Algodoal, ao encontro que citei anteriormente aci-
ma. Era muita coincidência, ou era, novamente, um novo encon-
tro com o carimbó? Após as gravações, haverá um diálogo entre 
você, seu filho, o mestre e o grupo de carimbó, investigando se 
verdadeiramente seria o mesmo grupo que encantou você e sua 
família há cerca de doze anos atrás. Após conversas, não haverá 
dúvidas, eram eles, um grupo de carimbó formados por nativos 
da ilha, que tinham um ritmo frenético na forma de cantar e to-
car, sendo justamente isso que te encantará. Nesse momento, 
tive certeza que você estava no caminho certo e que essa não era 
uma simples pesquisa, mas, uma pesquisa que você realizaria 
com paixão. 

A memória é uma aptidão humana, em que as lembranças de 
acontecimentos já vividos, são acionadas. Portanto, a memória 

6 Ver gravação disponível em VÍDEO, 2020.
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lida com o passado, contudo, ela é evocada no tempo presente. 
Segundo Nádia Maria Weber Santos (2013) a memória é subje-
tiva, sendo que, as lembranças emergem mais prontamente, 
quando há carga emocional mais profunda, ou seja, quanto mais 
sensível e importante aquele determinado acontecimento foi 
para você, com mais força e detalhes eles emergem. “Memória 
produz subjetividades; e é produzida por subjetividades, poder-
-se-ia acrescentar. Sempre há nelas uma subjetividade, que mo-
biliza também as sensibilidades mais profundas das experiên-
cias que ficaram guardadas” (SANTOS, 2013, p. 16).

Maurice Halbwachs, em seu livro “A Memória Coletiva”, des-
taca que as memórias são coletivas. Segundo ele, mesmo que 
aquela memória fosse minha, eu não estava lá sozinha, essa me-
mória não era, portanto, individual, mas de toda a minha família, 
de todos os carimbozeiros, de todos que estavam naquela ilha e 
naquele momento. As lembranças daquela vivência de carimbó 
não foram acionadas somente por mim, ou melhor, por você, 
Lya, elas foram simultaneamente acionadas por Guilherme 
Lobão, que também estava lá, quando ainda era um adolescente. 
Assim, tenho que concordar com Halbwachs quando ele afirma 
que “[...] Diríamos voluntariamente que cada memória indivi-
dual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” (HALBWA-
CHS, 2006, p. 51).

2. O encontro com o doutorado 

Quero te adiantar, mais uma vez, que ainda novos encontros 
estão por vir, agora será com o seu doutorado, vai ser surpreen-
dente e emocionante. Você realizará sua pesquisa se reconhe-
cendo nela, a partir de sua identidade de mulher paraense, des-
se modo, a fará com paixão, com curiosidade e será uma grande 
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experiência. Você iniciará sua pesquisa de campo em julho de 
2019 e encerrará em janeiro de 2020. Por ser uma pesquisa de 
mestrado e por ter prazos a cumprir, você encerrará o seu tra-
balho de campo dois meses antes de uma grande pandemia (CO-
VID-19) que assolará o mundo. Minha querida Lya, infelizmente, 
te adianto que serão momentos difíceis para todas as pessoas, 
no mundo inteiro, milhares de mortes acontecerão, e lamento 
te informar que, infelizmente, até o momento que te escrevo, 
ainda não há cura definitiva para esse mal. Essa pandemia aba-
lará o mundo inteiro, mudando a maneira de ser e de viver das 
pessoas. Você também será abalada, em todos os sentidos, pois, 
mesmo angustiada com tudo isso, se isolará em casa, dedica-
rá muito tempo aos estudos, com leituras e escritas diárias. A 
sua dissertação, no início dessa pandemia, será sua prioridade. 
Você, nesse momento, se preparará para a sua qualificação que 
se dará em breve.

Ao chegar o momento de sua qualificação você estará mui-
to nervosa, com medo que algo dê errado. Ela não será como as 
que você costumava assistir, não será presencial, e, sim, virtual. 
Isso será desafiador e inédito para você. Novos tempos chega-
ram, aulas, reuniões e qualificações acontecerão através do 
Ensino Remoto Emergencial (ERE), pois todos estarão em suas 
casas isolados, com medo de serem contaminados por esse ví-
rus, porém, unidos pelas novas tecnologias. Isso vai te deixar 
bem apreensiva, pois você não sabe lidar bem com tudo isso, 
mas será um processo de aprendizagem. O que nos mostra que 
somos eternos aprendizes. 

Enfim, tudo pronto, você conseguirá terminar o seu texto e 
apresentar para a banca. Apesar de ser apenas uma qualificação, 
você entregará sua escrita quase na integralidade para os mem-
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bros da banca e receberá elogios por isso. Ela será intitulada “As 
performances do Carimbó ‘pau e corda’: memória, identidade e 
educação não-formal”. A pergunta que norteará essa pesquisa 
será: Quais os sentidos e significados que os mestres e carimbo-
zeiros atribuem a essa Cultura Popular? E como se dá o proces-
so formativo de transmissão de saberes? O mesmo será dividido 
em três capítulos, sendo eles: 1 – O carimbó “pau e corda”, 2 – As 
memórias do carimbó, 3 – Educação não-formal na perspectiva 
das performances culturais. Dedicar a escrita desse texto, em 
um contexto de pandemia, será algo positivo para você, pois 
você enfrentará momentos de solidão, ansiedade e angústia, 
sendo ele, o seu grande companheiro. 

Sua banca será composta pela sua Orientadora, a Prof.ª Dr.ª 
Vânia Dolores Estevam de Oliveira; o Prof. Dr. Sebastião Rios 
Corrêa Júnior; e o Prof. Dr. Marcello Monteiro Gabbay. Você será 
avaliada por uma equipe de grandes profissionais, professores 
de áreas diferenciadas. Será um encontro ímpar para você, um 
grande momento de aprendizado que fará você se desenvolver 
bastante. As contribuições, as sugestões, as modificações suge-
ridas, bem como os elogios e as críticas ao seu trabalho serão 
muito importantes para que você poder se aprofundar ainda 
mais nos seus estudos.

Minha Lya, você estará tão nervosa, temerosa de não conse-
guir se expressar direito; com medo de receber muitas críticas, 
mas isso é normal, acalme-se, todos recebem algumas. Mas en-
fim, você qualificará, será aprovada, e, ao final, terá uma surpre-
sa que você jamais esperava. Você será indicada por esses pro-
fessores para a Mudança de Nível (mestrado/doutorado), e seu 
processo será analisado e dado como deferido pela comissão do 
Programa em Performances Culturais. 
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Estou escrevendo isso aqui para você e me arrepiando toda, 
pois isso será, para nós, um grande presente, um reconhecimen-
to que nunca imaginamos que teríamos. Sei que você sempre 
sonhou em se graduar, fazer mestrado e doutorado, mas a sua 
vida nunca foi fácil, sempre trabalhou muito para cuidar de você 
e dos seus filhos. Lembro que você pensava que a sua carreira se 
encerraria no mestrado e que ficaria apenas um desejo de fazer 
doutorado. Você almejava bastante, porém considerava as difi-
culdades do seu trabalho (professora); do tempo (quatro anos do 
doutorado), de aprender uma nova língua (inglês), de construir 
um novo projeto de pesquisa e de passar em todas as etapas. En-
fim, um processo longo que você acreditava não dar mais conta. 
Mas esse encontro com os doutores em sua qualificação vai te 
mostrar que seu sonho não se encerrará no mestrado, você irá 
mais além. Pelo menos a pandemia lhe proporcionou isto: um 
tempo para se isolar e escrever. Aqui já te parabenizo Lya, pois 
você conseguirá algo que acreditava ser impossível para você.

Você continuará sua pesquisa no doutorado e fará duas dis-
ciplinas imprescindíveis para o seu crescimento acadêmico e 
para o aprofundamento da sua pesquisa, sendo elas: “Produção 
Coletiva do Conhecimento II” e “Correntes Teóricas e Metodo-
lógicas em Performances Culturais”. A primeira disciplina me 
propiciou esse encontro com você, por meio desta carta-artigo. 
Sua licença para aprimoramento irá se encerrar assim que você 
iniciar o doutorado, prepare-se e mantenha-se firme, pois, vai 
ser difícil para você, trabalhar e estudar. O seu tempo será bem 
escasso, porém, você continuará se dedicando bastante.

No seu retorno ao trabalho, você terá decepções, pois perce-
berá que a carreira do professor da Rede Estadual de Goiás vem 
sendo desvalorizada. Você retorna para a educação mais quali-
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ficada, com uma formação mais ampla, pois, nesse tempo que 
esteve de licença (um ano e cinco meses), você se qualificou no 
mestrado; fez uma especialização em “Gestão Escolar Integrada” 
e vários cursos na área da educação, cultura e museologia. Apesar 
de ter vários anos de experiência na coordenação pedagógica e de 
ter atuado na área da inclusão (professora de apoio), você ficará 
desapontada com as mudanças na Rede de Educação em Goiás. 

Você será modulada na Educação Especial, para acompanhar 
um aluno, auxiliando-o. Você ficará contente com essa modu- 
lação, estará trabalhando tranquilamente e terá boa relação com 
o aluno, com seus familiares e professores. Mas, infelizmente, 
essa alegria terá um tempo curto (um mês), pois você será con-
tactada pela equipe da modulação da Rede Estadual de Educa-
ção de Goiás e receberá a notícia que não poderá continuar nes-
sa função, mesmo tendo qualificação e experiência para tal. Sua 
única opção era ministrar aula na Primeira Fase do Ensino Fun-
damental (turma de 5.º ano), não podendo assumir nenhuma ou-
tra função, até que cumprisse o tempo que esteve de licença. Era 
um preço inegociável para eles. Você se frustrará de tal maneira 
que desejará mudar de profissão, pois percebe que a burocracia 
é mais importante que a formação continuada de professores. 

Eles não se importaram com os seus cursos, qualificações e 
doutorado, a única coisa que importava era a sua primeira gra-
duação, uma necessidade de compartimentalizar as funções 
e suas respectivas disciplinas, separando minuciosamente as 
áreas do conhecimento. Foi um grande choque para você enten-
der essa lógica, pois você estava vindo de uma formação inter-
disciplinar, com novas teorias metodológicas e um conhecimen-
to mais amplo de educação.  
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Compreendo perfeitamente a sua, ou melhor, a nossa revolta, 
pois você acredita na educação e no seu potencial formativo. Um 
teórico que você terá contato no doutorado e que fará você re-
fletir sobre a Educação, sobre o processo ensino-aprendizagem, 
sobre a formação humana e sobre o que você está enfrentando 
nesse sistema atual de ensino é Edgar Morin (2003), um francês 
que desenvolveu a “teoria da complexidade”. Em seu livro “Cabe-
ça bem feita”, ele realiza uma crítica ao sistema de ensino, que 
isola os conhecimentos, separando as disciplinas. Para ele, ao se 
separar os conhecimentos e trabalhá-los isoladamente, haverá 
um saber fragmentado, se compreenderá apenas as partes, sem 
que haja a compreensão do todo. Para esse autor, os saberes de-
vem estar interligados, pois o ser humano, e o mundo em que 
vivemos é complexo, e, dessa forma, propor um ensino em que 
haja conexões, em que os alunos consigam compreender e inter-
pretar os diversos problemas, necessários para se ter uma “ca-
beça bem feita” e não apenas mentes que acumulem conteúdo 
sem dar sentido e refletir sobre eles. 

Em vez de corrigir esses desenvolvimentos, 
nosso sistema de ensino obedece a eles. Na 
escola primária nos ensinam a isolar os 
objetos (de seu meio ambiente), a separar 
as disciplinas (em vez de reconhecer suas 
correlações), a dissociar os problemas, em 
vez de reunir e integrar. Obrigam-nos a 
reduzir o complexo ao simples, isto é, a se-
parar o que está ligado; a decompor, e não 
a recompor; e a eliminar tudo que causa 
desordens ou contradições em nosso en-
tendimento. Em tais condições, as mentes 
jovens perdem suas aptidões naturais para 
contextualizar os saberes e integrá-los em 
seus conjuntos. (MORIN, 2003, p. 3). 
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Quem sabe futuramente poderemos desenvolver estudos 
e pesquisas a partir dessa problemática, pois estamos em pro-
cesso formativo e conforme destaco aqui para você, são tantos 
aprendizados, tantos encontros, tantas reflexões que fazem par-
te desse percurso.

Nessa transição do mestrado para o doutorado, você conti-
nuará com a sua pesquisa, mas pensará em algumas mudanças 
na escrita do texto. Uma das mudanças que você fará será sobre 
a polêmica entre o carimbó tradicional e moderno. Você com-
preenderá que as performances e as culturas estão em constan-
te movimento e elas se entrecruzam. Em vez de realizar uma 
separação entre os estilos de carimbó, você analisará o carimbó 
enquanto “Grande Tradição”, como essa cultura reconhecida em 
2014, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, sendo, 
portanto, um bem pertencente à humanidade, devendo ser pre-
servado. Apesar do carimbó apresentar vários estilos, em qual-
quer lugar ou ocasião que essa cultura se manifeste, ali, se re-
conhece o carimbó, pois já se trata de uma cultura consagrada. 
“Para Redfield a Grande Tradição é aquela que viria a ser escrita, 
uma forma de ‘alta cultura’ (SINGER, 1972, p. 4) reconhecida, 
com registros formais estabelecidos e reconhecidos pela elite da 
sociedade, como os textos sagrados” (CAMARGO, 2013, p. 19).

Minha Lya, tenho refletido bastante sobre a sua pesquisa de 
campo, sei que você se esforçará bastante. Eu reconheço seu sa-
crifício e sua seriedade na realização do seu trabalho. Porém, a 
pandemia e a realidade, já apresentadas anteriormente, lhe im-
pedirão de permanecer em campo por mais tempo. Apesar de 
você ter identidade paraense, conhecendo bem os lugares, e suas 
tradições culturais, é imprescindível um período mais longo de 
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permanência em campo para a realização de uma boa pesquisa 
etnográfica. Contudo, existem algumas limitações, ou seja, con-
dições reais de permanência. Não posso lhe assegurar quando, 
e se, você retornará a campo após essa data que te escrevo, mas 
lhe asseguro que, em nosso coração, há desejo de retornar para 
termos mais experiências e para que possamos analisar melhor 
o objeto. Caso essa pandemia não nos propicie um retorno em 
campo, já estou refletindo sobre novas possibilidades de aná-
lises metodológicas, em destaque as redes sociais (Instagram), 
visto que, apesar da distância, há possibilidade de encontros 
virtuais e de acompanhamento dos trabalhos realizados por 
carimbozeiros. Uma relação distante fisicamente, mas possível 
virtualmente. Penso que podemos continuar com a nossa pes-
quisa etnográfica, comprometidas na realização de um trabalho 
de qualidade e seriedade.  

Uma tese que te chamará bastante atenção, defendida em 
2020, no Programa de Pós-graduação em Performances Cultu-
rais, foi a da autora Nayara Joyce Silva Monteles “Ecossonâncias: 
o protagonismo da mulher no tambor de crioula”. Destacarei, 
aqui, alguns pontos que serão importantes para a sua tese. A au-
tora fala sobre o protagonismo da mulher do tambor de crioula. 
No doutorado, você perceberá que deixou de falar sobre a impor-
tância da mulher no carimbó, sendo que a mesma exerce diver-
sas funções nessa manifestação cultural e tem papel primordial. 
Desse modo, te aconselho colocar, na sua escrita, o protagonis-
mo da mestra e mulher carimbozeira. Outro ponto que mere-
ce atenção na tese da Nayara é a metodologia (auto-etnografia) 
adotada por ela, em que ela realiza uma autorreflexão sobre o 
campo vivido, sobre as narrativas e as memórias das mulheres 
no tambor de crioula, e sobre suas lembranças, se colocando 
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não apenas como uma pesquisadora distante, mas como alguém 
pertencente àquela cultura popular, e que se coloca no lugar de 
fala e vivência cultural. A autora optou em apresentar uma ex-
posição virtual (via Instagram), com imagens do campo vivido 
no tambor de crioula. Você também criará um Instagram, com o 
perfil @carimboculturapopular, que permitirá, em tempos pan-
dêmicos, que você conheça vários grupos, e seus trabalhos, e que 
continue acompanhando-os.  

Sei que estará surpresa com tantos encontros no caminho, 
tenho certeza que ainda outros te surpreenderão. Continue 
firme, se dedicando, refletindo, experimentando, vivenciando, 
sonhando e contribuindo para a ampliação do conhecimen-
to. Tenho tantas ideias para nós, espero que possamos realizar 
algumas. Dentre elas: voltar a campo assim que possível e pes-
quisar, agora, mestras, vivenciar o cotidiano delas e analisar 
as memórias dessas mulheres carimbozeiras. Tenho, também, 
um projeto de criar em Goiânia um grupo de carimbó, para que 
essa cultura, tão importante na região norte, seja propagada em 
Goiás e, quem sabe, em outros lugares. Outro projeto que tenho 
para nós é escrever um livro de imagens sobre o carimbó. Você 
sempre teve vontade de conhecer o Festival de Carimbó de San-
tarém Novo, mas não sei se haverá possibilidade durante o dou-
torado, pois estamos, ainda, em pandemia. 

Tenho, aqui, esperança em meu coração, que possamos ter-
minar esse doutorado com o mesmo ânimo que começamos. 
Que você consiga se tornar uma doutora em Performances Cul-
turais. Que possamos ter uma excelente defesa. Quero te dizer 
que essa carta-artigo foi fundamental para nos encontrarmos e 
refletirmos sobre sua trajetória. Hoje, eu te conheço melhor, ga-
ranto que essas linhas foram importantes para analisar os pon-
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tos de mudanças, os crescimentos, os retrocessos, as limitações, 
os desejos e os projetos futuros. Vamos em frente, mais um se-
mestre se aproxima, que você estagiará com a sua orientadora, 
também fará uma disciplina denominada “Produção Coletiva de 
Conhecimento I”. Continue persistindo, eu confio em você, sei 
que dará o melhor de si nesse percurso. Antes que eu esqueça, 
esta carta aqui será capítulo de um livro. Espero que tenha gos-
tado de saber como será sua trajetória e de saber que não acaba 
aqui, novidades e futuros encontros estão por vir. 

Um grande abraço Lya, eu estarei sempre com você, pois sou 
você.

Elyane Lobão da Costa7

7 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais da Univer-
sidade Federal de Goiás; Mestrado em Performances Culturais (UFG); Especiali-
zação em Gestão Educacional Integrada (FAMART); Especialização em Alfabetiza-
ção e Letramento (FABEC); graduada em Pedagogia (UFG). Está sob orientação da 
Profa. Dra. Vânia Dolores Estevam de Oliveira, doutora em Memória Social (UFRJ), 
com mestrado em Memória Social e Documento e graduação em Museologia. CV: 
http://lattes.cnpq.br/9442905880440401 | e-mail: elyane.lobao36@gmail.com 
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