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RESUMO 

O sul corpóreo é uma metáfora que busca pensar as epistemologias do sul criadas por 

Boaventura de Sousa Santos como ponto de convergência com a prática teatral. Sendo a 

prática uma bússola nesta investigação, buscou-se encarnar essa metáfora a partir da 

criação de duas práticas: uma prática corporal que leva conceitos das epistemologias do sul 

à práxis e abraça a proposta de interculturalidade para dinamizar princípios da dança ritual 

da capoeira e da dança ritual da cosmovisão maia, duas filosofias do sul. A segunda prática, 

relacionada a uma experiência estética, é o espetáculo Amareelos, criado a partir do 

universo simbólico de Quetzalcoatl - Kukulkán, figura mítica mesoamericana. 

Representamos o caráter empírico como diretriz metodológica dessa investigação através 

de uma mandala, mostrando a dinâmica que envolve esse processo “ao sul” em suas 

contexturas teórico-práticas. 

Palavras-chave: Sul corpóreo. Prática. Epistemologia. Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

El sur corpóreo es una metáfora que busca pensar las epistemologías del sur creadas por 

Boaventura de Sousa Santos como punto de convergencia con la práctica teatral. Siendo la 

práctica una brújula en esta investigación, se buscó encarnar esa metáfora a partir de la 

creación de dos prácticas: una práctica corporal que lleva conceptos de las epistemologías 

del sur a la praxis y abraza la propuesta de interculturalidad para dinamizar principios de la 

danza ritual de la capoeira y de la danza ritual de la cosmovisión maya, dos filosofías del 

sur. La segunda práctica, relacionada a una experiencia estética, es el espectáculo 

Amareelos, creado a partir del universo simbólico de Quetzalcoatl – Kukulkán, figura 

mítica mesoamericana. Representamos el carácter empírico como directriz metodológica de 

esta investigación a través de una mandala, mostrando la dinámica que envuelve ese 

proceso “al sur” en sus contexturas teórico-prácticas.  

Palabras-clave: Sur corpóreo. Práctica. Epistemología. Teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The corporal south is a metaphor that seeks to think the epistemologies of the south as a 

point of convergence with the theatrical practice. Being de practice a compass in this 

investigation, it was sought to embody this metaphor from the creation of two practices: a 

corporal practice that takes concepts from the epistemologies of the south to the practice 

and embraces de proposal of interculturality to dynamize principles of the ritual dance of 

the capoeira and the ritual dance of the Mayan worldview, two philosophies of the south. 

The second practice, related to an aesthetic experience, is the spectacle Amareelos, created 

from the symbolic universe of Quetzalcoatl – Kukulkán, mythical Mesoamerican figure. 

We represent the empirical character as a methodological guideline of this investigation 

through a mandala, showing the dynamics that surrounds this process "to the south" in its 

theoretical-practical textures. 

Key Words: The corporal south. Practice. Epistemology. Theater.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Herdei dos meus antepassados as ânsias de fugir. Dizem que o meu sangue é 

europeu. Eu sinto que cada glóbulo procede de um ponto diferente. De cada 

nação, de cada província, de cada ilha, golfo, acidente, arquipélago, oásis. De 

cada bocado de terra ou de mar usurparam algo e assim me formaram, 

condenando-me à eterna busca de um lugar de origem. [...] Herdei o passo 

vacilante com o objeto de não estatizar-me nunca com firmeza em lugar nenhum.                            

(Alejandra Pizarnik) 

Este labirinto começou no México, atravessou Guatemala, Nicarágua, Panamá e 

chegou a Natal. Um trajeto com direção ao sul.  É esse o ponto cardinal que quero encarnar.  

 Situemo-nos. É o sul de todas aquelas humanidades que têm sido silenciadas, 

marginalizadas e desvalorizadas como conhecimento do mundo. É também o sul de meu ser 

que dança-cria-existe.  

Neste trabalho, irei discorrer sobre o sul corpóreo, metáfora ápice que evidencia um 

pensamento artístico-social crítico. A vertente de pressupostos, pensamentos e práticas que 

dão caráter a esta investigação foi se construindo e se interligando a fundamentos teórico-

práticos de dois universos: a função criadora da arte do ator e os paradigmas emergentes 

dentro das ciências sociais, germinando assim as significações que delineiam a referida 

metáfora. Pretende-se, com esta pesquisa, desenvolver uma prática corporal
1
 para o ator, a 

qual terá o sul como ponto cardeal dinamizador, isto é, colocando como pontos de contato a 

dança-luta ritual da capoeira e a dança do ritual na cultura maia, duas filosofias do sul. A 

partir desses universos do movimento, localizamos fundamentos isomorfos que se 

desdobram em ideias, práticas, conceitos e princípios que irão dar forma a prática corporal 

sinalizada. Tais saberes do corpo são instrumentos privilegiados para a descolonização do 

imaginário. Estabelecemos, então, neste estudo, a prática como uma bússola, que nos levou 

à criação do espetáculo Amareelos, uma experiência a respeito de dois mundos: o mito e a 

contemporaneidade, repleta de paradoxos e situações duplas. Dentro dessa peça, do que 

mais queríamos falar era de alteridade.  

                                                           
1
Refiro-me à experiência de conexão com a criação à qual a corporeidade do ator se inclina para animar seus 

fundos criadores.   
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A vida que coloca em movimento esta investigação é principalmente influenciada 

por seres que inspiraram e marcaram o sentido de meu percurso de pesquisa. Essa mesma 

vida deu origem às convergências, diálogos e atravessamentos de/com outros, que, com 

seus ideais e lutas, tinham algo a dizer à minha infinita ignorância. Enrique Dussel 

conversou comigo do princípio ao fim, não somente pela sua teoria de libertação, mas 

também porque me contagiou seu grande espírito de luta e sua admirável irreverência 

contra o sistema colonizador. Meu orientador, Robson, além de ser meu professor e diretor, 

é meu guia porque se sentou comigo para conversar sobre transformações, liberdade, 

condição humana, sensibilidade, desapegos e espiritualidade, circunstâncias que afirmam o 

sentimento do sul. Nadja, companheira de estudos, foi minha guia quando me fez a 

pergunta: o que é justiça para você? E me deixou pensando dias inteiros, porque isso é o 

que faz um guia. Outra mulher inspiradora deste trabalho, que falava sobre as 

epistemologias do sul em relação ao teatro justamente quando abri a porta da sala (e foi 

assim como a conheci), é Verônica Fabrini. Essa pesquisadora tem sido musa deste trabalho 

através de pequenos encontros cruciais. Duas outras influências em minha trajetória de 

pesquisa são Artaud e Boaventura. Este, mesmo vindo de um “norte”, reconhece de peito 

aberto a existência imprescindível de um sul. Aquele, estando em desespero e pulando o 

exército da racionalidade, tem feito investigações em busca de um fazer sentir as 

profundidades e mistérios da vida nos órgãos. E assim poderia contar de alguns outros seres 

humanos que foram dando as direções afetivas e inspiradoras neste trabalho. São encontros 

de um olhar, ou de uma simples conversa, ou de um complexo e longo debate, de vivências 

e momentos compartilhados, os quais têm se transmutado em meu ser empírico, e a partir 

do qual tomo meu lugar de fala. Esquecer-me de meus pares seria não me lembrar de levar 

a semente para plantar a árvore, seria como olhar para um norte sem antes olhar onde meus 

pés pisam, seria o capitalismo esquecendo que a preservação da vida na terra é a condição 

medular para o bom viver da humanidade, e não a preservação da taxa de lucro. As leituras, 

práticas e pensamentos são só as luzes que apareceram no caminho e foram me guiando 

com sabedoria para construir esta dissertação.  

Tudo no universo engendra-se, nasce, cresce, reproduz-se, realiza-se e volta para 

integrar-se à origem. Sua reintegração à origem o conecta novamente com a porta 
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multidimensional do universo para percorrer um novo ciclo de existência
2
. Um dia, a voz 

que me guia sempre intuitiva, me disse: “Rocio, não está vendo? Você fez uma viagem para 

o sul, sua vida toda está fazendo uma passagem em direção ao sul”. Interpreto a direção ao 

sul como o caminho de volta às origens, para começar um novo ciclo. Assim me sinto, 

mergulhando um pouco mais profundo no sul de meu ser. Nesse momento, tudo fez pleno 

sentido. Estou indo de volta às minhas origens, no meio de um labirinto que aos poucos foi 

me conduzindo, de certa forma, a questionar e buscar as origens que coabitam na minha 

heterogênea identidade latino-americana. A minha bússola aponta para o sul, para a origem. 

Tenho decidido olhar para as fontes, para o que me dá e me faz estar viva na vida/na cena. 

É assim que começa minha busca, uma viagem ao sul, saindo de uma cultura que até então 

me era desconhecida, mas era minha origem. O México, tão rico e ao mesmo tempo tão 

pobre, fazia-me questionar. Migrei um pouco mais para o sul, para outra grande cultura, 

também cheia de história de repressão, colonização, e com um grande espírito de alegria, 

dança e coletividade: Brasil. Esse país estava me esperando repleto de memórias, energias e 

seres para me encantar, mas também para me fazer compreender minha própria origem. 

Descobri o que o controverso México significava para mim só quando fui embora de lá. 

Este trabalho, então, é um reflexo que faz referência à metáfora ao sul de minha própria 

vida. 

Sempre acreditei que as circunstâncias detonadoras que dão início a minhas 

transformações se constroem a partir dos meus momentos à deriva, esse momento antes de 

dar o salto ao precipício. Pode parecer muito vaga a perspectiva, mas existe uma grande 

firmeza: viver o percurso e tentar expandir o instante a consciências mais grandiosas que 

meu ignorante eu. É isso que faz com que o equilíbrio de meu caminhar seja harmonioso, 

pois considero que tenho uma única verdade, meu ser agora. Viver com firmeza o processo 

se converte no objetivo da busca, e, para mim, a criação de minha arte se trata disso! É a 

potência de refletir e aprender no continuum, no processual, encontrar-me frente à 

incerteza, fluir na ambiguidade. No decorrer deste trabalho, veremos como o princípio da 

incerteza curiosamente se faz presente nos conceitos principais da pesquisa.  

                                                           
2
 Frase extraída do documento: Cosmovisión Maya, Plenitud de la Vida (2006), que pertence ao Programa das 

Nações Unidas do país da Guatemala. O livro é uma recopilação de conhecimentos expressados por uma 

comunidade Maia. Mais informação em: <http://www.pnudguatemala.org/>. 

http://www.pnudguatemala.org/
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A partir de meu encontro com o Brasil, o meu corpo adotou uma condição 

transculturada
3
, e meus questionamentos começaram a mudar. Vivenciar as diferentes 

formas de ver e sentir a arte pela ótica de outra cultura virou um ponto instigante para a 

vida desta pesquisa. Tal transculturalidade me atravessa em função de uma ressignificação 

de meu corpo-cosmo. Diante disso, é possível perguntar: que discurso esse corpo 

atravessado por outra cultura quer falar? De que forma meu teatro questiona o entorno 

social contemporâneo, principalmente na América Latina? Era evidente que, por trás de 

meus questionamentos, existia toda uma questão identitária, mas que não se tratava de uma 

identidade objetiva, concreta e determinada, e sim de uma identidade que anuncia um 

eterno configurar-se, que busca sempre descobrir e dialogar com outras configurações do 

mundo, que nunca está determinada e que, de certa forma, vive no plano da incerteza. 

Tenho chegado à conclusão de que talvez a América Latina se encontre numa transição 

epistemológica, ou melhor, uma revelação ou revolução epistemológica. Será que essa 

transição tem a ver com uma busca (não intencionada) de uma identidade ou identidades 

que possam fazer sentido com uma nova consciência da vida? Abre-se um espaço para uma 

depuração do pensamento, e também para a encarnação de outros.  

Por outro lado, a investigação dos estados psicofísicos em potência como registros 

para o ato teatral é fruto de um profundo interesse que germina desde meu primeiro contato 

com a atividade teatral. As práticas das quais me incumbi na companhia mexicana Teatro 

los Hijos de María
4
, em que colaborei como atriz por três anos, inclinaram-se a um árduo 

trabalho psicofísico. O corpo intensificado por essa dinâmica me apresentava uma questão 

inquietante na minha vida-teatro. Essa prática ia aos poucos desvelando mistérios de meu 

ser invisível que até hoje estou tentando assimilar. A partir de então, surgiu minha 

curiosidade por decifrar enigmas que me falassem sobre esses mistérios “do corporal” e 

optei por indagar questões relacionadas com os processos epistemológicos, espirituais e 

sociais do corpo. 

                                                           
3
Do conceito transculturação, neologismo proposto pelo cubano Fernando Ortiz (1938), que substitui a 

palavra aculturação por transculturação, definindo este como o processo de trânsito de uma cultura a outra e 

suas repercussões sociais de todos os gêneros. Expressa os variados fenômenos que se originam em Cuba por 

causa das complexas transmutações de culturas.    
4
Grupo de teatro mazatleco, que atualmente é residente do Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, 

México. Endereço eletrônico do grupo disponível em: 

<https://teatroloshijosdemaria.wordpress.com/author/teatroloshijosdemaria/>. 
 

https://teatroloshijosdemaria.wordpress.com/author/teatroloshijosdemaria/


13 

 

 
 

Desses encontros que mudam nossa vida foi o que tive com as questões sobre 

descolonização. As condições sociais de uma América Latina colonizada e o trabalho com a 

corporeidade criadora do ator deram origem a esta pesquisa, abrindo um panorama de 

articulações teórico-práticas. Esta reflexão gira em torno de uma confluência entre as 

ciências sociais e o teatro. Com isso, pretendemos somente criar extensões mais complexas 

de pensamento, trançar uma reflexão entre esses dois saberes separados pelo sistema 

hegemônico. No percurso, eu me deparei com uma fascinação pessoal: a gênese 

epistemológica, que é justamente a conexão entre as epistemologias do sul e a condição 

corporal criadora do ator. Dessa forma, esta escrita vai se tornando uma linguagem híbrida, 

de conceitos interligados, que tenta gerar uma compressão unificada, mas não determinada.  

Para isto, aproprio-me da obra de Boaventura de Sousa Santos (2010) conjugando os 

conceitos principais das epistemologias do sul com a prática corpórea do ator. Com um 

discurso filosófico e social, Boaventura faz um chamado à busca de fundamentos que nos 

perpetuam a vida, à recuperação de saberes que têm sabido guardar a memória de 

princípios que são imprescindíveis para que a condição humana tenha sentido
5
, por 

exemplo, a relação indissociável da identidade humana com a natureza. Se a condição 

humana se transforma, o teatro se transforma, mas o imaginário é tão poderoso que nos dá 

oportunidade de fazer o caminho inverso, por exemplo, o trabalho de criação com a poética 

dos elementos
6
. Nessa transição epistemológica da América Latina, os referidos saberes 

interdisciplinares conspiram juntos para dar nome, talvez, a novas identidades, a novas 

gerações sementes onde possa aflorar uma justiça e uma transformação social.  

A inspiração para a busca mencionada tem se dado também a partir de que, 

atualmente, estão em emergência relevantes investigações e teorias com ênfase nas formas 

de conhecimento surgidas na América Latina, saberes que envolvem práticas, de alguma 

forma, recusadas e altamente subestimadas pela modernidade. No âmbito da investigação 

teatral, é muito visível a emergência de pesquisas sobre o treinamento e o processo criativo 

do ator baseadas nas “brincadeiras populares brasileiras”. Somados a tais pesquisas, é 

                                                           
5
Entrevista a Eduardo Galeano: AGUILERICH, Identidad Latinoamericana2. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ADvvSDPPZLw&list=PLDD1D51C13C99D123&index=2>Acesso em 

17/02/2015 às 17:35 h.  
6
 Metodologia de criação pelo Dr. Prof. Robson Haderchpek. Servimo-nos desse processo para a fase da 

criação na prática corporal. O processo será explicado mais amplamente no subtema 3.5.  

https://www.youtube.com/watch?v=ADvvSDPPZLw&list=PLDD1D51C13C99D123&index=2
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possível ver alguns imaginários indígenas entrando na academia do teatro. Já nas ciências 

sociais, fala-se há bastante tempo sobre um pensamento oriundo da América Latina, dos 

quais podemos citar autores como Enrique Dussel (1996), com sua teoria Filosofia da 

Libertação; Eduardo Galeano (1996), com seu pensamento sobre uma identidade latino-

americana; Raúl Fornet Betancourt (2007), com a proposta de uma filosofia intercultural; e 

Boaventura (2010), com as epistemologias do sul. Esses autores têm me servido de 

inspiração. 

O uso do termo “sul” é antes metafórico que geográfico. Dito isso, as relações que 

estabelecemos entre as epistemologias do sul e o teatro vêm de uma ordem mais analógica 

e metafórica. As significações que podem trazer consigo essa metáfora também foram 

investigadas, assim como os desdobramentos na dimensão social contemporânea e a 

produção de conhecimento a partir da ótica de um pensamento “ao sul”. Essa busca pelo sul 

se experimentou a partir da criação de uma prática corporal para o ator, por meio da 

articulação com saberes que se encontram no universo da capoeira e da cultura maia. 

Instrumentos estes que podem conspirar para uma descolonização do imaginário. Esses dois 

universos do movimento são práticas que nos permitem espoliar-nos da rigidez cotidiana do 

sistema hegemônico. Além disso, trazem para o ator experiências de conexão que têm a ver 

com princípios de natureza mágicos, quais sejam, a roda do ritual, o estado de transe e o 

corpo em movimento como canal de conexão com a energia vital. Esses princípios se 

colocam como uma (des)organização corporal para o desenvolvimento perceptivo, 

expressivo e criativo do ator. Trago, nesta pesquisa, as reflexões evocadas pela vivência da 

prática corporal nas sessões de treinamento de Arkhétypos (Brasil) e no intercâmbio 

Latencias del Sur, realizado na Universidade de Guanajuato (México). Quanto a essa 

prática corporal, é importante mencionar que a vivenciei no lugar da condução das 

dinâmicas e que, dentro dela, compartilhei meus registros e minhas criações. Pode-se 

avistar, nesse caso, um panorama pedagógico no qual pretendo me aprofundar em outro 

momento de minha vida. Agora, porém, posso dizer que me identifico bastante com uma 

espécie de “silêncio condutor” que descobri no decorrer da vivência desta pesquisa.  

Escolhi abordar essa inusitada mestiçagem entre a Cultura maia e a Capoeira 

simplesmente porque são universos que me tocaram a alma. A Capoeira representa meu 

ritual de iniciação em outra cultura, ela construiu novos pontos de partida na minha jornada 
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no Brasil. O ritual-dança da capoeira, expressão afro-brasileira, harmoniza o jogo, a dança e 

a luta, conjunto de saberes ligados fortemente à sensibilidade. A capoeira coloca o corpo 

em situação de surpresa e improviso, habilitando um corpo receptivo a qualquer situação. 

Ao mesmo tempo, o treinamento da capoeira, que é técnico e preciso, potencializa o corpo, 

dando forma à sua expressão. O corpo treinado em situação de transe e de jogo abre canais 

perceptivos, criando novas situações. Assim, “este criar suscita novas possibilidades de 

‘ser’ do movimento aprendido tecnicamente” (SOARES, 2003, p. 176). 

Por outros tempos e espaços, eu estava ali na montanha de San Cristóbal de las Casas 

(Chiapas, México), buscando seguramente respostas aos mistérios da vida. Fui às 

montanhas com um xamã maia “Don Lauro” e passei cinco dias fazendo trabalhos de 

energia, e conhecendo a filosofia “Creer es Crear”, dos Maias galácticos. Todas as noites, 

acontecia a cerimônia em que dançávamos até altas horas da noite para a renovação das 

energias na terra. E foi assim que recebi meu ano 2012, com uma vida nova, com olhos 

mágicos, com murmúrios de meus ancestrais e também com uma tarefa por diante. Os 

elementos ritualísticos nas danças da civilização maia instalam um universo lúdico que 

representa um acontecimento cósmico. Portanto, o culto pode-se assemelhar a um 

espetáculo, uma representação dramática, um imaginário que deseja representar a 

consciência do ser e do universo como um todo. Também instala tempos-espaços em transe 

onde o ator pode vivenciar um estado harmônico entre corpo-mente-espírito, dimensões 

separadas pela racionalidade moderna.  

Neste trabalho, faço uso das ciências sociais, da antropologia e da filosofia, mas eu 

sou atriz e uma eterna dançante. Diante disso, manifesta-se também o sul através de uma 

criação cênica que chamamos de Amareelos, um processo fruto do encontro e contínuo 

diálogo entre Nadja Rossana e eu. Nesta face do trabalho, procuramos dar a forma poética 

das questões fundamentais nesta pesquisa, principalmente o diálogo com imaginários do 

sul, não como uma imposição de circunstâncias, mas como os fundos do corpo que foram 

evocados por meio da direção de Nadja Rossana
7
. 

                                                           
7
 Actriz, produtora e pesquisadora de Arkhétypos Grupo de Teatro. Mestranda na Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da UFRN. Suas investigações giram em torno dos processos de criação a partir da dramaturgia dos 

encontros, pedagogia em práticas artísticas e direção teatral.   
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Como mencionado no começo, esta poesia apresenta o desenho de dois mundos: a 

contemporaneidade e o mito. Por isso, o jogo cênico torna-se uma dinâmica que fricciona e 

articula os diferentes tempos: cronológico e mítico. É a busca de uma memória de fundo 

que permite questionar-me sobre esses arquétipos que transitam meu imaginário entre os 

dois mundos citados. Amareelos me/nos revela e desvela recantos escondidos da alma que 

contém informação, talvez perdida, elos de um corpo contemporâneo que se lança de peito 

aberto à involução, ao tempo mítico. O que nos revela o mito? La serpiente emplumada é a 

metáfora do dual, conjunção de opostos, o estático e o dinâmico, o que voa e o que aterra, 

um mito que pode ser distante e ao mesmo tempo convive em cada um de nós, traz um 

reflexo de alteridade para o espelho da alma do público, pois os corpos guardam memórias 

e as gerações as traspassam umas as outras. A peça mencionada nasce da necessidade, mais 

do que qualquer outra, de ¡deixar falar o sul! E como nós dizíamos, queríamos “espantar o 

sistema”, interessava-nos fazer uma cena crítica: 

“Porque nós vivemos achando que as coisas nunca vão nos alcançar?” 

 Amareelos. 

Tínhamos uma necessidade muito clara, sermos críticos, mas sempre com o sul 

abaixo e à esquerda. 

O sul corpóreo busca mergulhar na alteridade visando encontrar outras respostas, ou 

melhor, outras perguntas. É a partir do corpo, a partir desse lugar que se pretende trabalhar 

para a libertação do espaço social. Um corpo liberto na arte, no cosmos.  

Aqui o que importa é que somos herdeiros de maravilhosos teatros, um panorama de 

estéticas teatrais que têm surgido ao longo dos séculos e que irrompem em nosso fazer 

artístico para desafiar-nos. Mas é nossa experiência particular e única que ressignifica os 

sentidos, as estéticas, as palavras e os gestos a partir do nosso entorno que vive e pulsa num 

aqui e agora. Adentro-me nesta pesquisa a uma busca a partir do sul; decido tomar uma 

distância do eurocentrismo e tomo a Abya Yala
8
 como minha organização vertebral da 

criação. Isso não é um manifesto contra a Europa, mas, sim, um manifesto contra uma 

única vertente epistemológica como sistema dominador.  

                                                           
8
 Abya Yala é o nome antigo do continente americano, nomeado assim pelos povos Kuna. No decorrer da 

dissertação transitarei por esses dois nomes, Abya Yala e América, instalando um espiral na dinâmica dessas 

temporalidades.  
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Será o sul a consciência que se nega à “civilização” concebida pelo sistema 

imperialista e que se intenciona e verticaliza à indisciplina, ao não, à incerteza, ao 

improvável, a um mundo de possibilidades, identidades e epistemologias, ressaltando 

nessas palavras a pluralidade? Eu atriz me faço a pergunta: até que ponto minha ação 

interna é uma ação no mundo? Reclamo por um entendimento entrelaçado sobre o mundo! 

Inauguramos este estudo com uma reflexão sobre a necessidade que se faz presente 

nesses novos paradigmas epistemológicos sobre a articulação entre o conhecimento na arte 

e o conhecimento na ciência, já que as reflexões suscitadas se situam num limiar metafórico 

e analógico que vai tecendo contexturas entre as ciências sociais e o teatro. Meditamos 

também sobre a dimensão imaginária como sul da psique. Por meio dos devaneios de 

Bachelard (2009), refletimos que uma fenomenologia da imagem é uma fenomenologia da 

alma e, devido a essa ordem, que emerge de uma condição transcendental, dinamiza uma 

construção da realidade na qual se integra a visão unificadora do corpo-cosmos, e que 

também traz a imagem como fundamento do conhecimento. Outro aporte que trazemos 

para a investigação é a corporeidade mágica de Artaud discutida por Gabriel Weisz (1994). 

Artaud é um privilegiado exemplo da busca de um sul que nos fala sobre uma antropologia 

do conhecimento cuja ocupação é traçar soluções imaginárias do corpo como uma produção 

de conhecimento peculiar das culturas primitivas. Tal ocupação deixa um legado corporal 

mágico, o qual se desdobra através da experiência corporal de Artaud. E, por último, 

emendamos essa visão mágica do corpo com a recuperação dos conhecimentos 

perdidos/ausentes de Boaventura (2002) que se inclinam à indisciplina e à ação rebelde, 

promovendo a inclusão de realidades suprimidas, silenciadas, ou, ainda, imaginadas pelos 

novos paradigmas emergentes do conhecimento. 

Ainda no primeiro capítulo, a reflexão se estende a tratar das epistemologias do sul e 

como o teatro é uma epistemologia privilegiada desse lugar. Em primeira instância, discuto 

a ideia de corpo com a qual se trabalhará no decorrer da pesquisa (LE BRETON, 1995; 

FOUCAULT, 1987), sendo esse nosso principal canal epistemológico. Discuto também os 

conceitos principais que dançam a teoria das epistemologias do sul: ecologia de saberes e 

tradução intercultural, e como eles dialogam com o teatro. Por último, mostro o panorama 

de uma consciência latino-americana (ZEA, 1972), e busco também pensar quais seriam 
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essas epistemologias do sul que nos dizem respeito ao fazer artístico e que tipo de 

conhecimento elas podem trazer ao teatro. 

No segundo capítulo, tomo meu lugar de fala desde a experiência. Discorro sobre 

minha voz, minha mirada e minhas danças, em geral, de meus constantes movimentos e 

atravessamentos em outra cultura. O espaço onde tomo meu lugar de diálogo para falar 

sobre interculturalidade e o modo como esta condição tem repercutido no meu fazer teatral 

é o que Santos (2006) tanto defende como uma epistemologia do sul através da tradução 

intercutural. A partir disso, escrevi parágrafos para tratar de minha experiência no 

Arkhétypos Grupo de Teatro, de minhas vivências dentro da capoeira e do impacto que 

essas práticas têm causado dentro deste trabalho. Interculturalidade é a questão nesse 

capítulo, para a qual trago um pensador do sul, o filósofo Raúl Fornet Betancourt (2007), 

que nos fala sobre o maior desafio que existe acerca de incluir uma filosofia intercultural 

no saber do mundo. Em seguida, faço um texto introdutório de minhas experiências com a 

arte do ator como sementes da construção desta pesquisa, evidenciando o sentido e a 

importância que essa prática psicofísica e espiritual apresenta no meu percurso como atriz. 

Dito isso, manifesto que me aventurei a escrever esse capítulo na minha língua materna no 

intuito de criar o texto a partir de uma energia mais íntima. 

No terceiro capítulo, começo estabelecendo as primeiras bases que precisavam ser 

traduzidas para compreender melhor o sentido e os princípios da prática corporal. Nesse 

caso, com o desejo de dar voz ao sul, mostro a metodologia representada numa mandala, 

em que situamos os processos ambivalentes do corpo em constante diálogo e 

transformação. Seguindo, faço a tradução do conceito hermenêutica diatópica 

(BOAVENTURA, 2010) como a direção de sentido que toma esta prática intercultural, 

identificando preocupações isomorfas entre a dança ritual da capoeira e a dança ritual maia 

para estabelecer os princípios da prática corporal, que foi vivenciada no Brasil e no 

México durante o ano 2016. Posteriormente, relato as dinâmicas propostas na prática 

corporal, costurando as reflexões suscitadas pela vivencia com teorias sobre a capoeira e a 

cosmovisão maia, conceitos que são inerentes à prática corporal e dizem respeito a essas 

dinâmicas.  

No quarto capítulo me debruço a relatar as reflexões evocadas sobre o processo de 

criação Amareelos, concebido a partir de elementos simbólicos de Quetzalcoatl – Kukulkán 
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e de minhas memórias, discurso o qual me coloco no lugar de atriz para falar sobre este 

processo.  

Antes de terminar esta espécie de introdução, permito-me um devaneio junto às 

estrelas do sul.  

Lembro que minhas primeiras experiências cosmológicas conscientes não vieram de 

leituras sobre astronomia, nem dos jornais falando sobre os signos do zodíaco, senão de 

mágicas experiências na varanda de minha antiga casa quando era uma criança de oito 

anos. Lembro que deitava sobre um pilar velho jogado no chão da varanda, observava 

profundamente o firmamento. As estrelas e as figuras das nuvens conversavam comigo. 

Conseguia transver o azul infinito do céu. Foram instantes que teceram partículas no meu 

corpo e que até hoje continuam evocando respostas.  

Porque organizar numa constelação os conceitos do sul corpóreo? Gosto de pensar 

que talvez esta dissertação provenha de uma partícula dessas respostas. Que esses conceitos 

estão feitos de momentos de fundo os quais me permitem alçar vôo.  

Quis deixar bem pequenas as formas brancas das estrelas e das letras para ver se 

conseguimos enxergar com mais detalhe a massa negra que está em volta delas. Viva o 

maravilhoso Einstein que reconheceu seu erro sobre a constante cosmológica, dizendo que 

o universo era estático. Na verdade, o universo está em constante expansão. Parece que o 

cosmos está dominado por um tipo de energia cuja origem ainda é uma incógnita para a 

ciência, a astronomia a chama energia escura e seu efeito parece ser equivalente a uma 

anti-gravidade (GARZÓN, 2009). As observações científicas sugerem que 

aproximadamente o 95% da energia do universo está no setor “escuro” constituído por 

matéria escura, cuja origem e composição são: desconhecidas! (GARZÓN, 2009). 

95%!!!!! 
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Figura 1 – Constelação do sul corpóreo 

Fonte: Acervo da autora. 
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Ao olhar esta imagem é como se levasse minha psique terrestre às estrelas e 

emergisse dessa imagem uma poesia entre o céu e a terra. Graças a uma profunda conexão 

dos seres humanos com o cosmos, temos hoje, a possibilidade de viver essa expansão de 

forma conscientizada e intensificada. Para mim, essa conexão é o teatro. 
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2. ARTE-CIÊNCIA: O ABRAÇO CRUCIAL 

 

2.1 CIÊNCIA, TEATRO E EPISTEME 

Lembro-me das pequenas parcelas que habitavam na minha imaginação, em cada 

uma existia uma paisagem, uma muito diferente da outra. Estavam separadas por muros não 

muito grossos, mas o suficiente para não se deixarem enxergar uma à outra. É essa imagem 

de uma garagem cheia de parcelas, que eu tenho de quando me apresentaram as 

matemáticas, a física, a biologia, a química, a geografia, a filosofia e todos os campos de 

conhecimento que na escola nos são informados. Recordo-me também que, embora não 

entendesse muito, saía da sala de aula confundida, achando-me a menina mais burra da 

turma, questionando-me e tentando dar um sentido àquilo, que, naquele tempo, era um 

universo parcelado e, além disso, fora de minha realidade. Logo depois, encontrei-me 

persistindo e desistindo do teatro várias vezes. Estudei uma graduação em turismo pela 

minha fascinação de querer conhecer o mundo, e, no meu caso, foi essa mesma 

universidade que desmontou esse sonho, um mundo vazio de sentido. No final, decidi 

descobrir esse universo que me fez representar a figura da “rebelde sem causa” de minha 

família, o teatro.  

Comecei a estudar teoria do teatro de forma autodidata e, somado a isso, descobri 

que eu podia criar meus próprios mundos, mas eles tinham que ter sentido, uma conexão 

entre meus processos subjetivos e caóticos do espírito e o incompreendido mundo que me 

envolvia. Aos poucos, fui percebendo como o frio da cidade de Bayonne ao sudoeste da 

França influenciou no comportamento de meu personagem em cena, e compreendi que o 

clima pode determinar e dizer muito sobre as pessoas e sua cultura dentro de uma cidade. 

Até que um dia, vi como a Autopoiesis de Maturana (1995) descrevia perfeitamente o 

processo relacional entre ator e espectador. Percebi que meus questionamentos como atriz 

se inclinavam ao portal do autoconhecimento e analisei que este último constitui o 

propósito supremo da indagação filosófica, sendo a filosofia uma condição inata do ser 

humano. E um dia desses, atrevi-me a falar para meu pai que agora queria estudar 

astronomia. Foi então que compreendi que todas aquelas parcelas da garagem na escola 

tinham um sentido. Derrubei os muros e tudo virou uma paisagem só. Por último, percebi 
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que todas essas áreas do conhecimento se encontravam dentro de mim e de minha relação 

com o mundo. Isso me dá a sensação de que minhas grandes ignorâncias são as que 

detonaram cada ponto desta pesquisa que me atrevo e me instiga discutir. Vejo agora como 

o teatro foi só um veículo para eu encontrar o sentido conjunto dos diversos campos de 

estudo dos mistérios da vida humana. Aqui podemos encontrar, entre arte/ciência, formas 

de “conhecer” separadas pelo sistema e que são divisões disciplinares pela racionalidade, 

mas lançamo-nos à esfera que desafia a imposição do sistema imperialista e tenta trançar 

esses processos do imaginário para ir em busca de novos horizontes do conhecimento. 

Como ocorre e quais são os fundamentos da produção de conhecimentos na arte? Qual é a 

gênese do processo epistemológico? Que tipo de conhecimento tem sido sobrevalorado e 

qual tem ficado excluído pelo projeto da modernidade? 

Os mistérios da vida humana que a ciência e a arte tentam decifrar consistem em 

eventos que ontologicamente são uma rede e uma textura híbrida entre esses dois planos de 

conhecimento. O mesmo se dá com as percepções do tempo-espaço. Fabrini (2015, p. 161) 

diz: “Arte e ciência nunca foram disciplinas, e muito menos disciplinas antagonistas; e 

segundo porque percebo em ambas as mesmas perguntas fundamentais, sobre o que é um 

ser humano, qual a nossa origem, o que é a consciência, ou que é a finitude”. Se arte e 

ciência se fazem as mesmas perguntas, é na maneira de operar as respostas que se encontra 

a divergência, enquanto a ciência tenta compreender as circunstâncias de um fenômeno, a 

arte tenta poetizá-las.   

Na minha instiga de querer decifrar, a partir de outros enfoques, esses mistérios da 

origem, da consciência e do humano, fui buscar, no Departamento de Ciências Sociais da 

UFRN, elos que alimentassem essa fome. O que eu não sabia é que a vida tinha marcado 

para mim um encontro. Foi então que conheci meu querido amigo africano Abdoul Hadi P. 

B. Savadogo. Vindo de Burquina Faso, também um país do sul chegou a me apresentar, de 

uma forma leve, humana e inspiradora, as epistemologias do sul. Participei, ao longo do 

ano 2014, das rodas de conversa da disciplina Tópicos Avançados II: “Pós-Colonialismo e 

Epistemologias Emergentes”, oferecida pelo Departamento de Ciências Sociais, dirigida 

pela professora Vânia Gico. Então, surgiu minha pergunta: será o pensamento do sul a 

busca de uma nova episteme? 
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O projeto da modernidade tem deixado de lado a produção de conhecimento que 

vem do deixar-se afetar, de imaginar, de dançar e de poetizar a vida, dinâmicas que se 

alimentam de um fundo humano (BACHELARD, 1991). “Enquanto na ciência predomina o 

pensamento lógico e analítico, na arte o pensamento é analógico – e também sintético” 

(FABRINI, 2015, p. 162). Será que o exercício lógico e analítico na ciência também 

emerge a partir desse fundo? A ciência moderna tem se recusado a falar sobre esses fundos 

humanos, estabelecendo um paradigma científico em que se tem uma construção e 

interpretação do real por meio da racionalidade. A ciência busca um panorama de certezas 

por meio da objetividade. O artista, por seu lado, tem como gênese vivenciar e criar através 

de uma condição ambivalente do imaginário. Essa cisão que a modernidade estabeleceu 

pode ser a causa da perda de sentido da unidade das coisas, um conhecimento que poderia 

ser mais complexo, híbrido e heterogêneo.  

Os novos paradigmas epistemológicos visam justamente a um potente conjunto de 

saberes articulados no qual a racionalidade da ciência estabeleça um diálogo profícuo com 

o uso da imaginação e criatividade para sua produção. Desse modo, a estética da arte pode 

ser também abordada desde uma ordem reflexiva e discursiva. Dentro dessa nova célula 

epistemológica, pensa-se o teatro como campo de conhecimento que coloca em movimento 

a interação entre afetividade, cognição e prazer
9
. Tal concepção é o fim do pensamento 

dualista, parcelado, autômata e fechado em si mesmo, é um convite à reconfiguração 

constante do conhecimento. Isso acontece na arte, estamos constantemente ressignificando 

os textos, os objetos, o espaço a partir do imaginário e da sensibilidade. O conhecimento 

sensível simplesmente vive/existe, mas, quanto à significação, é incerto. Sobre essa viagem 

da incerteza, em Bachelard (2000, p. 20), encontrei um argumento curioso:  

 

Es preciso que el saber venga acompañado de un olvido […] sólo a este precio 

una obra es, a cada instante, esa especie de comienzo puro que hace de su 

creación un ejercicio de libertad. Este texto es capital para nosotros porque se 

transporta inmediatamente a una fenomenología de lo poético. En poesía, el no-

saber es una condición primera. (BACHELARD, 2000, p. 20)  

                                                           
9
 Esse documento é o resumo da pesquisa “Teatro e produção de conhecimento: o percurso epistemológico da 

pesquisa”, apresentado na V Reunião Científica de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, Abrace. 

Disponível em: <http://www.portalabrace.org/vreuniao/textos/pedagogia/Adilson_Florentino_-

_Teatro_e_producao_de_conhecimento_o_percurso_epistemologico_da_pesquisa.pdf>. Acesso em: 06 jun. 

2015. 

http://www.portalabrace.org/vreuniao/textos/pedagogia/Adilson_Florentino_-_Teatro_e_producao_de_conhecimento_o_percurso_epistemologico_da_pesquisa.pdf
http://www.portalabrace.org/vreuniao/textos/pedagogia/Adilson_Florentino_-_Teatro_e_producao_de_conhecimento_o_percurso_epistemologico_da_pesquisa.pdf
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O não-saber visto como uma condição de fluir na ambiguidade, no desconhecido e 

como ponto de partida para o novo conhecimento me parece uma descrição própria dos 

jogos que tencionam as ambivalências de um corpo submerso numa dinâmica criativa.  

Durante o proceso de criação de Amareelos, precisávamos, algumas vezes, deixar de lado 

tudo o que se tinha criado para seguir suscitando novas situações e energias criadoras 

ressignificadoras dentro do próprio processo. Isso era como um “respirar” a cena, a 

construção, as personagens e as danças. Nós, sobretudo, como dinamizadores da peça, 

precisávamos desse exercício de liberdade. A partir do silêncio, de fazer um vazio em 

situações tão “cheias”, podia emergir circunstâncias revitalizadoras para o processo.  

Jung (2013) nos diz que a arte e a ciência são dois universos e que cada um é regido 

por sua própria particularidade, portanto, a ciência nunca vai chegar a interpretar o sentido 

máximo da natureza da arte, e o mesmo se dá na arte em relação à ciência. Mas podemos 

encontrar na arte aspectos que podem ser submetidos a uma análise científica, sem 

ultrapassar sua essência. Em sintonia com a ideia de Jung, esta pesquisa situa a prática 

corporal do ator como um estágio elementar no universo do teatro e como instrumento que 

nos permita dinamizar outros imaginários. Os impulsos da prática precisam estar, conforme 

proponho, em consonância com as epistemologias do sul.  

A vivência criativa, no seu momento, não entende e nem deve entender um 

significado, ela simplesmente vive. O ato criativo pode-se associar à ideia de Jung sobre o 

termo in statu nascendi
10

 quando as formações psíquicas inconscientes irrompem no limiar 

da consciência (JUNG, 2013). Em poucas palavras, viver aqui e agora é o estado primeiro, 

primitivo e anterior do conhecer: “A arte simplesmente é, não significa” (JUNG, 2013, p. 

78). Ela se basta por si só, não precisa ter um significado, ela é vida própria.  

A produção de conhecimento na ciência cria significados, e os significados criam 

um registro e este último cria uma historicidade, a natureza da arte se redime dessa 

historicidade. Paz (1994, p. 14) diz: “La retórica, la estilística, la sociología, la psicología, y 

                                                           
10

 Jung estabelece uma terminologia científica para a obra de arte, denomina a obra in statu nascendi como 

complexo autônomo. “Este conceito abrange quase todas as formações psíquicas que se desenvolvem em 

primeiro lugar bem inconscientemente e só a partir do momento em que atingem o valor limiar da 

consciência, também irrompem na consciência” (JUNG, 2013, p. 79).  
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el resto de las disciplinas literarias son imprescindibles si queremos estudiar una obra, pero 

nada pueden decirnos acerca de su naturaleza última”, é essa “natureza última” da arte a 

qual é livre de historicidade, ela existe em tudo o que é vivo e desde sempre, existe de 

forma autônoma e em sua própria potência. No teatro podemos estudar a qualidade dos 

movimentos, a resonância da voz com os textos, a linguagem da cena, cada detalhe 

cenográfico, mas a energia transgressora do ator, essa “natureza última” que dinamiza a 

potência da cena, como saber sua composição, suas propriedades ou sua fórmula? Talvez 

essa dimensão energética do ator pertence a esses 95% de energia que a ciência chamou de 

energia escura e que desconhece suas prorpiedades. Lembremos que essa energia é pura 

expansão. Não há historicidade nessa dimensão “La perspectiva histórica – consecuecia de 

nuestra fatal lejanía – nos lleva a uniformar paisajes ricos en antagonismos e contrastes” 

(PAZ, 1994, p. 14). Essa energia pode desconstruir e ressignificar tudo a cada instante, 

cheia de antagonismos e contrastes. A energia radiante do ator oculta, do outro lado, o 

grande vazio. Essa é a grandeza da arte em sua natureza última. 

Pensando nesse vazio, o que acontece com o teatro ou a dança? São corpos que 

simplesmente estão. Qual é a dinâmica epistemológica do “estar” no mundo e como ela 

funciona? Colocando para girar essa questão, estudaremos alguns pontos de vista sobre o 

conhecimento com o objetivo de evidenciar princípios e essências sobre a psique que 

possam nos instruir no caminho do sul: os devaneios da filosofia bachelardiana (2013, 

2009, 1991, 2000); uma reflexão sobre a epistemologia da magia em Artaud a partir da 

análise de Weisz (1994); e, por último, a proposta dos conhecimentos perdidos-ausentes de 

Boaventura (2002). Essa análise nos ajudará a entender e dimensionar a importância de 

centralizar a dança e o movimento (pontos de contato entre a dança ritual maia e o ritual da 

capoeira) como dinamizadores de um processo de descolonização das práticas corporais do 

ator. 

2.2 O IMAGINÁRIO: O SUL DA PSIQUE  

Para ir mais a fundo nos fundos, vamos devanear junto com Bachelard sobre os 

processos epistemológicos a partir da imagem, já que a colonização do imaginário 
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(GRUZINSKI, 2003) foi uma das forças maiores para o encobrimento do outro
11

. Será que, 

a partir de uma revolução do imaginário, poderíamos recuperar as intuições mais profundas 

em prol da emancipação de nossos processos psíquicos, poéticos, sociais? Aqui, o 

imaginário se nos apresenta como o sul da psique. O sul pode nos ajudar a entender 

reflexos sobre os panos de fundo das memórias indígenas, saberes que se privilegiavam a 

partir da (re)apresentação, a manifestação, assim como a contemplação e a criação da 

pictografia, mais do que a comunicação (GRUZINSKI, 2003). Considerava-se que esses 

saberes conferiam norma, medida e estabilidade ao cosmo. À sociedade, forneciam uma 

ordem, uma orientação, um sentido (GRUZINSKI, 2003, p. 25), e os conteúdos dos 

ensinamentos traziam um ordenamento da realidade intimamente ligada à experiência 

humana com o mundo invisível, o mundo das forças, o outro mundo, o lado de lá, o mundo 

dos deuses.  

 Para Bachelard, o conhecimento na arte tem relação com o surgimento da imagem 

poética, em palavras dele, uma “fenomenologia da imagem” (BACHELARD, 2000, p. 11), 

esta última como episteme, psique e alma. “Se tudo aponta que o conhecimento é um 

processo que surge antes da consciência então o conhecer é uma fenomenologia da alma” 

(BACHELARD, 2000, p. 11). Isso quer dizer que a imagem, o imaginário instala-se como 

fundamento e não como “parte de”. O que dinamiza no ser os devaneios imagéticos? Ir ao 

fundo, ir ao nada, dinamiza um tempo em que nos reencontramos com as essências e, 

assim, somos um com o cosmos. Os devaneios cósmicos “nos ajudam a escapar ao tempo. 

É um estado. Penetremos no fundo de sua essência: é um estado de alma... É toda a alma 

que se entrega com o universo poético do poeta” (BACHELARD, 2009, p. 14). 

O imaginário como conhecimento nos leva a um ponto crucial, um conhecimento 

primitivo, que pode evocar ou pode absorver tudo o que estiver à disposição da vontade. O 

“estar no mundo” é um estado primeiro, primitivo, que se direciona a uma ordem criadora. 

Esse estatuto sobre o imaginário como fundamento da psique afirma o caráter primitivo, o 

caráter psiquicamente fundamental da imaginação criadora. Mas, para chegar a esse grau de 

primitividade da imagem, Bachelard nos fala que a própria vida da imagem está vinculada 

                                                           
11

 Fazendo alusão ao livro de Enrique Dussel: “1492: O Encobrimento do Outro”, é possível constatar que não 

houve um “descobrimento dos indígenas”, mas, sim, um “encobrimento dos indígenas”.  
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aos arquétipos
12

. Segundo a teoria arquetípica de Jung, o arquétipo é o fundo da psique. 

Isso quer dizer que os processos primeiros da psique estão conectados com algo 

transcendental. É importante mencionar que essas ideias sobre o imaginário e a psique não 

somente permeiam o plano da cognição, os fundos se manifestam na corporalidade como 

um todo e determinam também, os comportamentos. Os processos psíquicos e os processos 

do comportamento são dinstintos, mas indivisíveis. Reflitamos mais amplamente sobre isso 

com Hillman (1981, p. 197):  

 

Instinto – Arquétipo: A primazia das imagens significa que elas são para o reino 

da cognição o que a atividade instintiva é ao nível conativo-afetivo. No domínio 

da mente o instinto é percebido como imagens. No domínio do comportamento as 

imagens são desempenhadas como instinto. 

 

 

Constatamos, assim, que essa vertente epistemológica é completamente anárquica e 

não hierarquizante, não existe um sobrevalor e muito menos uma divisão de processos 

diferenciados entre psique-corpo. Evidenciamos aqui a produção de conhecimento que vem 

da psique, do instinto, da alma, dos fundos arquetípicos e das forças primitivas e 

transcendentais que nos conformam como seres humanos, isso numa opinião dialética na 

frente do mundo de certezas que o sistema científico nos apresenta. Pensando na prática 

criativa do ator, acreditamos, por fim, que é preciso estimular outros imaginários e 

encontrar outras poéticas que nos conectem com as geografias internas que habitam em 

cada um de nós, com as imaterialidades da vida que fazem vibrar nossa peculiar presença e 

com o cosmos imagético que habita nos fundos da alma de cada um de nós. Por último: “As 

cosmogonias antigas não organizam pensamentos, são audácias de devaneios, e para 

devolver-lhes a vida é necessário reaprender a sonhar” (BACHELARD, 2009, p. 169). 

Antonin Artaud reaprendeu a sonhar.  

Confesso que a particularidade que mais me inquietou de Artaud foi o desespero e a 

ânsia com a qual ele buscava dar-lhe sentido a esse ser tão controverso e periférico em 

relação a sua própria época, que se me figurava nos interstícios de suas linhas. Esse “fugir” 

em busca de algo que pudesse mudar sua vida foi o que minha experiência pessoal 

                                                           
12

 “O princípio que organiza as imagens dá à realidade psíquica seus padrões específicos e suas formas 

habituais – universais, típicas, regulares, conservadoramente repetitivas através dos séculos – é chamado por 

Jung de ‘arquétipo’. Estes mesmos qualificativos aplicam-se também ao instinto. A energia do arquétipo é 

instintiva porque o arquétipo é o próprio instinto; o arquétipo é o ‘padrão de comportamento’ do instinto, é o 

seu ‘significado’ ou como Jung diz também, seu ‘equivalente psíquico’” (HILLMAN, 1981, p. 197). 
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identificou como isomórfico em relação à experiência de Artaud, a busca do sul. Em um 

antigo sebo na cidade do México, encontrei-me com um livro escrito por Gabriel Weisz, 

“Palacio Chamánico, filosofia corporal de Artaud y distintas culturas chamánicas”, o qual, 

infelizmente, não editam mais. Depois dessa experiência xamanística com Artaud através 

das palavras de Weisz, não existia dúvida de que, dentro de um norte, há um sul, e, dentro 

de um sul, há um norte, pois existem seres vindos de todos os pontos cardeais que brilham 

fulgurosamente com a estrela de um sul e que podem nos trazer sussurros vitais para este 

estudo. Esse é o caso de Artaud e de outros autores que nos acompanham nesta pesquisa. O 

livro mencionado nos fala de uma antropologia do conhecimento que traça uma intenção 

por sair dos marcos ocidentais nos quais tem se definido o pensamento. Desde o ponto de 

vista de Weisz, foi essa a jornada que Artaud empreendeu quando decidiu conhecer de 

perto o México indígena. 

“Antropología del conocimiento”. Esta antropología se ocupa de las soluciones 

imaginarias para explicarse la formación del mundo, del universo y de los 

rituales inscritos en todas las grandes culturas antiguas. En el momento en que el 

cuerpo es procesado por elementos mágicos, entra a formar parte de un texto; 

asimismo, se incluye en un gran proyecto epistemológico. Artaud desemboca en 

un proyecto corporal que ha de abrirse al conocimiento entregado por otras 

culturas. Este conocimiento se caracteriza como un alejamiento de las 

soluciones racionales y una asimilación de la dimensión intuitiva.  (WEISZ, 

1994, p. 29) 

 

É justamente essa busca por elementos mágicos que a prática corporal deste estudo 

inclinou-se a reanimar no ator. Buscou-se também, na cultura maia, reflexos que pudessem 

atingir esse projeto corporal que se abre ao conhecimento entregue por outras culturas. O 

conhecimento corporal que as culturas antigas nos legaram representa, para Weisz (1994, p. 

55), “a outredade”, aquele que a modernidade não quer ser, a linguagem do outro que 

permitirá um questionamento e um deslocamento do ser em Artaud. Vemos assim uma 

“atitude que busca no outro (grupos indígenas) a luz de um corpo liberto, uma pureza e uma 

glorificação da naturalidade” (WEISZ, 1994, p. 56). Nessa ideia, a epistemologia mágica 

mesoamericana, a partir de Artaud, já vem sendo evocada como contraponto dos 

paradigmas indolentes modernos. Artaud não somente reflete, escreve e intelectualiza sua 

bússola corporal, mas também a faz carne na experiência. Passa do logocentrismo para o 

despertar de dimensões ocultas do corpo mágico encontrado nas culturas indígenas. Weisz 

(1994) contrapõe a ideia de logocentrismo, que representa os processos centrados num 

conhecimento racionalista e ocidental, à antropologia do conhecimento que a define como 
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uma dimensão intuitiva que se desprende do corpo, uma testemunha corporal que diversas 

culturas antigas deixaram em sua arte, uma concepção corporal mágica.  

 Esse discurso abre espaço para que a corporalidade possa expressar, na 

representação, sua dimensão íntima e metafórica, a representação de um estado corporal e 

não um corpo a serviço do texto dramatúrgico. É esse aspecto que se buscou nos processos 

de criação da prática corporal, e, embora utilizemos texto na construção de Amareelos, eles 

representavam intimidades e consciências que eu queria falar para a sociedade. O grito da 

experiência corporal de Artaud nos pede o reconhecimento desse conhecimento que vem do 

inconsciente, o intuitivo, o ser mágico que faz com que a energia do mundo/palco se 

dinamize de verdade. 

Comecei a me interessar pelos escritos pouco conhecidos de Artaud. Ele escreveu 

um par de artigos para jornais mexicanos, relatando suas profundas intuições a partir de sua 

experiência dentro da cultura mexicana. O texto “Lo que vine a hacer a México” foi 

publicado no jornal mexicano El Nacional no dia 5 de julho de 1936: 

“Es el único lugar de la tierra que nos propone una vida oculta, y la propone en la 

superficie de la vida”. La clave de esta revolución se encuentra en las “antiguas 

relaciones anímicas del hombre y la naturaleza”, o en las “fuerzas analógicas” 

que asocian al “organismo del hombre” con el “organismo de la naturaleza” — y 

estas correspondencias se descubren siempre en el Popol Vuh. Pero aquí 

hablamos de un Popol Vuh esotérico, teñido de alquimia y pitagorismo, que 

afirma que el hombre es el “catalizador” del universo y que las fuerzas morales 

del hombre “vibran” de acuerdo con las fuerzas del universo.
13

 

 

Artaud falou sobre uma revolução em que o espírito indígena ia voltar aos jovens e 

foi acusado, dentro do próprio território mexicano, de fundamentalista indígena. Não 

consegui deixar de lado os depoimentos de Artaud, são gritantes para esses novos 

paradigmas. A epistemologia corporal de Artaud nos fala desses outros mundos, onde 

encontramos a máxima “Eu danço”, fala-nos sobre imaginários metafóricos e simbólicos, 

como a força dos deuses impressa na pedra das pirâmides. Artaud diz: “El espacio vibrante 

de imágenes, o de los dioses que salen hacia nosotros por un grito o un rostro, o del grito, 

que hace pesar a las imágenes en el espacio en que madura la vida”
14

. La imaginación, el 

espacio en que madura la vida. 

                                                           
13

 Artigo de Enrique flores “A qué vino Artaud a México?” Revista de la Universidad de México. Disponível 

em: < http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/1405/pdfs/34-40.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2016. 
14

 Idem 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/1405/pdfs/34-40.pdf
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A magia! Dizia Artaud. Será o pensamento profético de Artaud sobre a magia uma 

centelha dos novos paradigmas epistemológicos? A meu ver, justamente Santos (2002, p. 

247) refere-se a isso quando nos fala: “um conhecimento que identifique as ausências”. 

Santos (2002) invoca processos epistemológicos que apresentem subjetividades 

desestabilizadoras, chama à ação rebelde, rebeldia contra práticas sociais conformistas. 

Pensando nisso, vejo como Artaud foi um grande inconformista de sua época, e assim como 

ele, existiram e existem grandes inconformistas que, aos poucos, vão mudando o curso da 

história imperialista por excelência. Por exemplo, os eternos guerreiros indígenas do 

Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) que lutam até o dia de hoje contra a 

nefasta modernidade, intento por preservar suas terras, sua cultura e suas origens. Vejamos 

um trecho do conto Los Hombres y Mujeres de Maíz que foi usado na dramaturgia de 

Amareelos: 

“Los dioses eligieron a una mujer de maíz para que guardara entre sus cabellos la buena 

memoria”….. “Es en la trenza de las mujeres donde se guarda este sueño por el que hay 

que despertar” Subcomandante Marcos
15

 

Podemos ver quanto de imaginário simbólico e metafórico existe nessa cultura. 

Além de tudo, parece-me uma evocação fortemente descolonizadora ao situar uma mulher 

como libertadora desse sonho do qual ainda temos que despertar. É sumamente importante 

mencionar que essas epistemologias do sul foram fortemente influenciadas pelas teorias 

feministas, pois estas fizeram uma crítica aos modos de produção de poder (SANTOS, 

2002). 

Essas experiências de limiar são formas de sociabilidade excêntricas ou marginais, as 

epistemologias que Santos (2002, p. 247) propõe:  

Uma forma de conhecimento que não reduza a realidade àquilo que existe. Uma 

forma de conhecimento que aspire a uma concepção alargada de realismo, que 

inclua realidades suprimidas, silenciadas ou marginalizadas, bem como realidades 

emergentes ou imaginadas. A epistemologia dos conhecimentos ausentes parte da 

premissa que as práticas que não assentam na ciência não são práticas ignorantes, 

são antes práticas de conhecimentos rivais, alternativos. Não há nenhuma razão 

apriorística para privilegiar uma forma de conhecimento sobre qualquer outra. O 

objetivo será antes a formação de constelações de conhecimento orientados para a 

criação de uma mais valia de solidariedade. 
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 Subcomandante Marcos é o porta-voz do vomiento Zapatista indígena no México (EZLN). Marcos também 

foi escritor e ele publicou mais de 20 livros, seus ideais perpassam pela filosofia, poplítica e história.  
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Tal pensamento retrata o grande “porquê” de um pensamento ao sul, um 

pensamento de solidariedade de saberes, que, no universo da sociologia de Santos (2002), é 

chamado de “o conhecimento perdido”. Conhecimentos “perdidos” porque não foram 

escritos pela ciência? Falar sobre a imaginação, ou seja, sobre a psique e a alma como 

dinamizadoras da produção de conhecimento se apresenta como uma vertente 

descolonizadora frente ao predominante conhecimento científico. É por isso que se gera 

esta pertinência em falar sobre “produção de conhecimento” antes de adentrar-nos a outras 

constelações do trabalho. Para finalizar é importante mencionar que não é uma questão 

incompatível falar de arte e ciência, é sim uma questão de diálogo e complementariedade. 

Esta vertente sobre novos paradigmas de conhecimento buscam uma articulação entre o 

saber sensível e o saber analítico sem uma distinção hierárquica entre eles. O imaginário 

como o sul da psique é um lugar onde podemos nos encontrar com nossos próprios panos 

de fundo, panos de alma, de natureza cósmica, mágica, poética e metafórica, que são 

intrínsecos da ordem criativa do ser humano, uma produção de conhecimento sobre a qual 

se faz significativamente necessário refletir, se quisermos tratar da tríade conhecimento-

arte-descolonização.  

 

2.3 AS EPISTEMOLOGIAS, CONSCIÊNCIAS E LATÊNCIAS DO SUL 

Apenas siento  

una gota de sangre 

creciendo en mi  

espíritu  

Dudas establecidas  

en alguna parte  

de mi cuerpo  

Ha llegado  

pequeñita la consciencia  

de que la vida  

de mi vida  

con todas sus vidas  

se transforma  

se diluye  

Destruyendo los moldes  

cambiando el mundo  

MAYA CÚ CHOC  
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Antes de nos adentrarmos na reflexão artístico-social e filosófica do “sul”, situemo-

nos na medula desta investigação: o corpo. Sendo este o ponto crucial de convergência 

entre o teatro e uma ciência social, faz-se necessário primeiramente esclarecer a concepção 

que se tem sobre a condição corporal.   

O corpo é o lugar onde a existência acontece, portanto, é no corpo-memória onde se 

inscrevem as sociedades, as culturas e suas constantes transformações. Nesse sentido, o 

corpo se torna o espelho da história da humanidade. Somos atravessados por muitas 

dimensões: políticas, sociais, econômicas, culturais e espirituais, e são exatamente as 

fricções dessas dimensões que manifestam a grande complexidade que anuncia o corpo 

humano. À vista disso, segundo Le Breton (1995, p. 64-65 apud LEAL, 2009, p. 113): “A 

condição do homem é corporal... Pensar o corpo é outra maneira de pensar o mundo e o 

vínculo social; uma perturbação introduzida na configuração do corpo é uma perturbação 

introduzida na coerência do mundo”. 

Foucault (1987) apresenta uma passagem do exercício do poder e da dominação 

sobre o corpo do indivíduo exercida pelos sistemas de controle social. “[...] Em qualquer 

sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem 

limitações, proibições e obrigações” (FOUCAULT, 1987, p. 118). Ao longo dos séculos, 

micro-poderes perpassam o corpo social, em que o sistema hegemônico se encarrega de 

consolidar o corpo como algo fabricado, castrado e automatizado. Nesse processo de 

consolidação, o corpo começa a perecer do uso de seus sentidos, esterilizando seu modo de 

se relacionar com o mundo desde o sensível, deixando, do outro lado da linha, a produção 

do conhecimento sensível que também nos conforma na integridade. 

Segundo Foucault, o sistema de dominação atua diretamente no corpo para causar 

sua submissão. Com essa característica que apresenta o corpo submisso ante o sistema, 

podemos dizer que o corpo é capaz de transgredir e transcender sua própria condição.  

Dado que o corpo é a energia transgressora de uma sociedade, e a principal 

evidência das transições de um passado à contemporaneidade, vamos discutir sobre o 

diagrama relacional de referências que o sul corpóreo tenta conectar por meio de três 

universos: nosso contexto social contemporâneo (situando-nos principalmente na América 

Latina), a corporeidade e o teatro. Qual a relação das ciências sociais com o teatro? Eu diria 

que a relação é total, são as nomenclaturas que muitas vezes afastam a compreensão das 
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experiências humanas. Será que os discursos artísticos que se relacionam com o social têm 

ficado atrás dessa óptica sobre descolonização, e por quê? Fabrini (2015) também faz a 

seguinte pergunta: “Qual(is) modelo(s) epistemológico(s) nossas universidades adotam? 

(p.178) Produzimos ingenuamente uma arte colonizada”. O lugar das ciências sociais a 

partir do qual estou falando está focado nas epistemologias emergentes, num pensamento 

ao sul, num portal se abrindo à trans-modernidade
16

, num repensar de/sobre outros 

paradigmas culturais que podem ajudar a revitalizar a prática teatral. 

Talvez escolhi falar do sul por ser a coordenada que habita meu presente. Em toda 

minha escolarização, tive a sensação de que tudo o que aprendia ficava muito longe de 

mim. Falavam da história e filosofia da Europa, da origem da arte na Grécia antiga, dos 

grandes métodos de marketing e sucesso da América do Norte, mas onde estava a América 

Latina nos grandes livros de história? “Estamos fora da história do mundo”, disse Dussel. 

Comecei a questionar, pensar e buscar. Fez-se consciente o que alguns murmúrios já me 

falavam. Reencontrei-me com aquelas grandes culturas mesoamericanas, um imaginário 

fascinantemente alternativo e inédito em relação à modernidade, o único continente que 

manteve pouquíssimo contato com o resto do mundo durante dezenas de milênios e que foi 

destruído e silenciado pela onda racionalista da colonização.  

As epistemologias do sul que tenho discutido representam todas aquelas 

epistemologias/saberes que foram invisibilizados por uma cultura dominante, a qual não 

estabeleceu um diálogo com as culturas já existentes no lugar colonizado. Essas 

epistemologias do sul representam a riqueza cultural e tradicional de práticas, 

conhecimentos e formas de entender e de dar sentido à vida que existiam na Abya Yala 

antes de ser colonizada, e que, pelo fato de não atingirem a aprovação do conhecimento 

científico, foram invalidados, quase eliminados para a contribuição do saber mundial. Para 

fazer, nesta dissertação, uma reflexão crítica, aproprio-me do pensamento de Santos (2008, 

p. 11), que afirma: 
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 Conceito proposto por Enrique Dussel, que busca a superação da “modernidade” não como Pós-

Modernidade porque esta, segundo Dussel, é uma crítica última da modernidade a si mesma, mas ainda 

moderna e eurocêntrica. Trans-modernidade desemboca em um novo projeto mundial de liberação político, 

econômico, ecológico, erótico, pedagógico, religioso, etc., isso pensando que não haverá uma nova etapa da 

modernidade (pós-modernidade), mas, sim, que haverá uma nova idade do mundo pluriversal. Mais 

informações em: Enrique Dussel. 1492: El Encubrimiento del Otro, Hacia el Origen del “Mito de la 

Modernidad, 1994, p. 178. 
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A epistemologia do Sul que tenho vindo a propor visa a recuperação dos saberes 

e práticas dos grupos sociais que, por via do capitalismo e do colonialismo, foram 

histórica e sociologicamente postos na posição de serem tão só objeto ou matéria-

prima dos saberes dominantes, considerados os únicos válidos. 

 

Para o pensamento científico, é bem mais fácil admitir que tudo aquilo que não se 

compreende racionalmente não existe. A colonização ibérica nunca entendeu as 

cosmovisões dos indígenas. A América Latina, principal herdeira do sistema hegemônico 

ocidental, a partir da colonização, deixou toda uma cultura milenar para trás e começou a 

funcionar dentro de um sistema de epistemologias que foram instaladas pelos 

colonizadores. Estas foram consideradas como o novo sistema de progresso social, e os 

colonizadores foram incapazes de reconhecer as culturas já existentes na Abya Yala como 

dignas de uma condição humana. Além disso, eles desconsideraram que todas as práticas 

realizadas por aqueles nativos também geravam conhecimento e um desenvolvimento 

progressista social. Por isso, ignoraram que a humanidade é fruto de uma condição híbrida 

e transcultural.  

A diversidade do mundo é infinita, uma diversidade que inclui formas muito 

distintas de ser, pensar e sentir, de conceber o tempo, a relação entre seres 

humanos e entre humanos e não humanos, de olhar para o passado e o futuro, de 

organizar coletivamente a vida, a produção de bens e serviços e o ócio. Esta 

imensidão de alternativas de vida, de convivência e de interação com o mundo 

fica em grande medida desperdiçada porque as teorias e conceitos desenvolvidos 

no norte global e em uso em todo o mundo acadêmico, não identificam certas 

alternativas e, quando o fazem, não são valoradas enquanto contribuições válidas 

para construir uma sociedade melhor. (SANTOS, 2010, p. 43) (tradução nossa)
17

. 

 

Segundo Dussel (1994), 1492 é a data do “nascimento” da modernidade. Esse 

nascimento ocorreu quando a Europa consiguiu enfrentar “o outro”, controlá-lo, vencê-lo e 

violentá-lo; e também quando se definiu como o “ego” descobridor, conquistador, 

colonizador da alteridade constitutiva da mesma modernidade (DUSSEL, 1994, p. 8). 

Então, essa crítica aponta para uma modernidade que nasceu e se posicionou como potência 

no mundo às custas da exploração da terra da Abya Yala, às custas do trabalho escravo 

tanto de indígenas como de afrodescendentes, e que expandiu seu sistema imperalista-
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 No original: “La diversidad del mundo es infinita, una diversidad que incluye modos muy distintos de ser, 

pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, de 

mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y el ocio. 

Esta inmensidad de alternativas de vida, de convivencia y de interacción con el mundo queda en gran medida 

desperdiciada porque las teorías y conceptos desarrollados en el Norte global y en uso en todo el mundo 

académico, no identifican tales alternativas y, cuando lo hacen, no las valoran en cuanto contribuciones 

válidas para construir una sociedad mejor” (SANTOS, 2010, p. 43). 
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capitalista-racional-patriarcal pelo mundo, instalando-se como única forma de 

conhecimento.  

A trans-modernidade busca uma desintoxicação, ou melhor, uma descolonização ou 

libertação do “progresso” moderno governado pelo capitalismo. E, como muitos pensadores 

o denominam, é um sistema que reprime, exclui e neutraliza as formas de conhecimento 

que não têm por efeito reproduzir sua forma de dominação (GUATTARI, 1937). O 

capitalismo faz um esforço por conquistar todas as vias que possam atravessar nosso 

organismo e por plantar raízes em nossas vísceras. É o espaço desse corpo, com tudo o que 

produz de desejos, que queremos libertar da dominação estrangeira (GUATTARI, 1973).  

Essa visão do mundo, que, mais do que controlado, deve ser contemplado, estimula-

nos a sair dos limites que nos traça a homogeneização evidenciada, talvez a partir de ações, 

experiências ou práticas que detenham esse esmagamento do corpo/tempo. Aqui, a ação, a 

prática, que é a forma de estar presente no mundo, revela-nos a bússola desta investigação. 

Uma possibilidade, então, de prática transgressiva é sinalizada a partir do que diz Boal 

(2013, p. 22): “Não é cidadão quem vive em sociedade, é cidadão quem transforma a 

sociedade”. O sentido desse tipo de prática não está na necessidade de ela ter uma função 

dentro do sistema dominador, mas, sim, de ter um sentido inverso, o sentido de encontrar e 

ser tudo aquilo que não tem sentido nesse sistema. Consequentemente, buscamos, neste 

estudo, novas produções de sentido. Desdobrando essa ideia na dimensão prática, na célula 

laboratorial de uma das cenas de Amareelos, aparecia uma espécie de língua intuitiva
18

. A 

diretora de Amareelos acostumava em alguns momentos a improvisar junto comigo para 

despertar estímulos em mim, foi então que inventamos desde uma ordem totalmente lúdica, 

uma “nova língua”. Nossos discursos através dessa língua sempre falavam sobre coisas do 

céu e como ele está nos comunicando essas informações, e digo “coisas” porque me dá 

sensação que ainda não tem nome em algum idioma que eu possa expressar aqui. Faz-se o 

nome na nossa comunicação através dessa língua. Eu entendo muito bem a conversa dela, 

mas tenho a suspeita de que vem de uma conversa e um entendimento anterior. Somente 

quando as pessoas se entendem desde o coração é quando podemos criar outro idioma. Isso 

me leva a pensar a recuperação desses conhecimentos imaginados de que Santos (2002) 
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 Esta fala desconstruída poderia assemelhar-se ao conceito de grammelot – que é um jogo onomatopéico 

desarticulado capaz de transmitir uma história, praticado pela comedia dell’arte.  
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trata, e, se são imaginados, então, são da ordem da alma, como Bachelard (2000) propõe. 

Se não se quer mais os sentidos que o sistema hegemônico estabelece, criemos! É preciso 

abrir caminho para as utopias. 

A bússola desta reflexão sobre a consciência do sul aponta para um panorama de 

sabedorias e formas de compreender a vida, em que podemos imaginar um batalhão de 

ancestralidade ressurgindo da terra, vindo a conversar com nossa fabulosa 

contemporaneidade. Encontramo-nos numa passagem de tensões e fricções 

epistemológicas. Enquanto o efeito universalizador chamado globalização pretende 

homogeneizar as sociedades do planeta, as diversas identidades e culturas flutuantes 

alternativas a essa modernidade, que ainda existem na América Latina, lutam pela aceitação 

de uma diversidade cultural que coabita o mundo, pois a heterogeneidade é própria e 

histórica nos países de América Latina.  Quais são as culturas que resistem a enxergar seu 

sentido de vida dentro do capitalismo, e que o “progresso” tem impedido que as 

desenvolvamos? Pergunto-me também que relação profunda elas têm comigo e com esta 

pesquisa. 

A conexão com “o outro” tem se tornado cada vez mais presente na minha 

construção de pensamento e realidade, possui relação com o sentido que dou à minha 

prática teatral. Falo de “sentido” no ponto de vista de Dussel, para quem o sentido “é o que 

o ser humano, desde seu mundo lhe agrega a sua realidade, é a criação própria do ser 

humano desde seu imaginário e desde onde ele vive porque lhe faz sentido”
19

. Sendo assim, 

o sentido que eu, desde meu imaginário, agrego à minha prática tem relação com um 

mergulhar na busca do primeiro, do primário e das fontes do que para mim significam 

experienciar um corpo pulsante, brincante, sistêmico e dançante. Na minha perspectiva e 

como necessidade medular, preciso “espiritualizar” minha prática. Pelo fato de meu 

imaginário e meus afetos serem a raiz de minha arte, a experiência de que trato é uma 

conexão com as profundidades desconhecidas de mim mesma e com algo que me permite 

estar ligada à humanidade e à natureza inteira. Eu sou cosmos. Zea (1972, p. 16) também 

tem uma ideia a respeito de sentido: “De todos os entes que existem é o homem o único que 

                                                           
19

 Conferência de Dussel dentro do Colóquio de Filosofias dos povos originários em Nossa América. Freddy 

Mugler Orleac, La politica de los pueblos originários em América Latina. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=25tRtSnsvms>. Acesso em 23 ago. 2015.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=25tRtSnsvms
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pode dar sentido a tudo o que lhe rodeia. Diante este sentido faz do caos, que seria o mundo 

que lhe rodeia, um cosmos”. Será que essa nova consciência sobre o sul precisa de novos 

sentidos de vida, novas interpretações do cosmos? 

Mas, avancemos um pouco mais com as ideias de Boaventura. O paradigma 

moderno europeu também é parte de nós, é parte de nossa condição heterogênea que 

conforma nossa cultura, portanto, não podemos ignorá-la. As epistemologias do sul 

também propõem estabelecer diálogo com a ciência moderna, porque, se a bloqueássemos, 

que é quase impossível, estaríamos fazendo o que os colonizadores impuseram. Por esse 

motivo, é de suma importância assumi-la e estar consciente do conhecimento que nos 

proporciona, e, a partir disso, começar um diálogo com outros imaginários, outras culturas, 

para usar os termos de Santos, uma tradução intercultural. 

Então, nosso corpo começa o processo de uma tradução de saberes, aliás, a criação 

de uma “inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo” (SANTOS, 2006, p. 

91). Como o corpo traduz as experiências de outras partes do mundo e como elas vêm 

dialogar com os saberes nativos do indivíduo, e a partir dessa articulação, como se constrói 

essa reciprocidade que se dá entre as culturas? Faz-se presente, aqui, a busca pela 

identidade que faz alusão à libertação que começa a partir do corpo, promovendo a 

aceitação de um caráter cultural heterogêneo e o diálogo intercultural. 

Se nós somos conscientes de nossa verdadeira relação com a cultura europeia 

poderemos eliminar o sentimento de inferioridade que nos oprime. Eliminando tal 

sentimento poderemos dar origem a um novo sentimento, de responsabilidade. O 

homem americano deve sentir-se responsável ante o mundo, deve tomar a tarefa 

que lhe corresponde (ZEA, 1972, p. 6). (tradução nossa).
20

 

 

Apesar de o latino-americano ser uma utopia europeia e intentamos, por causa da 

imposição hegemônica, negar nossa verdadeira história, Zea (1972) considera que, dentro 

dela, dentro de nós ainda existe a “essência”. Dá-se um esforço do progresso moderno por 

alcançar sua plenitude homogênea, mas algumas culturas populares na América continuam 

pulsando. Então, repensemos essa identidade. Que tanto tem transformado a modernidade à 

medula cultural da Mesoamérica, se ainda continuam vivas muitas práticas daqueles 

nativos? Será que aqueles deuses “se calaram” só por algum tempo? Trata-se de um 
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No original: Si hacemos consciente nuestra verdadera relación con la cultura europea podremos eliminar el 

sentimiento de inferioridad que nos agobia. Eliminado tal sentimiento podremos dar origen a un nuevo 

sentimiento, el de responsabilidad. El hombre americano debe sentirse responsable ante el mundo, debe tomar 

la tarea que le corresponda (ZEA, 1972, p. 6). 
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horizonte que temos que repensar. O homem precisa de novos ideais, novas formas de 

interpretar sua subjetividade, sua complexidade sensível, novas ordens de pensamento, e 

Zea (1972, p. 6) acredita que Abya Yala pode ajudar a proporcionar essas novas ordens: 

“Este continente pode oferecer à cultura novas experiências humanas que, por ser humanas, 

valerão para todo o humano”.  

Para dar ênfase à teoria de Santos, cabe mencionar que não somente é importante a 

recuperação desses saberes, mas também saber dialogar com outros imaginários do mundo. 

A ecologia de saberes, um dos conceitos das epistemologias do sul, propõe um diálogo que 

se estabelece entre os distintos saberes que existem no mundo. Segundo Santos, todo saber 

é incompleto, não está certamente determinado e fechado e esse aspecto de incompletude é 

o que abre a possibilidade de diálogo.  

Este principio del carácter incompleto de todos los conocimientos es la condición 

para la posibilidad de un diálogo y un debate epistemológico entre ellos. Lo que 

cada conocimiento aporta a semejante diálogo es la manera en que conduce una 

cierta práctica para superar una cierta ignorancia. (SANTOS, 2010, p. 45) 

 

 Dentro da utopia do interconhecimento, Santos planta uma premissa importante, 

que é aprender outros conhecimentos sem esquecer o próprio. Quais são os imaginários que 

são castrados por nossa cotidianidade, que é regida por essa cultura hegemônica? Essa é 

uma das questões principais que a teoria epistemológica de Santos e minha discussão sobre 

o sul do corpo tentam responder. Articulo essas ideias e reflito sobre os imaginários 

silenciados a partir da corporeidade. Procurando dar resposta a essa pergunta, aparece o 

teatro como episteme, a poesia corporal como lócus que germina em conhecimento. Fabrini 

(2013, p. 16) nos dá uma pista para uma resposta, relacionando esses saberes com o teatro:  

Quais seriam esses saberes invisibilizados por essa hegemonia e o que teriam eles 

a ver com o teatro? Eu diria que são os saberes que nascem da experiência de 

estar no mundo, da abertura aos afetos (o constante deixar-se afetar) e, portanto 

um modo de estar no mundo ancorado, enraizado na totalidade complexa do 

corpo – e isso é estar em cena! Corpo que, em primeira instância, é natureza, mas 

uma natureza “almada”. 

 

Vemos nessa citação de Fabrini (2013) o imaginário como psique, alma e matéria 

do conhecimento. Para refletir essa condição do corpo de uma forma mais ampla e 

complexa, surge como contraponto o pensamento do pai da filosofia moderna, Descartes 

(2010, p. 60): 
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[…] Eu era uma sustância cuja essência e natureza toda é pensar, e que não 

precisa, para ser, de lugar algum, nem depende de alguma coisa material; de sorte 

que este eu, aliás, a alma, pela qual eu sou o que eu sou, é inteiramente distinta do 

corpo e até mais fácil de conhecer que este e, embora o corpo não fosse a alma 

não deixaria de ser quanto é. (tradução nossa).
21

 

Uma alma indiferente ao fato de ter um corpo, cuja alma é a mente, é o grande e 

novo manifesto da dualidade mente/corpo que inaugurou a modernidade. Desse modo, não 

somente se deixa de lado a corporeidade, mas também a afetividade, o amor, a vontade. 

“Eu penso, logo existo” pode ser a eliminação do “eu danço”. Os Maias, por exemplo, 

passavam dias dançando, intentando alcançar a conexão com o macrocosmo, com seus 

deuses. Isso não implica que os dançantes não existiam, implica, sim, que um corpo que 

dança, “vive” e existe. Essa cisão epistemológica que a humanidade moderna sofreu causou 

um efeito na forma de dar um sentido à vida. Quando os colonizadores chegaram ao “novo 

mundo” e viram a forma como aqueles nativos dançavam a vida, isso não fez sentido para a 

racionalidade estéril com a qual eles enxergavam a vida. Essa expressão “dançar a vida” 

põe em igualdade o sentido de pensar e dançar, digo isso porque “dançar” é usado muitas 

vezes como verbo intransitivo, ou seja, não possuem complemento. Um “dançar a vida” se 

aproxima então de “pensar a vida” quem dança pode dançar alguma coisa, assim como 

quem pensa pode pensar alguma coisa. A partir dessa ideia, se a filosofia se ocupa de 

“pensar a vida” que campo de conhecimento se ocupa de “dançar a vida”? 

Podemos então dizer que a corrente do pensamento cartesiano foi a grande desculpa 

para acabar com aquele universo “irracional” e “selvagem” que os indígenas representavam 

ante os olhos do colonizador. Ao longo deste estudo, percebi que as referidas cisões 

abarcam outras categorias. A história do latino-americano é a história de fricções de formas 

duais de vivenciar o mundo. Contrapõem-se duas Américas: a da magia, ou seja, o instinto 

(indígena) (BEORLEGUI, 2010, p. 48), e a outra que, por meio do contato europeu, 

racionalizou seus profundos silêncios, entendendo que ambas as culturas possuem 

categorias muito diferentes na hora de compreender a realidade e viver frente a ela 

(BEORLEGUI, 2010, p. 48). Outra categoria é o fato de que a cultura europeia tem 

primado a categoria do “ser” aprimorando a razão humana, o pensar e o homem como o 
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 No original: Yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de 

lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma, por la cual yo soy lo 

que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste y, aunque el cuerpo no fuese, 

el alma no dejaría de ser cuanto es (DESCARTES, 2010, p. 60). 
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centro do universo, e a cultura indígena está ancorada no “estar”, que tem a ver com um 

maior respeito à realidade do aqui e agora, ao dançar, ao fazer, em que, entre o ser e o 

cosmos, não existe hierarquia. Podemos tomar o exemplo do México, que é a história do 

enfrentamento permanente entre aqueles que pretendem normalizar o país no projeto da 

civilização ocidental e aqueles que resistem enraizados em formas de vida de estirpe 

mesoamericana (KUSCH, 2007, p. 13). A identidade profunda da América é o resultado do 

enfrentamento e confrontação das duas caras da América, que se olham com tensão contida 

e com não dissimulada rivalidade (BEORLEGUI, 2010, p. 48). É essa máxima do “estar” 

que clamamos por recuperar e que possui uma intrínseca relação com o estado de criação. 

De acordo com o pensamento de Santos (2002), é impossível falar de regulação 

social sem falar da ciência, a qual tem deixado de fora de seu estudo/investigação o próprio 

sujeito que lhe dá origem. A distância entre o cientista e o objeto de estudo que a ciência 

propagou gerou uma incapacidade de estabelecer uma relação com o outro e a natureza, 

criando um panorama mais previsível e determinista. A ciência não faz perguntas que não 

pode responder. Por exemplo, para questionamentos que têm a ver com a subjetividade dos 

seres humanos, com um paradigma qualitativo e não somente quantitativo, Santos (2006, p. 

40) nos diz: “[...] proponho a criação de subjetividades transgressivas que promovam o 

passo da ação conformista à ação rebelde”. O sistema causou segregações da aceitação 

científica às chamadas “humanidades”. Acaso a ciência não é humana? O mundo de 

certezas absolutas acabou levando o homem a uma crise, a qual carrega consigo mesma a 

reorganização do pensar, do sentir, do viver. O homem cansado de fracassar na sua 

construção de um mundo exato começa a deixar de lado o barco das certezas e se lança à 

aventura do imprevisível. Trata-se de um retorno a recuperar um horizonte que temos que 

repensar. Será que o horizonte mítico pode ser uma possibilidade? 

A civilização maia entendia muito bem que o princípio da vida se baseava no 

movimento, num eterno configurar-se a partir de ciclos. Sabia também que, por exemplo, o 

sol “é um ser vivo que respira e que a cada certo tempo se sincroniza” (MONTENEGRO, 

2011, p. 250) e essa constante cíclica configura os tempos e as formas na terra. Para os 

Maias, o processo universal é “como a respiração da galáxia, é cíclico e nunca muda” 

(MONTENEGRO, 2011, p. 250). O processo criativo tem relação com um mundo de 

possibilidades, de incertezas. Por exemplo, improvisar é lançar-se de alma aberta ao 
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imprevisível. Nunca sabemos o que vai acontecer e essa tensão é o que mantém a vida do 

teatro. E esse processo também se dá em ciclos, como veremos, por exemplo, na pesquisa 

do Prof. Dr. Robson Haderchpek “A Arte do Encontro e suas Magias”
22

. Ele aborda como 

o ator em um processo criativo passa por três encontros: o primeiro é com ele mesmo, o 

ator se encontra e se conecta com seu ser mais profundo; o segundo é com o parceiro da 

cena, ou seja, a relação que se estabelece entre os personagens; e o terceiro encontro é com 

o público, a tão privilegiada relação entre ator e espectador. Esse movimento é cíclico 

porque parte do princípio da vida: a criação.  

As antigas culturas indígenas praticavam a transformação do mundo mediante o 

ritual. Passavam dias dançando para harmonizar o universo, em que a energia divina se 

manifestava a partir da conexão do microcosmo (ser humano) com o macrocosmo (deuses). 

O bater do coração, o fluxo sanguíneo e a marcha dos pés ao caminhar eram os lugares a 

partir dos quais emergia o ritmo e a música. O dançante, ao dramatizar, torna-se um 

símbolo do calendário cósmico ou um ciclo ecológico, e, dessa forma, elementos da 

natureza são recriados pelos corpos dançantes. Nesse entendimento, seria pertinente 

perguntar, porque não começar a explorar esses saberes corporais como potencializadores 

do imaginário criativo e crítico do ator?  

Inclino-me, nesta pesquisa, ao corpo dançante, ritualístico e em estado de “transe”, 

mergulhando nos universos ritualísticos da capoeira e da cultura maia. Dessa forma, aciona-

se o corpo sensível como um dispositivo das epistemologias do sul, pois a prática corpórea 

do ator aponta para a recuperação desse lugar primeiro de estar no mundo. É a recuperação 

de um “sul” que vai ficando invisibilizado pela cotidianidade, esse lugar sensitivo e 

intuitivo onde emerge o fenômeno corporal/cênico. O corpo dançante habita o plano da 

subjetividade e, dentro de sua prática criativa, traduz diversos saberes para transformá-los 

em conhecimento sensível, revelar seu “sul”, tencionando e se colocando como contraponto 

do paradigma dominante. 

Por exemplo, a dança do fogo novo maia se manifesta diante de complexas danças 

que possuem um dinamismo e uma força na execução de seus passos. Os movimentos 

parecem estar relacionados com contas matemáticas que aludem à “geometria sagrada” que 
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 Pesquisa apresentada na mesa temática Teatro e Criação no dia 27 de setembro de 2015, dentro da 

programação do II Encontros Arcanos realizado em Goiânia – GO de 24 a 27 de setembro 2015.  
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os povos mesoamericanos praticavam, pois o fogo era considerado sagrado, acreditava-se 

que era um canal de conexão entre Deus e o homem. As danças antigas são um legado que 

se tem vivenciado e modificado de geração em geração. Por isso, existe uma modificação 

mostrando-as como hoje as conhecemos. Porém, a essência do ritual tem permanecido 

imanente ao longo dos séculos, e reproduz esse universo místico que faz possível a conexão 

do ser humano com a natureza por meio da dramatização dançada.  

Por último, a metáfora do sul emerge como a consciência crítica que busca um lugar 

dentro da transição epistemológica da América Latina, pretendendo essa recuperação de 

saberes e criando os diálogos interculturais através de suas práticas. Esses saberes não estão 

determinados. Finalmente, cabe questionar: o que é importante para essas identidades 

culturais latino-americanas? Por que essa busca se dá mediante o teatro? Em resposta a 

primeira pergunta, talvez sejam os saberes sensíveis que emergem da prática do ator, os 

quais sofrem um atravessamento intercultural, principalmente entre a cultura que nos foi 

imposta pelo colonialismo e as cosmovisões de nossas culturas antigas. Quanto à segunda 

pergunta, penso que o teatro tem o privilégio de ser esse espaço mágico por excelência, que 

nos permite não somente ver, mas sentir, permite-nos encarnar outros imaginários, 

ressignificar e transformar nossos mitos, agitar os tempos-espaços, excitar o coração e 

vibrar em correspondência à alma do outro. O teatro nos dá a oportunidade de sermos 

sumamente críticos com a nossa realidade de uma forma sublime, sutil, poética. Além de 

tudo, o teatro por natureza deixa o sul falar. 
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3. LA EXPERIENCIA EN LA INTERCULTURALIDAD: UNA ORDEN MÓVIL 

 

3.1 LA ESCRITURA DE UNA CONDICIÓN INTERCULTURAL 

“Nos enseñaron la vida, pero no nos enseñaron como se mueve la 

vida. Así está nuestro planeta, en movimiento, y esa es la danza de 

la vida” Don Lauro de la Cruz 

Este capítulo habla del trayecto antes recorrido, de mi voz, mi mirada y mi danza. 

Va al español. Habla de lo que he dicho, visto, escrito, vivido, bailado, gingado y no. Mi 

madre me pregunta por qué escojo los caminos más pecaminosos para andar, y yo antes de 

responderle, ya me estoy yendo, otra vez. Esas ansias de llegar e irme de los lugares y de 

las personas, se ha convertido en la orden móvil de mi vida, en el vaivén de mis comienzos 

desde cero. Primero pensé que mi instinto nómada se debía a que siempre imaginaba que 

del otro lado del mundo todavía podía encontrar cosas que me podían cambiar la vida, 

después, me di cuenta que lo que nos cambia la vida se lleva en la piel, en el cabello y en el 

alma. Y bueno, ahora he llegado a la conclusión que el mundo soy yo y atravesarlo es 

atravesarme a mí misma. Y mañana cambiaré de opinión, soy hija de aquí, de allá, y 

mañana? De más para allá, tal vez por eso nunca le he respondido esa pregunta a mi madre. 

Los encuentros a lo largo del camino, son simplemente el diagrama de intensidades con el 

cual la vida decide darte la posición de la mirada. Son de esas intensidades de la vida de las 

cuales, en este capítulo, quiero hablar. Encuentros: mi mirada. 

Encuentros que alargan el ser para intentar alcanzar al otro, encuentros que 

convierten nuestras falsas y determinadas verdades en un incesante espiral de incertezas, 

siempre descubriendo nuevos y frescos gestos de nuestras identidades. Esos encuentros 

llevan al hombre a conocer el sentimiento de profunda humanidad que es causado al 

sumergirse en la alteridad del otro para intentar descifrarse a sí mismo, para Jung (2013) se 

trata de communio spiritus “comunión espiritual”, aquella transfusión y penetración más 

íntima que prepara y genera un nuevo nacimiento (p. 56). El actor se verticaliza a una 

práctica de reposicionamiento y resignificación del cuerpo, del movimiento, de la imagen, 

del espacio, del espectador y de la experiencia estética (BARROS, 2013), creador de 

realidades caleidoscópicas e incesantes configuraciones de geometrías corporales. Podemos 

decir que ser actor es, por lo tanto, una experiencia de renacer en un mundo inédito.  
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La empírea que me traduce hoy, relata las muertes y los renacimientos de mi ser, los 

cuales demarcaron mi trayecto y me llevaron a decir lo que tengo para decir hoy. Evidencio 

en este capítulo el lugar primero, la condición que ha ampliado mi percepción en relación a 

la diferencia, a la alteridad y a la diversidad, esa condición es la de haberme sumergido en 

otra cultura. El Brasil me engendró y me creó de nuevo. Cuánto ha influenciado ese 

cruzamiento de culturas en mi labor artística? Una buena parte de la respuesta son las 

prácticas interculturales realizadas en este trabajo.  

Mi sumergimiento en el universo cultural de Brasil, principalmente, se dio a partir 

del momento que pasé a ser integrante de dos familias: Arkhétypos Grupo de Teatro
23

  y 

Grupo de Capoeira Nagôas
24

. 

Formar parte del Grupo Arkhétypos y tener el privilegio de ser actriz del 

espectáculo Revoada
25

, el cual es de una naturaleza ritualista, ha manifestado muchas 

tensiones de inmanencia y trascendencia corporal. Una tensión, pero también una 

articulación entre mi ser nacido en México y mi ser nacido en Brasil. No me interesa hablar 

de un pasado o de un futuro, lo que interesa es esa línea que perdura en el espacio-tiempo 

“entre” de estas temporalidades. En ese espacio liminal identifico el principio de la 

incerteza que aparece exactamente en el medio de esa dinámica. Este principio que anuncia 

los caminos ocultos, secretos e inexplorados, se torna de suma importancia en mi proceso 

de construcción de sentido dentro de esta obra teatral, llevándome a encarar profundos 

descubrimientos. Revoada me ofreció la oportunidad de ir más allá de mis propios límites 

culturales. Como dice F. A. Mencarelli (2013): “El encuentro con otra cultura necesita ser 

pensado como territorio de encuentro, aprendizaje y alargamiento de percepción” (p. 134). 

La incerteza da espacio para producir este alargamiento de percepción como conocimiento, 

la incerteza produce alargamiento de vida! 

Considero pertinente reflexionar sobre mi trabajo en el espectáculo Revoada, pues 

es el lugar donde mi alargamiento de percepción se hizo carne, y es el lugar a partir del cual 

hablo sobre traducción intercultural. El espectáculo acontece entre el pasaje de los siete 

                                                           
23

Arkhétypos Grupo de Teatro es un grupo de extensión de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

dirigido y coordenado por el Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek.  
24

 Grupo Nagôas es guiado por el “Mestre Delicado”. Práticamos la capoeira tradicional, tiene sus raíces en la 

capoeira Senzala de “Grão Mestre Dunga” (Minas Gerais). 
25

 Tercera producción teatral de Arkhétypos Grupo de Teatro. Revoada es un espetáculo ritual inspirado en el 

cuento persa “La Conferencia de los Pájaros” de Farid Ud-Din Attar. 
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Figura 2 – Revoada, vale da morte. Natal 2015. 

Fonte: Diego Marcel 

Figura 3 – Revoada, vale do fogo. Natal 2015.  

Fonte: Diego Marcel  

valles del conocimiento humano (valle de la búsqueda, del amor, del desapego, de la 

comprensión, de la muerte, de la unidad y valle del deslumbramiento). Hay un momento 

significativo que atravieso en la Revoada que se manifiesta en el valle de la comprensión, 

lo describo así:  

“Aquel momento antes de la escena prender fuego humano, aquella fogata que cada 

momento que pasa me infecta de rojo… aquella euforia de estar frente a frente con la 

deriva y con la incerteza acerca de lo que va a suceder… mi cuerpo entra en una tensión 

animal, como una serpiente esperando el momento preciso para atacar a su víctima. Antes 

de que los encuentros sucedan, emerge ese momento de suspensión….  
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IMAGEM 3 – Espetáculo Revoada, Natal 2015.  

Fonte: Diego Marcel 

Fonte: Diego Marcel  

Figura 4 – Revoada, vale da morte. Natal 2015.  

Estoy ahí en la espera de los cómplices y testigos que serán parte del 

acontecimiento. Los tambores resonando, el fuego y las energías del cosmos comienzan a 

danzar conmigo, desconociendo los encuentros y las historias que están por revelarse”
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca hice una presentación igual a la otra, siempre se manifestaban nuevas 

dimensiones dentro de mí que hacían aparecer gestos imprevisibles. Mi cuerpo estaba 

totalmente entregado al acaso, al trance, al espíritu del fuego. Yo recibí como personaje 

una phoenix, pero es un hecho curioso que después de una de las primeras presentaciones 

escuché los susurros de una inquietante voz color rojo: “Quetzalcoatl” – me dijo. 

Sinceramente, no dudé ni un segundo sobre la señal y me embarqué en el fuego de la 

serpiente-pájaro. Fue en Revoada donde nacieron los indicios de esta figura mítica. 

Em 2014 o grupo se debruçava sobre as mitologias do ar e inspirado no conto 

persa “A Conferência dos Pássaros” de Farid- Ud-Din Attar o grupo criava o 

espetáculo teatral “Revoada”. Dentro dos laboratórios de criação, cada ator 

mergulhava no seu universo imaginário para descobrir o pássaro que habitava 

dentro de si, assim íamos criando a dramaturgia do espetáculo. Neste momento 

entrou para o grupo uma atriz e bailarina mexicana, que veio disposta a trabalhar 

a imagem da Phoenix, a ave mítica do fogo. Sua entrada se deu para substituir 

uma atriz que iria se mudar para o Rio de Janeiro, e no meio da temporada de 

estréia, no auge de uma apresentação eis que salta aos olhos de todos não mais 

                                                           
26

Trecho do diário de bordo escrito no dia 17 de Setembro 2015. 
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um pássaro, mas sim uma serpente emplumada, a figura mítica de Quetzalcoatl 

(Kukulkán)
27

 

 

Es ese estar en el mundo que me entra y me serpentea por todas las vías de acceso al 

cuerpo, me vibra y me transforma. Es ese momento a la deriva que construye mis nuevos 

conocimientos y también mis nuevas formas de percepción. Es esa traducción intercultural 

que me atraviesa en función de (des) construir mis registros corporales. El momento oro de 

una traducción intercultural, dentro de una práctica teatral, apunta para este momento a la 

deriva, el estado de incerteza, donde encontramos el estado de potencia en el cual está 

apunto de emerger todo o nada. En este caso, esta práctica revela su poder de engendrar 

nuevos nacimientos. En qué se transforma esta traducción intercultural corporal?  

 Mientras que la práctica intercultural revitaliza la práctica teatral, para Boaventura 

la interculturalidad es una oportunidad más para conseguir entender al otro (SANTOS, 

2010), pues el teatro que principalmente investiga lo humano es uno de las campos de 

conocimiento que debería contribuir con la constante inclusión de la alteridad.  

Siguiendo este camino de transversalidades culturales, la capoeira es un pedazo del 

corazón de la cultura brasileira que me regalaron, tengo extremo cuidado y amor en vivirla, 

es así como “meu mestre” me enseñó y es así como yo siento la capoeira. No podía dejar de 

hablar de “meu mestre Delicado” otra persona que ha contribuido significativamente al 

camino inspirador de este trabajo, los momentos con él son llenos de generosidad, fuerza y 

pasión pura. – “Rocio, o que você espera da capoeira?” fue esta pregunta que él me hizo la 

que detonó mi firmeza y seguridad de traer la capoeira a mi estudio de vida, - “que me 

conecte sempre com a criação” yo respondí. Afirmo de nuevo, como pueden ver son las 

personas y mi encuentro con ellas lo que más ha inspirado este trabajo. 

Mi proceso de estar dentro de una roda de capoeira ha sido todo un proceso 

iniciático, que no solamente representaba mi desarrollo en la capoeira, también mi 

adaptación y participación en la cultura en la cual me estaba  insiriendo.  

Tal acción configuraba tanto mi mundo interno como mi relación con el colectivo 

brasileiro. Estar dentro de la roda de capoeira fue y todavía es un tiempo-espacio de 

profundas transformaciones y aprendizaje. Aprender a respirar de nuevo ha sido un regalo 

que la capoeira me ha dado, parece simple pero fue un prolongado camino de tropiezos, 

                                                           
27

 Relato do diretor e também ator do espetáculo Revoada, Prof. Dr. Robson Haderchpek.  
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esfuerzos, paciencia, descubrimientos y autoconocimiento, quiero decir, no es solamente 

inhalar y exhalar, es también respirar la música y la relación con el otro. El continuo 

aprendizaje sobre respirar se hace presente en la roda de capoeira, en la escena y 

simultáneamente en diferentes situaciones de mi vida: “O tempo da roda é um tempo 

sagrado e não o tempo cronológico, da produção, ditado pela sociedade occidental” 

(COLUMÁ e CHAVES, 2013, p. 175). La capoeira me acontece en la espiritualidad, toca 

los fondos de mi alma, configurando siempre las formas de ver mis realidades, aspecto que 

considero el combustible para realizar los entrenamientos técnicos con convicción y 

consciencia. Sin este eslabón espiritual y trascendente, la capoeira no existiría en mi vida de 

la forma como yo decidí que sería.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Roda de Capoeira - Grupo Nagôas, Natal 2016. 

 

Fonte: Christian Rojas. 
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Entre la conciencia del sur que me despierta por las noches, y la provocación de 

“meu mestre” escuchaba voces que me decían que la capoeira era una posibilidad de 

conexión. Cada juego, cada canto, cada trance me hablaba sobre eso. La capoeira también 

es lucha y danza por la liberación del cuerpo, es resistencia pura a través del ritual, de la 

música y la danza. Es espíritu de lucha a través del cuerpo en movimiento,  una lucha que 

comenzó desde la colonización y que hasta el día de hoy seguimos viviendo sus 

consecuencias. Tal vez exista un eslabón perdido que todavía no es considerado, una señal 

privilegiada para una descolonización. O tal vez este eslabón no está perdido, pero como es 

rechazado y excluido dentro de nuestra realidad epistemológica, tiene el desafío de 

presentar más dificultad al ser recuperado.   

Será que necesitamos de otras formas de desarrollar las prácticas de conocimiento 

para continuar el camino utópico de reverter la orden social que reprime nuestra condición 

creadora? Hasta cuando, ese espíritu del arte que es político y transgresor en todos los 

sentidos, va a dejar de servir como instrumento para afirmar la cultura hegemónica y el 

eurocentrismo, actuando a favor de oprimir y continuar invisibilizando nuestras identidades 

heterogéneas, diversas, ancestrales y milenarias? Hasta cuándo vamos a negar el legado 

Figura 6 - Roda de capoeira - Eco Praça, Natal 2016. 

 

Fonte: Rayanne Fonseca. 
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epistemológico y espiritual que nos dejaron, y reconocer que nos traen un riquísimo 

imaginario de dignidad, arte, justicia, paz y colectividad?  

Les presento, entonces, al ser humano que me dio una luz para intentar rescatar el 

“eslabón perdido”: Raúl Fornet Betancourt, uno de los pensadores del sur, es un filósofo 

cubano que se especializó en temas interculturales a partir de la perspectiva de liberación. 

Betancourt se hace una pregunta fundamental: “¿Qué se podría aportar desde la experiencia 

de América Latina al desarrollo del discurso filosófico intercultural como experimento de 

un diálogo filosófico realmente universal?” (BETANCOURT, 2007, p. 24). Betancourt nos 

revela en su teoría una de las cuestiones más intrigantes sobre la propuesta de una filosofía 

intercultural. El desafío apunta para un dialogo filosófico intercultural “que supere los 

grandes prejuicios establecidos frente a otras formas de pensar y de conocer que, 

supuestamente, no son “racionales” porque son, por ejemplo, mitológicas o religiosas, 

excluyéndolas así de la filosofía” (BETANCOURT, 2007, p. 26). La condición espiritual se 

presenta como un grande prejuicio en la producción de conocimiento científico, y es 

preciso “recuperar el término espiritualidad como una fuerza social, como una fuerza 

cognitiva. La espiritualidad como un eje de organización social, política y también de 

conocimiento”28. Betancourt defiende una filosofía intercultural que acepte e integre la 

condición espiritual, mitológica y religiosa de las culturas ancestrales en el banquete 

universal.  

Las filosofías de América Latina presentan una fuerte condición basada en la 

espiritualidad, pues las diversas culturas ancestrales no concebían una cisión entre la 

práctica de la vida cotidiana, el culto religioso y la creación. Su forma de vida consistía en 

esas tres formas de conocimiento, reunidas en una sola cosmovisión. Más que hablar de 

filosofías, hablamos de cosmogonías donde, la espiritualidad, el culto y la religiosidad son 

fundamentos de estas civilizaciones.  

Teóricamente, existe esa relación isomorfa entre la cultura afro-brasileira y la 

cultura Maya: culto e religiosidad. ¿Cuál es el mayor desafío de llevar estas dos filosofías 

del sur al universo artístico académico? Esta condición espiritual, religiosa y mítica de 

nuestras culturas representa también ese lado de la condición humana que nos pasa, pero 

                                                           
28

 Entrevista a Betancourt no XVII Seminario Internacional del Programa de Diálogo Norte-Sur: Promedio 

México, Diálogo Norte-Sur – Entrevista a Raúl Fornet-Betancourt. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=WmGk3MXVSUg>  Acesso em: 17/02/2016 às 22:06h.  
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que fue juzgada y silenciada por el ejército de la racionalidad. Representa el sur del cuerpo, 

el sur del ser. El sur que da fondos a la imaginación, a la sensibilidad y espiritualidad del 

artista. El sur es la médula que engendra la materia prima con la cual el artista crea. El arte 

es considerado como un movimiento de contracultura porque trabaja exactamente con la 

condición humana que precisa ser apagada para que el sistema patriarcal, individualista y 

capitalista funcione y termine de exterminar las fuentes de la vida. Hablar de espiritualidad 

en los trabajos futuros se presenta como una forma de accionar la descolonización. 

Es ese el desafío, finalmente poder hablar abiertamente y sin mayores explicaciones 

que yo trabajo con el culto. Y que después de escribir este párrafo – junto con Betancourt y 

en defensa de mi espiritualidad – yo pueda admitir que antes de realizar aquella escena del 

fuego en Revoada, yo pido para el fuego, la luna y el universo que me guíen, me den la luz 

que necesito para encarar los encuentros, para establecer esa conexión de empatía y amor 

con el público y que cuiden, dentro de  mi transe, mi cuerpo. Que yo pueda hablar de estos 

encuentros en la academia, pues son ellos que guían mis procesos psicofísicos y artísticos, y 

que yo pueda revelar que son mis ancestrales que hablan a través de mi en esta 

investigación. Es ese el grande desafío que me presenta Betancourt, la inclusión de una 

filosofía intercultural que considere todas las formas de conocimiento incluyendo la 

espiritualidad. Es como Boaventura dice, tenemos que dejar hablar al sur: “Para aprender a 

partir del sur, debemos, antes que nada, dejar hablar al sur, pues lo que mejor identifica el 

sur es el hecho de haber sido silenciado.” (SANTOS, 2002, p. 372) 

Es de la propia naturaliza del teatro ser una praxis de la filosofía intercultural. Nos 

vemos seducidos por interpretar grandes personajes que han marcado culturas, como un 

Woyzeck, una Andrómaca o una Malinche. El teatro es de una naturaleza privilegiada, en el 

sentido de abrirse todo el tiempo a dialogar con diversos imaginarios culturales, y no 

solamente los estudiados, más los vivenciados en la carne. El teatro permite desarrollar el 

principio que Santos (2010) propone, una ecología de saberes, o sea, el diálogo que se 

establece entre las distintas culturas que existen en el mundo.  

Eso quiere decir que cada cultura del mundo tiene algo que aportar a las otras, y es 

fruto de una visión hegemónica pensar en determinaciones y certezas como formas de vida. 

Ni la condición del ser humano que figura ser algo concreto o un fin es determinada. Me 

parece más considerable pensar que una constante de la vida humana junto con la del 
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universo se fundamentan en la constante transformación, un pulsar que vive en la constante 

incerteza, en lo imprevisible. Pero un imaginario colonizado es obligado a vivir en un 

mundo que cree y quiere certezas, y ahí está toda la contradicción. Toda cultura es 

universal porque es humana, y, cuando los seres humanos se olvidan de eso, aparece la 

incomprensión del otro y el juzgamiento, generando la cisión de la desigualdad, bloqueando 

la conciencia de vernos, de conocernos y de aprendernos a partir del otro. Podríamos decir 

que conocer otras culturas abre puertas a nuevas posibilidades de entendernos como pares.  

Un conocimiento no debe ser considerado como un fin, sino como un nuevo punto 

de partida para nuevos descubrimientos. Así, una ecología de saberes es el portal de 

descubrimientos y conocimientos que emergen cuando ejercemos el diálogo intercultural. 

La práctica como la forma presente de estar en el mundo y el modo primero de existir es la 

forma fundacional de vida de la cual el actor depende. El universo del trabajo del actor, que 

germina en la práctica, le da la oportunidad de que esas cuestiones no se queden solamente 

en el plano ideológico. La búsqueda incansable de sentidos y analogías, y la exploración 

constante a la cual el cuerpo se somete, le permite encarnar sus propias respuestas y los 

nuevos caminos de descubrimiento. Andrade (2012, p. 116) nos dice:  

O corpo se carrega de intenções, aprende e apreende por “empiria 

circunstanciada”. Há que se ter um campo de experimentação através do qual os 

objetos do mundo liberam a potência operativa do corpo. Portanto, é importante 

ter como base da produção de conhecimento corporal a empiria primária e como 

ponto de partida o de transição a qualquer aprendizado gerado por uma pesquisa 

ou busca de conhecimento sistemático sobre o corpo. 

La manifestación de experiencia corporal apuntada se lanza al intento de oponerse a 

la ruptura ontológica: cuerpo/mente, pensar/hacer, que solamente termina dejando al 

cuerpo/mundo vacíos de sentido. Amareelos se arriesga a colocar en escena tales 

dualidades, o estas dos caras en las cuales vive la transición latinoamericana: la 

contemporaneidad y el mito, como discutimos anteriormente: la Abya Yala mágica y 

danzante, y la América racionalista y pensante. El trabajo en escena con esas dualidades 

tiene la intensión de fundir esos tiempos-espacios cronológicos-míticos en un solo espiral, 

por medio de la creación. También la propuesta de la práctica corporal vivenciada en dos 

países del sur (Brasil, México) emprende una búsqueda corporal en relación a la tensión 

ritualista y expresión poética, que desvela la consciencia del sur, el imaginario que emerge 
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de la abstracción dentro de la creación, ese imaginario que queda desactivado por la rigidez 

del sistema hegemónico.   

Y así, la brújula corporal nos atraviesa no apenas con un sur, pero con todas las 

otras posibilidades de direccionamiento, y esa brújula que es nuestro cuerpo abierto al 

diálogo intercultural puede llevarnos más allá de nuestra comprensión convencional del 

mundo.  

La diversidad y complejidad del mundo, como dijimos en el comienzo, están 

escritas en el cuerpo, en la forma como se mueve y lo que mueve a ese cuerpo. La abertura 

a la práctica intercultural permite en primer lugar ir más allá de las barreras de nuestra 

propia cultura, instalando mapas corporales desconocidos, códigos de movimiento que nos 

permiten, principalmente ese “alargamiento de la percepción”. En la teoría de Santos 

(2010) el principio de interculturalidad puede ser pensado como una confrontación y al 

mismo tiempo como un diálogo entre conocimientos y diferentes procesos, teniendo como 

un posible resultado diferentes formas de desarrollar las prácticas de conocimiento 

(SANTOS, 2010).  

 

3.2 INDÍCIOS DE UNA PRÁCTICA CORPORAL 

Realizar esta investigación con los imaginarios del sur a través de una práctica 

emerge a partir de una profunda pasión que siento por el movimiento hace algún tiempo. 

Mi trayecto como artista se da paralelamente a una práctica que dio color y marcó mis 

matices y sentidos como actriz y eterna danzante.   

Dentro de la compañía mexicana de la cual hacía parte, Los Hijos de María, existía 

un significativo interés por desafiar los límites del cuerpo, trabajábamos todos los días de 

las nueve de la mañana hasta medio día, entrenábamos ejercicios de diferentes prácticas, 

desde la danza contemporánea, acrobacia de piso y aérea, autonía, butoh, commedia 

dell’arte, hasta principios de kalaripayattu
29

 y yoga. Al mismo tiempo que entrenábamos, 

estudiábamos y discutíamos las teorías de Grotowski, Barba y Brecht, eran largas reuniones 

de conversa. Esta experiencia fue la pequeña semilla que dio como fruto mi grande interés 

por los procesos del cuerpo. Al mismo tiempo, fue esta experiencia que me formó como 

una eurocéntrica rematada.  

                                                           
29

 Kalaripayattu é uma arte marcial difundida em Kerela, ao sul da Índia. (BARBA, 2009, p. 278) 
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Mazatlán, Sinaloa, México, ciudad donde yo nací, tiene el privilegio de acoger una 

de las mejores escuelas de danza contemporánea del país, esta es dirigida por la compañía 

DELFOS Danza Contemporánea, compañía que es reconocida internacionalmente. Crecí en 

aquél entorno donde se manifiesta danza en cualquier esquina, por lo tanto, las personas 

que se dedican a otras artes acaban siempre teniendo un contacto significativo con la danza 

contemporánea. Esa fue mi historia, yo vivencie durante cinco años la danza 

contemporánea, mediante variados cursos con profesores y alumnos de la escuela de danza. 

Después de eso, mi encanto por el universo del movimiento me llevó más allá de lo que yo 

imaginaba.  

A partir de ese impulso, siempre que tenía la oportunidad de viajar fuera y dentro de 

México, yo procuraba un lugar donde pudiera practicar alguna dinámica corporal. Cuando 

decidí mudarme al Brasil no fue diferente, dejé atrás muchas cosas importantes en mi vida, 

la única cosa que no dejé fue la danza y el teatro. Yo vine en la búsqueda de conocer esos 

otros universos corporales a partir de la óptica de otra cultura. Encontré grandes riquezas, 

entre ellas, la capoeira.  

En el inicio de mi llegada a Brasil invitaba a unas pocas personas de teatro para 

intercambiar juntos saberes del movimiento, pero no permanecían muchos días. Conforme  

pasó el tiempo, percibí que no hacía el mismo sentido y no teníamos el mismo deseo por 

insistir en un panorama más profundo de lo corporal. Fue así que yo percibí que la práctica 

corporal se había transformado en mi práctica de vida y no era simplemente un 

“entrenamiento”. Esa práctica se convirtió sagrada y yo descubrí cuanto ella significaba en 

mi trayecto. Ese lugar era el rincón donde me abstraía de la extroversión del mundo para 

tornar conscientes mis profundas subjetividades. Decidí cerrar la puerta por un tiempo, 

sentí necesidad de explorar sola.  En aquél momento yo ya había decidido llevar mi práctica 

de vida a la academia. El siguiente impulso fue incubarme en un análisis concientizado de 

toda la práctica que realizaba, la cual no acontecía siempre de la misma forma. Tenía varias 

formas de calentar, de improvisar, de fortalecer mi musculatura, de bailar, de desarrollar 

otra mirada, de encontrar nuevas formas de mover la columna, de crear con el silencio, 

crear con las invisibilidades del espacio, con las materialidades, de manipular la energía 

“entre” espacio-movimiento-tiempo. Practicando sola encontré nuevas formas de percibir la 

activación de una consciencia expandida y sumamente creativa, y más allá de todo, 
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variadas formas de conocer, sentir, recrear y vivenciar mi espiritualidad; esta forma de 

reinventarse, de ver y transver a través de lo corporal se convirtió para mí una especie de 

meditación en movimiento.  

Continué practicando algunas rutinas de yoga e intentando mejorar los movimientos 

acrobáticos, continué improvisando con los principios de danza contemporánea, y 

revisitando los pocos movimientos de kalaripayattu que había aprendido. Había acabado de 

recibir un regalo de Brasil: la capoeira. La dinámica de los movimientos de la capoeira 

vinieron a dar un aire fresco a mi práctica, algunas cosas se resignificaron y otras no 

tuvieron más sentido. Al mismo tiempo que entrenaba con el grupo de capoeira, realizaba 

mis sesiones personales de forma íntima aproximadamente por un año y medio. Hoy 

continúo haciéndolo con la diferencia que esas prácticas se han direccionado para una 

creación. Esta situación de “explorar sola” no era un asunto de egoísmo o límite, confieso 

que es algo que me da mucho placer emocional y espiritual, me gusta mucho estar sola en 

el salón de ensayo, es esa fuerza de voluntad que me impulsa en el camino de la honesta e 

insondable persistencia. El encuentro conmigo misma se torna esencial para mi camino en 

el teatro/vida. 

En cuanto mi búsqueda por un lenguaje particular era instintiva y la mayoría de las 

veces no intencionada, se construían portales sobre una visión de práctica corporal del 

actor que me llevaron a decir hoy que me gustaría continuar en esa búsqueda todavía unos 

años más, simplemente porque la práctica corporal se presenta como un acto de 

sumergirme en lo más profundo que habita en mí.  

Mi objetivo nunca fue aprender diferentes técnicas, ni usarlas en escena. Mi impulso 

de practicar diferentes universos de movimiento es nato, me siento feliz haciendo aquello. 

Creo que cada persona hace conscientes sus convicciones y prioridades de diversas formas. 

Yo pienso que las mías se concretizan dentro de esta práctica.  Las técnicas son sólo el 

primer estímulo para después despegar y viajar en otras dimensiones más espontáneas de la 

creación.  

Qué es para mí la práctica corporal? 

Es el instante donde siempre soy fiel a mí misma, donde cada esfuerzo de 

movimiento vale la pena, es la búsqueda incansable de un “vacío”, ambigüedades, 

emociones, perturbaciones o sensaciones que son generadas a partir de un movimiento 
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elevado, poetizado. Encontrar la armonía entre situaciones corporales opuestas, dejar mi 

cuerpo romperse para después construirse de nuevo, es el descubrimiento de nuevas yo. La 

meditación en movimiento es dejar ir los sentidos más allá del cuerpo físico, para donde 

estos se conectan con los lazos que se interconectan al árbol, a la fuente primera, a la 

potencia de todo lo que tiene vida en el universo, a la creación.  

Es este el lugar donde me gusta más colocar riesgos y desafíos, abandonar la lógica 

lineal, previsible, obvia y encontrarme con nuevas formas de organización de accionar e 

imaginar. Es en este lugar que soy rigurosa por placer, incluso en la espontaneidad. Esta 

meditación es un flujo continuo sin fragmentaciones, sólo dejo que un movimiento o un 

instinto me lleve a otro, es vivenciar el presente, instantes impregnados de imágenes que 

vienen de una origen del mundo, haciéndose carne y gesto, es un trance meditativo.  

A través de esta meditación en movimiento puedo encontrar mi particularidad y mi 

lenguaje, a través de ella puedo encontrar un camino, mi camino. Más allá de todo, esta 

práctica me permite encontrarme de frente con mi espiritualidad, con mis experiencias y 

marcas de vida, mis miedos y mis fuerzas. Esta práctica es una de las formas como le doy 

sentido a mi “estar en el mundo”. Es también el espacio-tiempo que me permite accionar, 

desde lo corporal, la lucha por la justicia y epistemología social en la cual creo como 

instrumento de transformación social. Si, una visión del mundo que parte de lo corporal. 

Recordar y sentir la experiencia de esta práctica es concreto, pero describirla es complejo. 

Simple y claro es que esa práctica corporal para mí, no es solamente una parte de mi oficio 

teatral, es mi forma de ver la vida y una consciencia del universo que se manifiesta a través 

de mí, desconociendo todavía su objetivo.  

Vamos entrando despacito a los momentos de esta disertación en que todo toma 

sentido porque se asoma el cuerpo y el gesto, porque es desde este lugar, desde el cuerpo, 

que podemos accionar una descolonización del imaginario. Debo mencionar que tejer las 

reflexiones entre descolonización y teatro, a través de la práctica, no fue una tarea fácil, ya 

que, la información sobre estos dos universos trenzados es muy escasa debido a la 

imposición eurocéntrica que conforma nuestro pobre panorama de referencias. Espero que, 

después de estas tentativas por introducirnos a pensar desde el sur, podamos juntos, usted 

en la lectura y yo en mi espera, CONTEMPLAR EL SUR.  
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4. PRÁTICA CORPORAL: UMA CONEXÃO DESDE O SUL 

 

4.1 PRELÚDIO: PRIMEIRAS TRADUÇÕES 

Tomando a prática como uma bússola neste trabalho, apontamos para os 

instrumentos, dinâmicas e imaginários do sul como vias para uma experiência de 

conexão por meio da prática corporal. Isso se dá porque é na prática que se nos revela, 

alcança e encanta esse sul liberto. 

 Fazia algum tempo que eu tinha um grande desejo: compartilhar tudo o que eu 

tinha experimentado, criado, descoberto e minha imensa felicidade de estar dentro de 

minhas meditações em movimento. As práticas que serão narradas nos interstícios das 

cosmovisões do sul foram realizadas durante o primeiro e o segundo semestre do ano 

2016, dentro das sessões de treinamento do Arkhétypos. Nesse espaço privilegiado, tive 

a oportunidade de compartilhar com um grupo de pessoas essa prática corporal. Na 

instiga de contaminar nossas criações, em setembro do mesmo ano, eu e meus parceiros 

e companheiros de viagem, Wallace Yuri e Nadja Rossana, partimos para o México, 

onde realizamos um intercâmbio com a Universidad de Guanajuato (México), na qual, 

ao longo de uma semana, compartilhamos as práticas que tínhamos trabalhado no 

Brasil. Foi dentro dessa universidade mexicana que também procurei vivenciar a 

referida prática corporal. Nadja Rossana também ministrava uma prática e tivemos a 

sorte de contar com a participação do cineasta Wallace Yuri, que ficou a cargo de 

documentar todas as atividades. A partir deste registro, Wallace iniciou um processo de 

montagem fílmico
30

 o qual retrata, a través de um trajeto imagético ambivalente e não 

lineal, a indissociável relação entre corpo-natureza e como esses corpos se fundem 

nessa concepção a través da prática teatral, a reflexão deste filme evoca uma forma de 

conhecimento que tem que ser recuperado desde o corpo como um território de 

liberdade dentro da esfera natureza-cosmos.  E foi assim como as vozes do sul foram 

criando e desenhando esta pequena rede de colaboração, principalmente entre Nadja 

Rossana, Wallace Yuri e eu. Foram eles os que também se embarcaram com o coração 

                                                           
30

 Link do filme “O Sul Corpóreo”: https://www.youtube.com/watch?v=UzOQXXTH4-o&feature=youtu.be 
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na mão, nesta energia pairante do sul e realizamos juntos o processo da prática 

corporal e tambem a criação de Amareelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Participantes da prática corporal, Natal 2016.  

Fonte: Acervo da autora 

Figura 8 - Participantes da prática corporal - Intercâmbio no México, Guanajuato 2016. 

Fonte: Wallace Yuri  
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A cosmogonia maia foi eminentemente astronômica. Os Maias desenvolveram uma 

sabedoria inigualável sobre as interpretações do cosmos e mediram com uma espantosa 

precisão os movimentos dos astros. Mais que tudo, eram naturalmente atraídos pelo Sol e 

pela Lua, assim como também pelo planeta Vênus
31

. Todos os grandes povos da 

Mesoamérica se sentiram poderosamente fascinados pelo mistério do cosmos (GENDROP, 

2005). Para essa civilização, eram inseparáveis os processos cíclicos astronômicos e os 

processos do ser humano, os Maias interpretavam que esses processos do ser humano eram 

uma visão micro de todo o funcionamento do macrocosmo, dois planos em 

correspondência. A partir desse jogo de correspondências, criei uma mandala metodológica 

sobre a prática corporal que representa os processos ambivalentes do corpo em 

correspondência com os planos interculturais, espirituais e teóricos da prática corporal.  
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 Parafraseando Paul Gendrop no livro: “A Civilização Maia” (2005).  

Fonte: Acervo da autora  

Figura 9: Mandala do sul corpóreo. 
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No ser humano, assim como nos planetas e astros, vibra a eterna ânsia de vida. Tudo 

parte de um centro, da fonte que ilumina, permeia e alimenta a sua expansão, e que, ao 

mesmo tempo, é alimentada de volta (Sul corpóreo). É uma relação de correspondência e 

planos em harmonia mediante uma dinâmica cíclica - é assim como defino a prática 

corporal. Existe um eterno retorno ao centro e ao mesmo tempo um eterno movimento: 

podemos partir do centro, o fundamento, a fonte e chegar até os instrumentos do trabalho 

prático e vice-versa. O trabalho corporal traslada-se ao trabalho teórico e prático sem perder 

a circularidade livre de distinções hierárquicas entre essas dimensões. As relações entre 

esses campos estão sendo constantemente criadas e recriadas, uma energia interfere e 

transforma a outra. Esta apresentação de metodologia se assemelha ao funcionamento de 

uma mandala caleidoscópica, mostrando as incessantes confluências caóticas dos aspectos e 

processos heterogêneos e incompletos que dão caráter a esta pesquisa: teoria-prática, arte-

ciência, dança capoeira/dança maia, e interculturalidade. A dinâmica da mandala do sul 

corpóreo consiste em tempos-espaços de negociação em diálogo. Criações, práticas, corpos 

e teorias em curso, em constante transformação, sempre uma modificando a outra.  

Analisar, criar e experimentar os universos interculturais do movimento faz uma 

relação com o conceito de hermenêutica diatópica: 

A hermenêutica diatópica consiste em um trabalho de interpretação entre duas ou 

mais culturas com o objetivo de identificar preocupações isomórficas entre elas e 

as diferentes respostas que proporcionam. (tradução nossa).
32 (SANTOS, 2010, p. 

46). 
 

O intuito era identificar essas “preocupações isomórficas” como os princípios 

similares que podem ser encontrados e explorados nas diferentes culturas para convergir os 

princípios na prática corporal. Historicamente, a cultura maia e a capoeira se manifestaram 

em épocas diferentes, e com certeza são universos significativamente diferentes, nesta 

pesquisa se intenta convergir estes dois saberes significativamente diferentes dentro da 

prática “a hermenêutica diatópica funciona a partir da tradução entre várias concepções de 

sabedoria e diferentes mundovisões e cosmovisões” (SANTOS, 2010, p. 47). E é nesse 

lugar de alteridade que se encontra o desafio desta pesquisa que se coloca diante do 

paradigma científico-moderno.  

                                                           
32

 La hermenéutica diatópica consiste en un trabajo de interpretación entre dos o más culturas con el objetivo 

de identificar preocupaciones isomórficas entre ellas y las diferentes respuestas que proporcionan (SANTOS, 

2010, p. 46).  
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Na cultura maia, assim como em todas as culturas indígenas da Abya Yala, 

predominava a dança, o ritual. Era através dela que se realizavam os rituais para representar 

o sol e os planetas. “A Titlahuacan era a deidade dos três senhores no mundo maia: Yum pi 

izok’ot - a dança, Yum pax - a música, Yum k’ay - a poesia e o canto” (CASTILLO, 1981, p. 

241).  Não são esses quatro elementos que conformam a roda do ritual na capoeira? Vamos 

colocar a dança ritual como ponto crucial desses dois universos, tendo a dança um caráter 

altamente sagrado, filosófico e religioso. Na cultura maia, as danças tinham a mesma 

dignidade das leis, “onde aparece o ritmo há uma aspiração humana e onde há uma 

aspiração há um movimento” (CASTILLO, 1981, p. 242). Por isso, a arte da dança não 

simplesmente tem um significado de “a arte pela arte”, mas, sim, “a arte pela vida -  a arte 

pelo cosmo”. Para o capoeirista, às vezes, as ordens da roda obedecem também às ordens 

de sua própria vida, pois, dentro de muitas cantigas, podemos observar essas recorrências 

de correspondências, manifestando-se, no imaginário do capoerista, a capoeira como uma 

filosofia de vida: 

Hoje eu lembro de um mundo 

Em que um dia passei 

Tudo na vida parceiro 

A primeira vez 

Agradeço ao bom Senhor 

A Capoeira me ajudou  

Ela me fez ser na vida 

Hoje quem eu sou 

Tu não sabe o valor 

Você não sabe o valor que a Capoeira tem 

Você não sabe o valor que a Capoeira tem.... 

(anônimo) 

 

Podemos analisar que o cantante expressa outra condição antes de que a capoeira 

chegasse na sua vida, e após vivencia-lá, ele agradece a mudança de sua condição e alça o 

valor da capoeira como algo crucial no seu trajeto de vida.  Assim como na capoeira, as 

danças ritualísticas maias se realizavam em círculos concêntricos que formavam os 

dançantes em torno da música. Esses círculos mágicos dançantes eram efetuados nas 

grandes solenidades quando se revelavam os grandes mistérios da iniciação dos discípulos. 

Parece que, na capoeira, atribui-se também uma espécie de sacerdócio, “com ritmos 

sagrados de passagem, tempo de provação, preparação corporal espiritual e acima de tudo 

religiosos” (COLUMÁ e CHAVES, 2013, p. 177). Vejamos: 
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Meu mestre me disse um dia, menino preste atenção vou lhe ensinar a capoeira 

tenha muita devoção, a capoeira é uma arte que aprende de coração, a capoeira se 

faz com o tempo, e esse tempo vai demorar, vai crescendo bem treinado pro seu 

corpo aprimorar, minha vida é capoeira, mas eu sou capoeira. Olha a manha, 

mandinga e oração capoeira é religião (COLUMÁ e CHAVES, 2013, p. 177). 

Tanto na dança da capoeira como na dança maia, existe um elo precioso para esta 

pesquisa: o transe. As duas filosofias não somente incorporam esse estado de consciência, 

mas também possuem um discurso sobre o transe. No caso da capoeira, há o axé; na 

cultura maia, o puah, dois elementos isomórficos que podem nos falar ao respeito desse sul. 

Mais adiante, estenderemos as ideias sobre esses temas. 

Como podemos analisar, é no plano do sul corpóreo que podemos encontrar 

questões isomórficas entre esses dois universos. É na espiritualidade dinamizada a partir da 

dança ritual que se encontra a chave para sentir o encontro crucial dessas duas filosofias: a 

roda do ritual, o estado de transe e o corpo em movimento como canal de conexão com 

a energia vital. A espiritualidade é o ponto de convergência entre eu, esses dois universos 

e o teatro, espiritualidade materializada em corpo, em gesto, em cosmos, em poesia. 

 É pertinente mencionar que é quase impossível recuperar esses imaginários tão 

distantes de nosso presente da forma como eles foram concebidos. Poderemos trazer a 

nosso estudo apenas reflexos de uma cultura que, mais do que registros científicos e 

acadêmicos, revela intuições e consciências. Não se trata de querer voltar atrás e sim de 

traduzir e recuperar princípios, que, segundo a história ocidental
33

, essas culturas 

manifestavam.  Apresento, nesta parte, um diálogo intercultural (anseios e impulsos por 

restabelecer os laços que nos uniam à criação, tempos não cronológicos, tempos da 

origem). Filosofias do sul nos apresentam um conhecimento e nos proporcionam lugares 

que nos desafiam, às vezes, com a falta de vocabulário para expressá-los, lugares não 

visíveis, que muitas vezes terminam sendo o combustível dos lugares visíveis. A tradução 

intercultural entre diferentes cosmovisões vem aqui para levantar poeira, desvelando 

possibilidades da prática para uma experiência de conexão com a criação. 
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 É importante lembrar que a história dos “vencidos” está escrita pelos “vencedores”.  
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4.2 MEDITAÇÃO EM MOVIMENTO A PARTIR DA INTERCULTURALIDADE 

Aqui, trato do momento da prática no qual se mistura tudo, e, ao mesmo tempo, as 

diversas dinâmicas se fundem num contínuo fluxo meditativo. Essa parte da prática 

corporal é realizada no começo de tudo. É uma série de dinâmicas que envolvem 

sequências de yoga, acrobacia, dança contemporânea e capoeira. Com essas dinâmicas, os 

pés saíam do chão e as mãos saíam do ar, praticávamos a respiração consciente e contínua a 

partir de um movimento, aprendíamos a gingar, ou buscávamos formas de como o corpo 

podia dialogar com o chão. Dependendo das condições da turma, colocam-se diferentes 

níveis de complexidade nas dinâmicas. Cada movimento é realizado a partir de um extremo 

do espaço por repetidas vezes até chegar ao final do outro extremo. Essa parte inicial da 

prática corporal é um trabalho individual, que, à medida que vai se tornando um 

movimento meditativo, vai condensando a concentração para dentro de si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captamos na foto anterior a meditação em movimento através de um simples 

caminhar em direção a uma radiante luz que se imaginava na nossa frente.  

 

Figura 10 – Meditação em movimento. Natal, 2016.  

Fonte: Nadja Rossana 
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Figura 11 – Princípios de dança contemporânea 

Fonte: Nadja Rossana 

Figura 12 – Respiração ativa e Yoga. Natal, 2016. 

Fonte: Nadja Rossana 
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Outra das funções principais que tem essa introdução ao corpo é meramente 

intencionada para o aquecimento total de todas as articulações do corpo. As sequências não 

têm um padrão sempre a seguir, os níveis de energia estão em variação o tempo todo. De 

fato, isso se torna uma provocação, passar de movimentos leves e sutis a movimentos de 

explosão de energia. Sempre tentava estar receptiva à energia que a turma estava 

respondendo. Às vezes, levavam muito a sério a meditação e, às vezes, tudo se tornava um 

clima mais leve, como uma brincadeira que lhes proporcionava desafios até chegar ao outro 

extremo. O que descobri nessa parte da prática corporal foi que cada vez falava menos, 

explicava menos os movimentos, simplesmente começava a realizar uma dinâmica e, num 

piscar de olhos, já estávamos todos juntos meditando o mesmo movimento, era uma 

questão de percepção autônoma de cada um. Teve um dia que não falei mais nada, eu não 

lhes “ensinava” os movimentos, mas todos juntos nos fundíamos na meditação como uma 

grande manada em movimento. 

As dinâmicas das diferentes culturas se fundiam numa só conspiração corporal. Foi 

aí que me dei conta de que esse precioso instante do aqui e agora é o estado privilegiado 

que tem a capacidade de derrubar as fronteiras das culturas. Esse estado sinaliza um corpo 

sem fronteiras, no qual tudo tem a potência de ser transgredido e reposicionar-se, tudo se 

torna simplesmente humano sem adjetivos. Praticar a interculturalidade por meio do 

movimento foi uma experiência unificadora em todos os sentidos.  

 

4.3 COSMOVISÕES MAIAS PARA UMA PRÁTICA CORPORAL  

O mergulho que decidi fazer no universo maia traz consigo um risco e um cuidado 

no discurso, pois os registros dessa civilização foram queimados na época da colonização
34

, 

e a cultura é vasta de complexidade. Por ora, a pesquisa só apresenta o aspecto que é de 

interesse na esfera da prática corporal. Essa civilização mesoamericana existiu no período 

pré-clássico, em 1000 a.C. a 250 d.C. Os Maias habitaram a zona central da América, 

principalmente o extremo sul do México, abarcando também grande parte de Guatemala. 

                                                           
34

 Em 1562, o bispo espanhol Fray Diego Landa destrói e inicia um juízo inquisitório contra os índios, tendo 

mandado queimar códices e objetos sagrados da civilização maia na região de Yucatán, México. Mais 

informação: <https://cicalmo.wordpress.com/2007/03/02/mani-el-auto-de-fe-que-sepulto-la-historia-maya/>. 

Acesso em: 12 ago. 2016. 
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Os Maias sabiam que o ser humano não era outra coisa senão uma projeção de 

energia e que, sem essa energia, sua matéria não existiria. Eles chamaram o corpo de 

Wuinclil, que tem a seguinte raiz: Wuinc – ser, e Lil – vibração, ou seja, para os Maias, “o 

corpo é um ser vibrante de energia, e eles definiram também que a energia universal 

procede do Kinan – sol” (CASTILLO, 1981, p. 19). Essa informação era base para começar 

a entrar no universo maia dentro da prática corporal. A ideia sobre o corpo como um ser 

vibrante de energia se discutia no começo do encontro. 

Os Maias, assim como outras culturas, descobriram que o propósito mais importante 

do homem deve ser elevar o nível de sua energia vital, a qual era chamada pelos Maias de 

puah. Podemos compará-la com a mesma energia que os hindus conhecem como prana e 

os chineses denominam t’chi. É a energia que movimenta o corpo, as emoções e os 

pensamentos, levando a mente a vibrar mais alto (CASTILLO, 1981). O seguinte quadro 

nos mostra a interpretação que cada cultura dá a essa energia: 

 

                                                           
35

 Acresento neste quadro de Castillo (1981) uma cultura a mais que nos tras um discurso sobre a energia 

vital. 

Cultura 
Energia que circula no 

organismo 
Interpretação 

China T’CHI 
Forças psicofísicas do sangue e 

a respiração 

Índia PRANA 
Forças infinitesimais que 

constituem a matéria 

Maia PUAH 
Forças celestes que distribuem 

a torrente da vida 

Afrobrasileira
35

 AXÉ 

Força mágico-sagrada de toda 

divindade, de todo ser animado, 

de todas as coisas 

Quadro 1 – Interpretações sobre a energía vital 

Fonte: Castilho, 1981, p. 133. 
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Essa energia concebida como o movimento universal cósmico era captada pelos 

Maias de forma direta, e a consciência profunda do corpo a experimentava a cada 

momento.  

Puah es el estado intermedio de lo tangible e intangible que transmite las ondas 

de la energía cósmica a través del espacio y el tiempo, no importando la distancia. 

[…] Propicia que el cuerpo solar de un hombre sea sensible a los estados físicos 

de otros y sienta simpatía de inmediato hacia uno y aversión hacia otro; también 

es el medio de comprender “sentir con” el sufrimiento físico o la necesidad o el 

bienestar del otro. Además, hace que se produzca la comprensión emocional que 

es mucho más rápida y penetrante.  (CASTILLO, 1981, p. 93) 

 

“O ritual do fogo sagrado é um dos meios de comunicação, interconexão e inter-

relação transcendental com a consciência do universo” 
36

. Dentro do ritual, manifestam-se e 

fluem os arquétipos que os levam ao desconhecido porvir:  

Es cuando el tiempo asume la palabra, el pasado cuestiona y alimenta el presente 

y el futuro; en doscientos sesenta movimientos, todo se vuelve fuego y tiempo o 

tiempo y fuego. Entonces resplandecen las más altas sabidurías de la conducta 

humana y el poder del Calendario Sagrado se manifiesta, primero en sentimientos 

y luego en sabiduría.
37

  

 

A partir da cosmovisão do puah e do princípio de corpo como um ser vibrante de 

energia, criei uma dinâmica ritualística para a prática corporal: Puah/Paranauê. É um 

exercício ritualístico que envolve dinâmica corporal, voz e um estado do corpo ritual – 

transe
38

. A indicação em relação ao exercício do puah foi tentar ativar a energia vital, uma 

conexão com nosso próprio ser em relação com o cosmos, com tudo o que nos rodeia, com 

o fio de vitalidade que interliga tudo o que tem vida. Pedi para os participantes da prática 

adentrarem na concentração, dizer ao corpo e ao coletivo que estavam prontos para 

começar um trabalho de transe em coletivo. Eles estavam em círculo e faziam uma pequena 

coreografia corporal. Quando chegassem ao terceiro ritmo, as pessoas deveriam entoar a 

palavra puah. Depois de repetidas vezes, os corpos iam entrando em calor, em sintonia 

corporal e auditiva com essa palavra, e, de repente, puah não era mais uma palavra, mas, 

sim, uma energia lançada ao espaço, era uma poesia da terra, do firme, do ancorado, da 

                                                           
36

 Frase extraída do documento: Cosmovisión Maya, Plenitud de la Vida (2006) p. 21-22.  
37

Idem 
38

 Defino esse estado do corpo como o estado de consciência alterada que um ator pode atingir por meio da 

energização e dinamização da energia corporal através do movimento. A particularidade do “corpo ritual” é 

que não somente atinge uma consciência expandida sobre si mesmo, mas também uma sintonia energética 

com o coletivo, a qual se insere num limiar que projeta a conspiração de todas as temporalidades. 
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resistência. O som cíclico gerado pelo bater dos pés da coreografia foi se integrando até 

chegar numa harmonia rítmica e energética. Depois de eles terem chegado num estado total 

de concentração, pedi que um a um fosse deixando o círculo do ritual e começasse a 

caminhar no redor do círculo em um ritmo mais lento. Enquanto isso, cantavam: “Paranauê, 

Paranauê, Paraná”, canto tradicional da capoeira. Aos poucos, foram saindo um a um da 

roda e foram estabelecendo um ritmo e uma energia oposta à que se manifestava dentro do 

círculo. Essa energia que começou a ser acionada era uma energia do ar.  Entre o canto 

harmônico de paranauê e a entoação energética do Puah, revelou-se, diante dos meus 

olhos, um universo que acontecia em oposição de energia, de tempo e de ritmo. Apesar da 

oposição, num determinado ponto de convergência no tempo-espaço, entrelaçavam-se e 

fundiam-se numa harmonia. Eram seres humanos como intermediários energéticos entre o 

céu e a terra. Enquanto o puah ia cessando, o Paranauê aumentava e, aos poucos, a espiral 

de energia se transformava numa poesia do ar, leve e sutil. Depois de alguns minutos de 

cantar olhando para o outro, dentro dessa atmosfera, convoquei a todos para nos 

abraçarmos num grande círculo e terminar o canto, diminuindo o volume aos poucos até 

desaparecer. O corpo aquecido e em transe estava pronto para começar o malabarismo 

corporal criativo. 

Podemos traduzir, a partir da ideia de hermenêutica diatópica, os elementos desse 

exercício: puah: energia que circula o organismo e abre a consciência de percepção corpo-

cosmo; paranauê: alusão à liberdade que os escravos encontrariam além do rio Paraná. 

Essa dinâmica ritual, embora tenha sido utilizada como instrumento para vivenciar um 

transe coletivo, poderia ser fabulosamente uma cena de espetáculo. Ativação de nossa 

energia vital para um canto de liberdade, essa hermenêutica diatópica que se apresenta faz 

sentido! Tangencia a consciência do sul, uma experiência de conexão através da 

interpretação de duas culturas do sul, formas de arte pulsante, filosofias, imaginários e uma 

herança que tem que ser recuperada em prol da revitalização de nossos processos 

epistemológicos na dimensão artística, social e espiritual. Essa herança é apresentada num 

formato prático, numa prática teatral que nos conduz a ativar a ordem criativa do ser, não 

buscando um objetivo, não buscando um final, apenas vivenciando o momento em coletivo 

que se permitiu viver. 
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Figura 13 – Ritual do puah. Natal, 2016. 

Fonte: Nadja Rossana. 

Figura 14 – puah/paranauê em sinergia. Natal, 2016.  

Fonte: Nadja Rossana. 
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A seguir, apresento um trecho de meu diário de bordo, uma reflexão em torno da 

dinâmica que acabamos de apresentar acerca das diferenças que identifiquei nas práticas 

realizadas no Brasil e no México. A reflexão foi escrita no dia 04 de dezembro de 2016: 

“Encontrei uma percepção interessante: quando fazíamos o ritual puah/paranauê 

com os brasileiros, de entrada, eu tinha que explicar um pouco sobre o universo dos Maias 

e o que significava o “puah”, essa entonação energética que usávamos na dinâmica. Logo 

depois, percebia como eles ficavam mais instigados de se submergir num universo que não 

era para eles tão familiar. Percebi também que essa dinâmica foi significativamente 

desafiadora e instigante para o Brasil. Aconteceu exatamente o inverso no México: quando 

começava a falar sobre a filosofia da capoeira, sobre os nomes das movimentações em 

português, “meia lua, queixada, armada, etc.”, os olhos deles se abriam, surpreendidos de 

ver e escutar algo que não era de seu cotidiano. No final da prática corporal, mais de duas 

pessoas vieram falar comigo sobre como podiam se aproximar mais dessa arte brasileira, 

circunstância que, no Brasil, não acontecia”. 

Depois dessa reflexão, colocamos, no primeiro plano de interesse, nem tanto as 

“diferentes culturas”, mas, sim, o estado do não saber, a instigante emoção de estar diante 

Figura 15 – Canto paranauê. Natal, 2016. 

Fonte: Nadja Rossana. 
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de um precipício inexplorado, os nervos de jogar com um saber que ainda existe como um 

“não saber” dentro de nosso alcance, o princípio da tradução intercultural que um corpo 

está prestes a fazer, sobre o qual falamos anteriormente. Isso era o valioso e o ouro das 

práticas, as conspirações de saberes, a mistura cultural e os corações que batiam fortemente 

a partir de imaginários do sul. Algo ao sul se pulsava, se ativava e se espalhava no nervo, 

na carne, no corpo, no cosmos. Betancourt (2007) e Santos (2006) tinham razão: conhecer 

pedaços de nós mesmos em outras culturas abre um horizonte que nos permite viver, na 

carne, outras experiências do mundo. E esse alargamento da percepção é um processo 

psicofísico privilegiado para os processos criativos do ator. 

Ainda sobre as conspirações maias, a energia do movimento universal cósmico era 

captada com a região humana, oferecendo 18 movimentos madres ao elemento sutil 

kanil’ek – estrela serpente. No total, eram 90 movimentos efetuados pelo corpo humano em 

forma natural que ativavam os 90 canais de recepção cósmica e telúrica
39

. As ondas de 

pensamento que recebe o k’inan – espírito, por meio da função da alma, transportam-se à 

subconsciência (cerebelo), que, por sua vez, transfere-as à consciência (cérebro) 

(CASTILLO, 1981). Os Maias percebiam o corpo como um fluxo de interação expressiva 

com o meio, uma trama de comunicação silenciosa entre eles e o mundo (CASTILLO, 

1981).  

Na inspiração sobre essa forma de captação da energia e de interação expressiva 

com o meio, realizava-se, dentro da prática corporal, um ritual do silêncio. Essa roda 

ritual, geralmente, era proposta no final da prática para fechar o momento. Todas as pessoas 

abraçadas ombro com ombro formam uma roda, estabelece-se o olhar com os outros. Sem 

falar uma palavra, começo a fazer umas pisadas e espero que todos percebam que é para 

seguir a contagem das pisadas. As pisadas formam uma dinâmica cíclica de contagem, 

tornando-se, depois, uma dança, que funciona somente quando todos conseguem, somente 

por meio da percepção, seguir a sequência da contagem cíclica dos movimentos. É um 

momento ápice para vivenciar um transe, pois o silêncio da dinâmica exige um alto grau de 

concentração. Essa dinâmica é trabalhada a partir da esfera individual para depois 

harmonizar-se no coletivo. 

                                                           
39

 O cálculo era 18x5= 90. Em que 18 = meses Maias e 5 = 5 elementos. Os meses Aztecas e Maias eram 18 

com 20 dias de cada mês. (CASTILLO, 1981, p. 185-186). 
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O transe cobre uma importante dimensão nesse trabalho. Para que buscar esse 

estado do corpo alterado?  Primeiramente, o transe ignora as percepções dualistas 

sujeito/objeto, eu/outro, espírito/corpo etc., às quais estamos naturalizados pela 

racionalidade. É por isso que existe essa estreita relação com o corpo e os afetos, assim 

como também a estreita relação entre memória-vontade-consciência (WEISZ, 1994). O 

corpo em transe abre-se a uma comunicação sensorial que é a parte fundamental da 

linguagem corporal (WEISZ, 1994, p. 118). Concebido como “o estado alterado de 

consciência caraterizado por uma transformação na cognição, das percepções e das 

sensações que têm uma base fisiológica” (CAMPO, 2015, p. 52), esse aspecto da condição 

humana é de suma importância para deixar falar o sul. Falar sobre transe é, segundo 

Figura 16 – Ritual de percepção. Natal 2016. 

Fonte: Wallace Yuri 
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Campo (2015), falar sobre uma cultura vertical
40

. É também falar sobre a desconstrução do 

parcelamento do tempo-espaço, passado/presente/futuro; no transe, esses tempos se unem e 

conformam o estado único e singular do presente. Essas tranças da percepção têm a ver 

também com outro fator: o tempo. 

Abro aqui alguns parágrafos para discutir outros imaginários sobre o tempo. Para as 

culturas mesoamericanas, o tempo é a mudança cósmica, um movimento cíclico, “o tempo 

é a ordem móvil do cosmos” (DE LA GARZA, 2015, p. 224). A partir dos estudos de 

Mercedes de la Garza (2015)
41

, refletirei sobre esse mecanismo espiralado chamado tempo 

em relação com o estado de transe. O ritual não é alheio à temporalidade, o ritual dentro da 

cultura maia “era um marcador e motor do tempo” (DE LA GARZA, 2015, p. 149). Os 

rituais eram a forma de penetração no tempo sagrado. Realizavam-se tais ritos a partir do 

calendário que acabava com a monotonia e linearidade do tempo profano. Dentro da cultura 

maia, três tempos eram considerados. O primeiro que pode ser citado é o tempo profano, 

considerado como o tempo que conduz ao devir, à história, à duração, tempo linear e 

cronológico, uma duração contínua e irreversível da realidade cotidiana. O segundo é o 

tempo mítico ou tempo das origens, que é aquele em que os deuses criaram o cosmos. E o 

terceiro, por sua vez, é o tempo sagrado ou ilimitado, infinito, que, graças aos ciclos, 

produz o eterno retorno à origem, e que é o tempo do ritual (SCHWARZ, 2008, p. 130 

apud DE LA GARZA, 2015, p. 145). 

Os desdobramentos a respeito dessas ideias sobre o tempo em relação com o tempo 

das práticas do ator se me apresentam não como afirmações, mas como questionamentos. 

Qual é o tempo da prática corporal se esta nos leva a um estado do corpo alterado? O 

espetáculo teatral poderia ser considerado como um marcador e motor do tempo? Se os 

rituais dos Maias eram para renovar as energias do cosmos, o que precisa ser renovado, 

ressignificado dentro da criação? Se o ritual era o motor do tempo, o que se está marcando 

numa peça teatral? Uma época? Um pedaço da história do homem? 

                                                           
40

 Campo (2015) chama de cultura vertical uma corrente de pensamento que diz respeito à história da 

pesquisa e do ensino teatral, em que a empiria está direcionada como principal diretriz metodológica. 

Segundo o autor, os estudos sobre o transe estão inseridos nessa corrente de pensamento.  
41

 A mexicana Mercedes de la Garza é considerada uma das maiores e mais importantes pesquisadoras da 

cultura indígena, principalmente da cultura Maia. 
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Somado a isso, interessa-me abordar o tempo do mito. De la Garza (2015, p. 233) 

me faz refletir a geografia interior e os trajetos que percorrem as imaterialidades do ser em 

criação: 

En el tiempo del mito coexisten pasado, presente y futuro, por lo que los 

protagonistas se mueven libremente en todos esos ámbitos temporales, que son 

uno solo. El tiempo del mito es “otro” tiempo, sin embargo, sólo es un tiempo 

eterno, “intemporal” o sea, estático, en el estado anterior a la creación del 

cosmos. 

 

Existem tempos-espaços em que todos podemo-nos reconhecer. Esses lugares se 

denominam mitos. “Estes outros tempos é onde se desenvolvem as histórias sagradas e a 

temporalidade dos “outros mundos”, concebidos como espaço-tempo sem limites” (DE LA 

GARZA, 2015, p. 233). Na trama dos tempos segundo essa visão maia, convergem e 

participam o tempo do mito, o tempo dos sonhos, o tempo do êxtase e o tempo da morte. 

No teatro, o tempo-espaço no qual conseguimos ver o que não existe na materialidade, a 

ficção ardente que tanto é fascinante ante nossos olhos, corresponde a “outros tempos” que 

temos que repensar. Fabrini (2013, p. 12) diz: “Há uma equivalência entre morte e ficção: 

ambos estão do lado de lá”, e termina, dizendo: “Talvez a morte seja o ponto de conexão 

entre Arte e Vida”. No capítulo seguinte, veremos como, na construção de Amareelos, cria-

se uma inclinação para mostrar essas temporalidades.  Esse outro lado se encontra nos 

interstícios do tempo-espaço invalidado pelo sistema epistemológico dominante. São esses 

outros lugares que podem nos dar a possibilidade de olhar outros horizontes, talvez, 

infinitos, sem limites para revitalizar nossa prática na vida.   

De acordo com essas ideias vindas do sul, o ritual detém o tempo cronológico 

(profano) e a comunidade se transporta ao tempo sagrado (tempo das origens). Assim, a 

partir da energia mágica do rito, o mundo é criado de novo. Os tempos do sul se justapõem, 

coexistem e constituem uma trama multicor e, mediante o ritual, “vivem-se” 

simultaneamente. Através do transe, podemos vivenciar “os tempos” numa só conspiração. 

Desse modo, a personagem criada não é uma lembrança, é presença viva porque as 

peronagens estão em todos os tempos. A percepção ocidental do tempo cronológico e 

dissociado é deslocada do mapa, por isso, coloca-se em questão a noção do tempo que é 

experimentado pelo corpo mergulhado num estado de transe criacional. Apresento essa 

abstração sobre o tempo vinda de uma cultura que, mais do que se preocupar pela 

materialidade da vida, aprofundou-se na misteriosa dimensão intangível da existência. 
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A ciência moderna focada na produção capitalista tem nos colocado como sujeitos 

de produção e concorrência de mercado. Existe, sim, um esmagamento das condições do 

corpo. Esmagamento do tempo? O único consolo que tenho diante da necessidade de 

produzir artigos para fabricar um bem-sucedido Currículo Lattes é que escrevo sobre 

essências, e, conspirando comigo, Rousseau (2005, p. XXI) evoca: “[...] natureza não é 

memória de um passado remoto e perdido, mas permanência do paraíso no cerne da queda, 

presença no cerne da história de um ser não histórico”. O ser humano virou um objeto 

meramente histórico no tempo profano e cronológico, esquecendo que somos 

essência/natureza, e que, desde um aqui e agora podemos reposicionar os desejos, 

reposicionamos o mundo. É o impulso da essência/vida do ator que dá a cor da presença 

cênica. A história somente se encontra nos interstícios da essência, como consequências 

vividas pela essência. 

Outro aspecto que nos assalta o olhar para os Maias é a questão eminentemente 

mitológica de sua forma de viver e registrar a vida. Os imaginários dos povos maias foram 

sobremaneira simbólicos e metafóricos: 

Os mitos são para eles a história vivida, a história verdadeira e não uma ficção; 

são sua verdade e seu guia, a regra de seu comportamento no mundo, a 

explicação de seu ser e seu lugar no cosmos
42

 

 

Segundo Castillo
43

 (1995), a cultura maia foi a única da Mesoamérica a desenvolver 

o teatro como manifestação artística independente da representação do rito religioso. Os 

Maias realizavam danças com coreografias específicas, representações de histórias e 

personagens com figurinos muito elaborados, para além dos rituais que praticavam. A 

ritualidade existiu em todos os povos da Mesoamérica. Com os Maias, essa situação é um 

pouco diferente, já que “os cronistas são muito específicos ao falar da ritualidade e da 

teatralidade deste povo”
44

. O desdobramento que nos traz essa discussão faz reposicionar o 

globo ocular, as pisadas, o ponto cardeal de outros possíveis indícios das origens sobre a 

representatividade, talvez uma de tantas possibilidades sobre a história da arte que poderia 

ser escrita pelos “vencidos”. 

                                                           
42

 De la Garza, 1998. Disponível em:<http://americaindigena.com/059maya1.htm>. Acesso em 21 jun. 2016. 
43

 Fernando Muñoz Castillo é dramaturgo, ensaísta, teatrista, pesquisador e crítico mexicano. Dirigiu 

importantes companhias de teatro mexicanas e é possuidor de diversos prêmios como dramaturgo e diretor 

teatral.  
44

 CASTILLO, 1995. Disponível em: 

<http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/viewFile/145688/260912>. Acesso em: 16 dez. 2015. 

http://americaindigena.com/059maya1.htm
http://www.raco.cat/index.php/assaigteatre/article/viewFile/145688/260912
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4.4 A LUTA SOCIAL SE LEVA NO AXÉ: A CAPOEIRA COMO PONTE PARA UMA 

PRÁTICA CORPORAL 

Tratar de descolonização implica tratar das relações de poder da modernidade que 

se mobilizam entre camadas políticas, sociais, culturais, econônimas e epistemológicas, e 

das ações que podem nos trazer uma atitude de oposição a essas ordens.  

“Por favor, não maltrate esse nêgo, esse nêgo foi quem me ensinou, esse nêgo da 

calça rasgada, camisa furada é meu professor” (anônimo) 

A capoeira é a luta da resistência social encarnada no corpo em movimento. Eu a 

admiro profundamente, pois prescinde do que tem de mais colonial no nosso século, a 

academia. Essa catareristica é de grade inspiração para o sentido deste trabalho. A capoeira 

não ganha absolutamente nada pelo fato de eu a estar trazendo para a academia, pois 

capoeira e resistência são sinônimos. Ela não precisa de instituições para existir da forma 

maravilhosa como ela se manifesta, e muito menos da academia. Mas penso que a academia 

ganha muito ao trazer essa prática como revitalizadora desse sistema engessado em seus 

moldes tradicionais. A capoeira foi também concebida a partir de um imaginário 

significativamente religioso, é impossível negar a ligação da capoeira com a religião, pois 

vários elementos na capoeira fazem ponte, principalmente, com expressões religiosas afro-

brasileiras, particularmente com o candomblé
45

.   Não é essa conexão do ser humano com o 

sagrado um fundo histórico do teatro e da dança? São evidentes os cruzamentos artísticos, 

sociais e religiosos entre essas artes do corpo e a capoeira. A capoeira é outra bela arte, “a 

arte dos vencidos”. Outro aspecto que é de interesse ressaltar é que a capoeira foi se 

conformando por uma pluralidade cultural, confluências de diferentes grupos étnicos como 

africanos, indígenas e europeos (SILVA, 2012). Hoje em dia a capoeira se pratica no muno 

todo, encanta a pessoas de qualquer nacionalidade, simplesmente por que é corpo, prática, 

movimento, é essência. É uma encruzilhada (SILVA, 2012) onde as diferentes culturas 

convergem.  

Na mitologia dos orixás, a encruzilhada é onde reina o princípio dinâmico que 

medeia todos os atos de criação e interpretação do conhecimento - Exu... O culto 

                                                           
45

 Candomblé é uma religião de matriz africana, atualmente parte do sincretismo brasileiro que tem como base 

o culto aos orixás.  
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a ancestralidade aparece também nos rituais religiosos de candomblé e umbanda 

por meio do transe (e também em outros elementos) em que o passado atua no 

tempo presente mediado pelo corpo. (SILVA, 2012, p. 3). 

Antes de descrever reflexos mais técnicos da capoeira que são de interesse para a 

prática corporal, gostaria de discutir aspectos filosóficos da capoeira. É o fundamento 

filosófico o que dá direção ao impulso da prática e isso é de suma importância para enraizar 

o pensamento do sul neste trabalho. 

A roda de capoeira é de uma perspectiva religiosa, um rito simbólico. Columá e 

Chaves (2013, p. 172)
46

 nos apresentam alguns aspectos sobre o sagrado no jogo da 

capoeira: “Compreendemos a roda de capoeira como um importante rito, pois, na 

perspectiva de Eliade (1996), o rito reatualiza o mito, dando sentido às práticas sociais”. O 

mito na capoeira se faz presente no tempo-espaço da roda em vários aspectos:  

A preparação religiosa que antecede algumas rodas, a composição hierárquica dos 

capoeiristas, a disposição dos instrumentos, a bênção ao pé do berimbau antes do 

jogo, assim como a ordem das cantigas entoadas na roda, são exemplos que 

possibilitam essa existência atemporal dos personagens míticos da capoeira. 

(COLUMÁ e CHAVES, 2013, p. 172) 

 

Trabalhando com a roda de capoeira na prática corporal, criamos outro exercício:  

capoeira ação-reação. Esse exercício em roda simula uma roda de capoeira com 

instrumentos e cantos. Duas pessoas entram na roda para “jogar”. Não se trata exatamente 

de um jogo de capoeira. O jogo se estabelece como uma dança, fluxo de pergunta e 

resposta, dois corpos em ação-reação, deixando-se levar pela surpresa do imprevisível, até 

alcançar um estado de jogo
47

. A espontaneidade trabalha o plano de exploração com os 

impulsos natos do corpo, e o jogador deve experimentar o corpo à deriva, movimentos que 

não são determinados.  

 

 

                                                           
46

 (CHAVES, 2013) Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/view/10180/7953>. Acesso em: 18 mar. 2016. 
47

 Defino esse estado como o fluxo relacional de ação-reação, ou seja, baseia-se no ritmo e na alternância 

(HUIZINGA, 2000) em que o agir e o pensar ocorrem paralelamente. A particularidade desse estado lúdico 

dentro da prática teatral é que “o jogo” não tem um objetivo a ser determinado, a não ser o objetivo de fluir na 

ambiguidade, sendo capaz de se surpreender e se arriscar frente às novas respostas. Esse estado também vai 

acompanhado de “um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 

quotidiana” (HUIZINGA, 2000, p. 33). O estado de jogo permite o alargamento da atenção, percepção e 

concentração total do corpo, tendo estas condições as suas naturezas ancoradas no presente. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/view/10180/7953
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap/article/view/10180/7953
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Figura 17 – Roda ação/reação (capoeira) Guanajuato, 2016). 

Fonte: Wallace Yuri  

Figura 18 – Roda ação/reação (capoeira) Natal, 2016. 

Fonte: Wallace Yuri  
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Toca-se o pandeiro ou berimbau, entoando cantigas da capoeira e batendo palma, 

como se faz nas rodas de capoeira, tentando transversalizar as energias que se colocam 

dentro da roda: o canto, o coro, os instrumentos, as palmas e os dois jogadores. Quando a 

roda chega numa harmonia com esses elementos, é quando se abre a possibilidade que o 

jogador, conectado individual e coletivamente, pode experimentar um certo grau de axé. 

Quando falo a frase “individual e coletivamente” refiro-me a uma interação entre o 

capoeirista e a consciência cósmica. O mestre Touro (1989) nos fala sobre isso: 

Mestre Touro (1989), em entrevista ao jornal O Globo: “a capoeira é uma forma 

de entrar em comunhão com Deus. Quando a gente está lutando é como se não 

houvesse mais nada ao nosso redor, apenas o universo. Há uma interação muito 

grande entre nós e a consciência cósmica” (MESTRE TOURO apud COLUMÁ e 

CHAVES, 2013, p. 175) 

A respeito desse depoimento, enquanto os capoeiristas consideram o estado de 

consciência cósmica, os Maias denominam de puah o movimento universal cósmico. 

Haveria alguma relação entre essa energia e o axé na capoeira? Sim! Estes conceitos são 

equivalentes, mas não iguais. Axé significa a força invisível, a força mágico-sagrada de 

toda divindade, de todo ser animado, de todas as coisas (REGO, 1968, s.p. apud COLUMÁ 

e CHAVES, 2013, p. 175). O axé simboliza todas as energias transversalizadas que dão 

vida à roda em perfeita harmonia. Quando uma roda tem axé, podemos contemplar, 

literalmente, um espetáculo. Para os capoeiristas, esse axé aparece como o sentido de 

energia positiva que anima e contagia o jogo de capoeira (LIMA, 2005, s.p. apud 

COLUMÁ e CHAVES, 2013, p. 175). 

A respeito de minha experiência em particular dentro da capoeira, tenho 

experienciado diferentes formas de sentir o axé. Embora o axé aconteça na dimensão da 

alma, sensível e instintiva, acredito que a espontaneidade e a precisão necessitam se 

concretizar para que o axé aconteça. Vejamos o quadro a seguir: 
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Quando acontece 

o Axé? 
Como? 

Quais princípios técnicos são 

necessários? 

Quando estou 

jogando com outro 

capoeirista 

Esse axé se apresenta como 

um fluxo do movimento, os 

dois corpos entram em 

sintonia e há uma pergunta 

e uma resposta em fluidez. 

Também se abre um espaço 

à surpresa, ao desafio, e ao 

risco. 

- Foco no olhar 

- Percepção da energia e do jogo do outro.  

- Equilíbrio corporal  

- Escuta (respirar) da musicalidade dos 

instrumentos e das cantigas que dinamizam 

a roda 

 

Quando toco um 

instrumento e 

canto 

Esse axé é como se um fio 

de energia independente da 

minha entrasse pelo meu 

corpo e vibrasse. É uma 

sensação de êxtase. 

 

- Ritmo  

- Técnica e precisão para tocar o 

instrumento 

 

 

 

É evidente que, nas duas formas de sentir o axé, existe a expansão da consciência a 

partir do atingir um estado de jogo. Será que dentro do treinamento meramente técnico e 

preciso pode existir o sul? Na minha experiência, o treinamento meramente técnico tem que 

estar dialogando com o prazer, com a instiga e com minha impressão particular no 

movimento. Sem isso, sem sentir o sul, eu simplesmente não seria capoeirista. Preciso 

espiritualizar a minha arte. Mesmo assim, considero sumamente importante o treinamento 

meramente técnico da capoeira, pois isso dá um sinal de continuidade e preservação da 

capoeira. Dentro da prática corporal, proponho movimentos bases da capoeira: ginga, meia 

lua de frente, meia lua de compasso, queixada, au e rolê. 

 

Quadro 2 – O axé na capoeira. 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Outro fator isomorfo da capoeira em relação aos rituais maias é o transe. Esse 

princípio se faz presente de modo recorrente neste trabalho. Seria uma incoerência abordar 

a capoeira sem fazer menção ao transe. O estado de transe na capoeira é incentivado por 

vários fatores: o exercício psicofísico que influencia na aceleração da circulação da energia 

Figura 19 – Movimentos bases capoeira, Natal 2016. 

Fonte: Nadja Rossana. 

Figura 20 – Movimentos bases capoeira, Natal 2016. 

Fonte: Nadja Rossana. 
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interna, o campo energético desenvolvido pelas melodias e essa expansão da percepção do 

outro capoeirista. Porém, tocar um instrumento num estado de alta concentração, em que se 

pode chegar a experienciar o axé, também pode ser considerado um nível de transe. Até que 

ponto estão entrelaçados o axé e o transe? Na minha experiência, não consigo experienciar 

o axé sem ter ingressado num estado de transe, e esses dois aspectos têm sua raiz no estado 

presente
48

. A capoeira é uma manifestação fértil para ingressar nos momentos totais de 

presença.  

O seu praticante alcança um estado modificado de consciência, em que o SER se 

comporta como parte integrante do conjunto harmonioso em que se encontra 

inserido naquele momento. O capoeirista deixa de perceber a si mesmo como 

individualidade consciente, fusionando-se ao ambiente em que se desenvolve o 

jogo da capoeira. Passa agir como parte integrante do quadro ambiental e procede 

como se conhecesse ou apercebesse simultaneamente passado, presente e futuro, 

ajustando-se natural, insensível e instantaneamente ao processo atual (REIS, 

2014, p. 148). 

 

O alargamento da percepção na capoeira acontece de forma muito clara, essencial 

para perceber a energia do outro e entender o jogo que está sendo proposto. Quando se 

atinge a conexão com o jogo, é instintivo abrir-se aos sentidos. Comecei a escutar a música 

da percussão e os cantos. A partir disso, veio o ritmo, provocando um dançar com os 

movimentos da capoeira. A capoeira é uma “brincadeira” séria e tem que ser realizada de 

forma muito consciente. Diante disso, ela faz nossa relação com o presente mais enraizada. 

Vejamos um trecho de meus escritos sobre minha vivência na capoeira, feito no dia 

24 julho de 2015: 

“Faz um ano que danço capoeira, já faz dois que cheguei à terra do samba. Nesta 

noite, depois do treino, uma das inspirações mais vermelhas veio me visitar. Nesta 

atmosfera sanguínea, sinto como esta cultura veio se filtrar no meu organismo, nas minhas 

veias por entre a capoeira. Na junção dos participantes da roda, o transe dos capoeiristas 

jogando, as vibrações harmônicas dos instrumentos, dos cantos, cria-se um espaço de 

doação de vida transversal, espaço mágico onde a coletividade e a vontade humana 

conspiram para uma correspondência vibratória. A capoeira, para mim, tem uma magia 

                                                           
48

 No primeiro capítulo, a partir das considerações de Bachelard (2000), tratou-se do estado presente do corpo 

como fundamento do conhecimento, da vivência do “aqui e agora” também como produção de conhecimento 

(pensamento excluído pela ciência moderna). Referente a isso, proponho a tríade: Estado Presente-Transe-

Conhecimento. 
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própria. Lembro ainda aquele primeiro dia em que me atrevi a tocar o pandeiro, ao mesmo 

tempo que cantando. Senti uma energia que me sacudia e tremia, penetrando meu espírito 

pela corporeidade inteira. Qual foi minha resposta física? Comecei a dançar, cantar, 

tocar, sorrir, e, prestando atenção ao jogo que estava acontecendo, conectei-me com o 

espiral lúdico. Esse foi uns dos dias que deixaram marca, a capoeira me encantou! Me dá 

sensação de que somente esse caráter de resistência contra o sistema, esse paradigma 

revolucionário pela condição humana revolucionada pela opressão pode ter criado essa 

produção de imaginários tão pulsantes, vivos e criativos. Axé Capoeira!” 

Dentro de minhas práticas artísticas, algumas coisas começaram a se transformar. 

Disposição, atitudes, comportamentos, possibilidades de movimentos e estados criativos, 

tanto nos laboratórios de teatro como na criação de uma coreografia de dança, começaram a 

ter uma mudança, principalmente no estado de jogo e disposição que meu corpo 

apresentava para fazer essas atividades. Foi então que eu percebi o quanto a capoeira estava 

influenciando no meu desenvolvimento corporal para a prática artística. Depois de ser 

praticante de capoeira por um ano, decidi mergulhar mais profundo dentro desse universo e 

integrar o treinamento da capoeira nos meus estudos acadêmicos-artísticos. Compartilho, 

então, este inspirador pensamento de Otani (2005, p. 45):  

Capoeira e Teatro são, portanto, ações estratégicas, ações de um pensamento que 

articula forças em direção à transformação das relações. Ambos se originam do 

questionamento do status quo, ambos são uma celebração, que busca, na 

manipulação de elementos rítmicos, espaciais, dialogar com a transitoriedade, 

proporcionando o imprevisto e o diálogo com o sagrado. 

 

 Dessa forma, a capoeira manifesta-se também como produção de conhecimento, 

produção de um saber dos outros e com os outros, saber do sul que pertence ao “agora”, o 

centro gravitacional das ações. 

 

4.5 A CRIAÇÃO: IMAGINAÇÃO MATERIAL EM CURSO 

Todas as manifestações anteriores, dentro da prática corporal, quase sempre eram 

ativadas antes de um processo de criação. Evidencio aqui que é importante esse 

direcionamento da prática corporal para um processo de criação, pois nosso foco é o ator-

criador. Mas cabe mencionar que não é um objetivo do sul construir um “produto final”. É 
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objetivo, sim, a conexão com as profundezas da alma, a criação de registros sensíveis, 

intuições e consciências que possam nos levar a um estado de vida intensificada e sobre 

tudo liberta para a criação teatral. 

A poética dos elementos foi uma das práticas de criação que mais marcaram meu 

percurso no Brasil por meio do trabalho dentro do grupo Arkhétypos. Essa fase de 

improvisação baseada no método de criação do Prof. Dr. Robson Haderchpek é o processo 

laboratorial com o qual se trabalhava a dimensão da criação dentro da prática corporal, em 

que os estímulos para criação são evocados pela poética dos elementos, inspirados no 

devaneio sobre a imaginação material de Bachelard (2013), referindo-se aos quatro 

elementos da natureza (terra, água, fogo, ar) no termo material. Segundo este filósofo, para 

que um devaneio resulte numa obra “é preciso que um elemento material lhe dê sua própria 

substância, sua própria regra, sua poética específica” (BACHELARD, 2013, p. 3-4) 

Decidi trabalhar a parte da criação com a poética dos elementos, pois é uma forma de 

resgatar conhecimentos que são intrínsecos ao ser humano, os quatro elementos nos 

conformam em matéria desde sempre e podemos dizer que são essências que podem se 

redimir de algum processo de colonização. Como podemos ver, a prática criativa 

mencionada é também de interesse descolonizador. Temos tantos panos de fundo da alma, 

tantos imaginários reprimidos por causa de um imperialismo cultural imposto até hoje. 

Diante disso, é possível questionar como Gruzinski (2003, p. 13): “Como, de modo geral, 

indivíduos e grupos constroem e vivem sua relação com o real numa sociedade abalada por 

uma dominação externa sem precedentes?”. A poética dos elementos nos deu a 

oportunidade de apontar para a direção cardeal que nossa alma precisa mostrar e transgredir 

nesse preciso instante. Tal qual nessa prática, nenhuma resposta está pronta. Tudo surge 

para ser transgredido, traduzido e criado. Trabalhar com a poética dos elementos é resgatar 

um conhecimento ancestral, pois os quatro elementos já habitavam em nós antes de 

qualquer processo de educação e/ou colonização estética. Nosso imaginário é repleto de 

formas e estas formas podem se configurar e se redesenhar de acordo com o inconsciente 

de cada povo e de cada nação. Por isso, nós acreditamos que a conexão com a nossa 

imaginação material pode nos conduzir a novos paradigmas, pode nos libertar de um 

modelo apriorístico dado no processo de colonização e pode nos devolver nossa herança 

cultural. 
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Procurei sempre estabelecer uma sensação de fluxo contínuo entre as dinâmicas 

propostas na prática corporal.  Havia somente um intervalo para beber água, mas sempre 

tentava fazer uma transição dentro do mesmo transe de uma dinâmica para outra. Descobri 

que esse aspecto é potencializador para o ator que chega ao ato criativo contaminado por 

um estado alterado de consciência, em que suas geografias invisíveis falam para além do 

espaço.  

É dessa forma como descrevo essas experiências de conexão com o sul. 

Vivenciamos com mais de 50 pessoas o processo que decidi chamar de sul corpóreo, 

algumas possibilidades que decidi tentar para empreender o caminho de volta, o qual tem 

sido convertido, pela dura e indolente modernidade, num labirinto manipulado para não nos 

deixar enxergar as luzes que nos conduzem às saídas. 

No próximo capítulo volto a minha língua materna, mas para afianzar a nossa 

cumplicidade querido leitor, faço do próximo capítulo a sua escolha. A escrita do próximo 

capítulo tem duas versões: espanhol e português. A escolha é sua.  

Lembre-se que as diversas línguas representam as diversas formas de enunciar o 

mundo e quando alguém se situa num lugar de enunciação distinto, tudo muda de sentido. 
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Figura 21 – Ensayo abierto - La serpiente. Natal 2016. 

Fuente: Liliane Bezerra 

5. EL SUR CORPÓREO: AMAREELOS, UNA CREACIÓN ESCÉNICA  

 

5.1 LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE QUETZALCOATL EN AMAREELOS: EL 

SISTEMA DE A DUALIDAD 

Es sobre ese duplo que el teatro influye, esa efígie espectral que él modela, y 

como todos los espectros ese duplo tiene una grande memoria. La memoria del 

corazón es durable y, sin duda, el actor piensa con el corazón, pero aquí el 

corazón es preponderante. (Antonin Artaud) 

En el espectáculo Revoda, no soy yo quien danza la serpiente, es la serpiente que me 

danza. Siempre me gustó extraviar mi consciencia en esa escena a la luz de la fogata. 

Revivificaba mi espíritu, mi gesto y mi danza. La energía de la serpiente emplumada ya 

había conquistado mis venas. Cuál era el próximo paso? De primera instancia, no lo sabía, 

fui por el camino de las tentativas, experimenté de una forma y de otra, y esa incesante 

respuesta se dio a lo largo de un año de proceso.  

Comencé experimentando una danza que dijera de formas corpóreas sobre esa 

energía de Quetzalcoatl. Presenté dos ensayos abiertos con esa propuesta:   
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Figura 22 – Ensayo abierto – El pájaro. Natal 2016. 

Fuente: Liliane Bezerra 

Creé partituras corporales que representaran la hibridez de la serpiente-pájaro: por 

un lado, arrastrarse, aterrarse, afirmarse; por otro lado, lo que se eleva, lo que vuela y lo que 

se lanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éramos Quetzalcoatl, un palo de árbol, el aire y yo. Acostumbrada a mi deliciosa 

soledad, desde que llegué a Natal, experimenté periodo de mucha soledad, crisis y 

decisiones. Pero eso con certeza repercutía en mi trabajo. A los pocos, fueron llegando 

pequeñas olas de voces que me susurraban que, tal vez, ese no era más el camino. Era la 

energía del sur diciéndome, a los pocos, que esa creación se inclinaba y pedía otro formato 

de trabajar con las formas simbólicas de Quetzalcoatl. En ese punto, el sur me alertó al 

respecto de la necesidad de dejar de ser la serpiente solitaria e ir en búsqueda de otras 

MANOS que me ayudaran a construir esa creación. Fue en tal proceso de creación que 

percibí el ente energético que se había creado en relación al sur, un ente autónomo que me 

iba revelando sus propios caminos.  

Trabajar sola en escena no llenaba de sentido el espacio-tiempo de mi coordenada. 

Descarté algunos formatos, me quedé con lo más profundo que había conseguido crear, y 

decidí comenzar de nuevo con la ayuda de otras manos, fabulosas manos! Invité a Nadja 
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Rossana para dirigir el proceso de creación. Ella, seducida también por lo nuevo, por el 

misterio del tiempo, la ALTERIDAD y el teatro, Nadja se embarcó en este proceso sin 

saber la criptografía que el sur traería para nosotros descifrar a lo largo del TIEMPO. Este 

último, en su debido tiempo, trajo otras manos para crear con nosotros. Tal vez el hecho de 

trabajar con otras personas hizo con que Quetzalcoatl se manifestara como una simbología 

que abarcaba un universo, y no solamente un cuerpo. El formato de trabajo cambió, pero la 

esencia dual perduró.  

Me interesa abordad, en este capítulo, el sistema de la dualidad, un significante 

simbólico de Quetzalcoatl-Kukulkán, porque es uno de los puntos cruciales entre la 

cosmogonía y la escena. O mejor, la constitución de Amareelos es, en su esencia, un juego 

con la dualidad, el duplo y las situaciones paradójicas.  

Quetzalcoatl, en la cosmogonía azteca, y Kukulkán, en la cosmogonía maya, es una 

figura mítica que está presente no solamente en esas culturas. La serpiente da origen a los 

símbolos más importantes dentro del imaginario de Abya Yala, por ejemplo, la serpiente 

Hurkaway de los Incas, la divinidad representante de todo lo que estaba debajo de la tierra; 

o Amaru, que quiere decir “serpiente” en idioma quechua, el ser mítico mediador entre 

tierra y el sol. De esa forma, sentíamos que Amareelos hacía conspirar imaginarios no solo 

de los Mayas, pero también de la Abya Yala. Por medio de las investigaciones teóricas, nos 

dimos cuenta de cuánto los imaginarios de las diversas culturas amerindias eran análogos.  

Es importante tratar también de ese principio dual como la causa de una misteriosa 

fascinación que tengo por profundizar en el otro lado de las cosas dentro de la escena, por 

ver la sinergia entre opuestos, por crear sistemas binarios y descubrir que es en el duplo de 

las cosas que se encuentra su potencia.  

La serpiente-pájaro es el grande símbolo de la dualidad, la conjunción de opuestos 

como la posibilidad que el ser humano tiene de realizarse en sí mismo como intermediario 

entre el cielo y la tierra. La greca es la representación simbólica y geométrica de 

Quetzalcoatl:  
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Figura 23 – Greca. 

Fuente: <http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm> Acceso en: 21 set. 2016. 

Figura 24 – Ciclo cerrado. . Figura 25 – Movimiento contínuo. 

Fuente: <http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm> Acceso en: 21 set. 2016. 

 

 

 

 

 

 

Análogamente, esa figura simbólica es compuesta por dos elementos: a) el gancho o 

espiral – expresión del círculo: tiempo y totalidad; b) las escaleras – progresión del 

cuadrado: el espacio y la tierra:  

Lo estático y lo dinámico son dos características de esta figura:  

 

 

 

 

 

  

Podemos observar que la figura 21 tiene una solución sugiriendo un ciclo cerrado y, 

en la figura 22, al contrario, un movimiento continuo. En esa dinámica, todos los opuestos 

de resuelven
49

. En el caso de Amareelos, a través del trance y del poder poético, todas las 

paradojas, las metáforas binarias y los opuestos se resolvían. Será la poesía generada por el 

trance la dimensión que da la posibilidad de realizarnos como intermediarios entre el cielo 

y la tierra? Los Mayas danzaban alrededor del fuego para conectarse con sus dioses 

                                                           
49

 Toda la información sobre la representación simbólica y geométrica de Quetzalcoatl se encuentra 

en el documento: Revista América Indígena, México-df, texto escrito por Alberto Merino. 

Disponible en:  <http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm>  Acceso en: 21 set. 2016. 

http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm
http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm
http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm
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(Quetzalcoatl-Kukulkán) por medio de su energía vital (puah), y era así como sus 

conocimientos de hacían conscientes. En Amareelos, danzo para activar el puah, dando 

dinamicidad a mis imágenes de fondo y mis arquetipos, proceso el cual, según Bachelard 

(2009), viene de una fenomenología del alma, o sea, de una condición trascendental.  

La cosmogonía maya consideraba el Kinan (sol) como la estrella que daba el tiempo 

y las formas en la tierra. La astronomía, desde 1610, registra los ciclos de la actividad solar 

que se manifiestan en el periodo de once años por medio de la aparición de manchas 

solares. Los grupos de manchas solares del hemisferio norte solar muestran una 

orientación magnética opuesta a la de los grupos del hemisferio sur. Esa orientación 

magnetica se invierte en el siguiente periodo de once años, o sea, el ciclo magnetico solar 

autentico tiene el total de 22 años (GARZÓN, 2009). Es reconfortante saber que ese 

principio de polaridades y al mismo tiempo de caos, que existe dentro de mí, viene de una 

orden y de un principio de vida más elevado que mi propio ego. En Amareelos, colocamos 

en juego esa conspiración de contrarios, veamos algunas situaciones.  

Primero mi origen. Yo vengo de una ciudad (Mazatlán, Sinaloa) del norte de 

México, donde todo mundo inclina su vida al “sueño americano”, o sea, al “norte”. En esa 

ciudad, la muerte, el narcotráfico y la corrupción han decidido vivir por un tiempo. Veo, 

ahora, de lejos, una ciudad arrancada de un origen. Si, por alguna razón, soy apasionada por 

la metáfora del sur, es porque fui, soy extremamente del norte, colonizadora y, sobretodo, 

ignorante. En un momento de mi vida, me encontré con el nordeste brasileiro. En este caso, 

antes del nordeste, me encontré con el sur de Brasil, como dice Galeano (2015, p. 17): “El 

nordeste era la zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre... tienen dolorosas razones 

para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo 

usurpa”. El nordeste tiene herencia de pobreza, hambre y una visión del mundo que es 

completamente divergente de mi mundo lleno de certezas. La pasé mal. Querido 

Boaventura: la traducción intercultural DUELE. Pero fue aquí donde me encontré de frente 

con identidades reconditas que se refugiaban en alguna parte de mi cuerpo, las cuales me 

enseñaron a tomar la mano del otro, andando siempre con los pies cortados, la sangre en los 

ojos. Esa es una lucha interna que está presente en el transcurso de la obra, que se traduce 

no exactamente en personajes, y si, en el conflicto interno conmigo misma. Los lugares y 



92 

 

 
 

Figura 26 – Ensayo - Símbolo del infinito. Natal 2017. 

Fuente: Acervo de la autora 

no lugares de las identidades que me circulan en escena se traducen en situaciones que 

tienen que ver con los tiempos. El tiempo!  

El Subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN)
50

, dice que es entre los cabellas de ls mujeres que se guarda la buena memoria. En 

este mi cabello negro, largo y chino, guardo la memoria de un sur ancestral que apunta una 

coordenada, pero también me monto en los caballos victoriosos de los colonizadores del 

norte que “conquistaron” ese sur. Soy norte, sur, soy mundo, un ser mítico que desconoce y 

lucha contra esa superflua contemporaneidad, y un ser extremamente exigente que, con su 

razón y sus certezas, quiere controlar los procesos caóticos del alma. Como podemos, en l 

actualidad, encarnar un mito?  Desde el comienzo de los laboratorios de creación, había una 

instintiva insistencia mía en colocar al cuerpo en dos tiempos: el tiempo cronológico y el 

tiempo mítico (DE LA GARZA, 2015), y en cada tiempo habitaba un lugar diferente de la 

escena. Fue esa cuestión el origen del espacio escénico, el símbolo del infinito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me trasladaba de un tempo a otro constantemente. En el tempo mítico, acontecía la 

danza, accionaba la energía de Quetzalcoatl, desestabilizaba los estados conscientes y la 

forma erecta de mi cuerpo, cantaba o comenzaba a habar en grammelot. En el tiempo 

                                                           
50

 El EZLN es una organización político-libertaria que lucha por la igualdad de derechos y una sociedad más 

justa. El grupo es conformado por indígenas del estado de Chiapas – México. 
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Figura 27 – Presentación Amareelos (Centro Cultural Piollin)  

Fuente: Nadja Rossana  

Fuente: Rafael Passos  

Figura 28 – Presentación Amareelos (Centro Cultural Piollin)  

Fuente: Rafael Passos  

cronológico, mi cuerpo sufría una especia de muerte, me quedaba paralisada en una silla, 

escuchando y viendo el panorama de la calle que la ventana de la sala de ensayo me 

proporcionaba; veía y sentía, en el pasar de los carros, el pasar del TIEMPO, o simplemente 

surgía la necesidad de vivir ese ser cronológico dentro de un cuerpo estático.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando me encontraba en el liminar entre un tiempo y otro, surgía el embate!  
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Desde los primeros laboratorios, el cuerpo, constantemente, transcurría entre esos 

dos estados de tempo. A generosidad de Nadja y su dirección de proceso llevaron en cuenta 

esa cuestión intercultural que envolvíai universo y mi pesquisa. Colocamos en juego, dentro 

de la escena, algunos elementos lúdicos de la capoeira, canciones, instrumentos, 

movimientos y la historia de un sueño que yo tuve dentro de mis vivencias con la capoeira. 

Y, para sentir en los órganos la cultura mexicana, viajamos para México, donde fuimos a 

visitar las pirámides de Teotihuacán, donde se encuentra la original pirámide de 

Quetzalcoatl. Con la emoción a flor de piel y la carga energética del lugar, comenzamos un 

laboratorio a los pies de la pirámide. Ese laboratorio en la pirámide nos dio, para el proceso 

creativo, el silencio más profundo que mi cuerpo había experimentado. En el medio de 

tantos contrastes y mezclas dentro de la escena, emergía un insondable silencio que el 

tiempo nos pedía dentro del proceso.  

Otro híbrido dentro de Amareelos son los idiomas. En los laboratorios, dentro del 

trance creativo, mi habla era, a veces, en español, a veces, en portugués, dependiendo de lo 

que yo quería decir en aquél momento. De esa forma, Amareelos fue construyéndose en 

esos dos idiomas mezclados. Tal como esta disertación. La dirección de Nadja era siempre 

muy activa, en el sentido de siempre entrar con estímulos en medio de la improvisación y 

fue a partir de una escena con ella que construimos el grammelot.  

 

5.2 PROCESO DE CREACIÓN: UNA ACTRIZ AMAREELADA 

La escrita del proceso creativo se manifiesta a partir de la actriz, aquel cuerpo que 

se prueba, se la juega, entra en conflicto, se rompe, que nace, se fortalece, se fragiliza, 

transita y muere, renace y muere.  

Un proceso de creación es tan íntimo, tan ambivalente, abarca sensibilidades tan 

variadas en su contextura, su camino imaginario es constituido tan desordenadamente por 

los insights caóticos del alma que llegué a cuestionar: como escribir la creación construida 

a partir de esa trenza de sensibilidades? Coo dice Paz (2000, p. 88): “Entrañas del ser al 

descubierto, reverso de la presencia, el caos es el amasijo primordial, el antiguo desorden y, 

así mismo, la matriz universal”. La experiencia escénica es caos ordenado por medio de la 

poesía” 



95 

 

 
 

Delante de tales reflexiones, me preguntaba: será que es preciso organizar y 

describir ese proceso caótico en una metodología? Como sería una metodología “al sur”? 

Imposible! La palabra “metodología” ya me parece de las más colonizadoras que existen en 

el universo de la academia. Intenté escribir una metodología que pudiese decir y abarcar 

nuestro proceso de creación. Comprendí que el sur metafórico del cual me inclino a hablar 

en esta disertación es de naturaleza imaginaria, caótico, sensible, de una orden creativa, que 

combina, que trenza las situaciones, las culturas, los conocimientos y los seres humanos. 

Un sur concebido de esa forma, para ordenar ese caos, metaforiza y poetiza la acción, el 

cuerpo, la relación humana y la vida. El proceso de creación es el sur propio manifstandose, 

pulsando en un aquí y ahora con su radiante vida poética. Es por eso que la práctica del 

teatro y el arte en general son un instrumento poderoso para el proceso de descolonización. 

Antes, por tanto, tenemos que descolonizar las prácticas y los instrumentos utilizados para 

hacer ese teatro, los cuales el imperialismo académico ha tornado hegemónicos por ser 

eurocéntricos. Esa idea justifica mi insistencia en proponer estas dos prácticas de 

descolonización: la práctica corporal y Amareelos. 

Dicho esto, comienzo a escribir el proceso de creación, haciendo un cruzamiento 

metafórico con la historia mitológica de la creación del ser humano en la cosmogonía 

maya. Esa historia sobre el origen de la composición de los primeros seres humanos es 

parte del libro Popol Vuh
51

, que dice respecto a la mitología de los Mayas Quichés que 

habitaron principalmente las regiones de Guatemala.  

La creación del ser humano es un proceso de ensayo por parte de los dioses hasta 

creas el ser humano que alcanzara sus más elevadas expectativas. Los primeros seres 

humanos fueron creados de barro. Después, fueron los de madera. Al final, crearon al ser 

humano de maíz
52

, que tendría la consciencia para conectarse con sus creadores. En el 

transcurso de la historia, obtuvimos un recorrido de esos ensayos creativos que oscilan 

entre vida-muerte-vida-muerte. Los seres humanos, a lo largo del tiempo, mudaron de 

forma, de propiedades, de energía, pero no de esencia.  

Así como los dioses querían dar vida al ser humano, yo quería dar vida al sur a 

través de esta creación. Para esto, tuve que desmembrar mis luchas más internas y 

                                                           
51

 “El libro sagrado de los Mayas” es una recopilación de histórias míticas que provienen del pueblo Maya 

Quiché.    
52

 “Maíz” en espanhol quiere decir “milho” en portugués. 
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colocarlas en el juego de la escena. Tuve que encontrarme de frente con las Rocios que se 

quedan en el reverso de mí misma y que asoman su verdadera cara solamente en el instinto 

y en la espontaneidad. En el comienzo del proceso de creación inspirado en Quetzalcoatl, 

creé sola, reflejos de mi individualidad, que sospecho haber sido la reacción de un cuerpo 

en un proceso de traducción intercultural dolorido. A pesar de eso, no era en un mal 

sentido, sino por el contrario. Creé una coreografía donde instalaba un mapa corporal, 

describiendo mi viaje al sur y, a partir de ahí, emergían movimientos y textos que hacían 

referencia al pasaje al sur realizado por la serpiente-Rocio. Pero no era suficiente. Mi sur 

era más profundo y necesitaba de otros estímulos para hacerme llegar hasta allá.  

Cuando los dioses crearon el mundo, crearon también a los hombres y mujeres de 

maíz. Antes de eso, los dioses tuvieron que probar cual era la mejor forma de crear a esos 

seres. Los primeros hombres fueron hechos de barro y se disolvían fácilmente. Todavía sin 

forma, no podían hablar, n mover las manos, ni los pies y no podían mantenerse en pie. No 

movían la cabeza, por eso, no podían mirar para atrás. Fue así que ese cuento comenzó a 

hablarme sobre mi propia historia. Después de hacer las presentaciones en las cuales 

danzaba sola, con quién compartía todo lo que se había creado? Qué se había 

transformado? Con quién peleaba o reía de las cosas que habían acontecido en escena? 

Quién me decía las cosas contrarias para hacerme practicar la paciencia, la convivencia y el 

censo común? Me disolvía. Mi sur estaba sin forma, y yo, después de todo, sin poder ver mi 

camino de vuelta.  

Ese primer proceso tal vez carecía de profundidad, de sur. Fue muy fácil danzar y 

hablar cosas que yo ya dominaba. El barro es muy simple de prepararse y no requiere un 

largo y profundo proceso para su creación. Pero fue la propiedad más virtuosa del barro que 

me moldeó: la plasticidad. El barro es único por es propiedad, ningún otro material natural 

posee esa característica. Pero los dioses, con su sabiduría, crearon los seres de barro para 

que tuvieran la plasticidad de morir y transformarse en un nuevo ser. La Rocio de barro 

murió, pero intenté llevar conmigo esa virtuosa característica, llevé un pedacito de barro en 

mi corazón para no olvidar que, delante de la vida, hay que moldearse para transformarse.  

¡Originaos! Dijeron los dioses. Dijeron y se hicieron muñecos de madera tallada. 

Ellos engendraron hijos como seres humanos, hablaron como seres humanos, eran ellos os 

habitantes de la tierra. Nadja y yo comenzamos a engendrar un nuevo proceso. Ahora la 
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Rocio de madera tenía boca para conversar, trocar y pelear con alguien. Un día, Nadja me 

dijo: Rocio, cómo vamos a descubrir la energía de Quetzalcoatl si todavía no conozco tus 

orígenes y no sé lo que habita en lo más profundo de tu ser? Iniciamos un trabajo con 

laboratorios guiados. Estos se pasaban en largas improvisaciones donde yo era provocada 

por varios estímulos: una imagen, una música, un objeto o una pregunta, sonidos o 

pequeños textos que tenían que ver con el universo de Quetzalcoatl. Fui de madera, 

absorbiendo todas las atmosferas y estímulos que estaban siendo propuestos. Esa propiedad 

me llevó a danzar, llorar, crear una lengua, jugar, cantar, saborear los tiempos, encarnar en 

el cuerpo las imágenes que eran activadas por los estímulos. Eso me llevó a descubrir los 

conflictos conmigo misma y la necesidad que tenía de vivenciar mis varios arquetipos.  

La creación también comenzó a hablar, y Quetzalcoatl vino habitar nuestro universo 

de una forma maravillosamente simbólica.  

Los seres de madera tallada se multiplicaron, tuvieron hijas e hijos de madera, y 

nuestra creación comenzó a engendrar algunas escenas e investigaciones para nutrir el 

proceso. Investigamos elementos simbólicos indígenas y fue de ahí que nos encontramos 

con el maíz, el alimento sagrado de muchas culturas de Abya Yala. El maíz me llevó a 

descubrir la historia contada por el líder de los EZLN, el “subcomandante Marcos”: La 

historia de los hombres y mujeres de maíz, que es usada como elemento dramatúrgico de 

Amareelos. Ahora, no era más “yo”, era una actriz intercambiando idead, ejercitando la 

paciencia y generando situaciones que nos pudieran decir más sobre mi origen. 

Profundizamos las investigaciones sobre los tiempos cronológico y mítico, en la 

concepción de la cultura maya. Esa referencia sobre el tiempo abrió, en e proceso, una 

puerta que me revelo lo cuánto yo era de madera. No tenía el elemento principal. Los dioses 

decidieron destruir a los seres de madera, pues les faltaba una cosa esencial: no tenían 

espíritu, no tenían alma, ni sangre, ni sustancia. Los seres de madera no conseguían 

responder al deseo intrínseco de los dioses. Esos hombres no tenían consciencia de la 

necesidad de establecer una conexión con sus creadores. Dentro de la lógica de Amareelos, 

estaba faltando un elemento que crease el sentido abarcador de todas las acciones de mis 

personajes. Fue del maíz amarillo que los dioses hicieron la carne de los seres humanos, y 

solamente estos irían encarnar la existencia. Del maíz rojo, los dioses crearon la sangre de 



98 

 

 
 

esos humanos. Invitamos para nuestro proceso de creación a Igor y Francisco
53

, dos 

músicos para que crearan la música de Amareelos, pues sentíamos falta de ella, y, después 

de algunos laboratorios, surgió la matriz que daba orden al caos, una textura/escena tejida 

por los tiempos! La creación de Amareelos es compuesta or un conjunto de diferentes 

escenas en las cuales cada una hace un juego con los tiempos: el tiempo avanza, retrocede, 

vive o muere. Cada escena es una puerta que se abre, y la llave de esa puerta es el tiempo 

representado por la música. Igor y Francisco llegaron para dar la dinámica de los tiempos 

por medio de la música, y todos nosotros, a lo largo del proceso, fuimos siendo más y más 

amarillos, nos fuimos reconociendo como hombres y mujeres de maíz. Ese elemento dio 

vida a la condición de existencia, ya que los hombres y mujeres de maíz tomaron 

consciencia de su condición dentro del cosmos, la cual consistía en reconocer y adorar a sus 

creadores e identificarse con a tierra y la naturaleza. Hicimos del caos de Amareelos un 

cosmos en que el tiempo regía las leyes de ese cosmos. Fui y soy de maíz. Amareelos 

representó mi pasaje de la individualidad al colectivo, hasta convertirme amarilla y de 

maíz. Llevo conmigo un pedazo de barro y otro de madera, mis marcas de vida que son 

representadas también en esta creación teatral a través de diversas identidades, que serán 

reflexionados en el próximo subcapítulo.  

 

5.3 ICONOGRAFIAS E ARQUÉTIPOS DENTRO DE AMAREELOS 

En el tiempo de construcción e investigación de la creación escénica de Amareelos, 

fui diseñando diversas corporalidades, lo que nunca ocurrió a partir de una intensión 

consciente. Los cuerpos diseñados nos decían sobre diferentes presencias y edades de esa 

Rocio que estaba intentando alcanzar un sur dentro del teatro.  

Los arquetipos, de acuerdo con los estudios de Hillman (1981), son una energía 

instintiva que se manifiesta en padrones de comportamiento, dando forma al propio 

instinto. En Amareelos, vemos esa vía del inconsciente-consciente como la vía principal 

sobre los procesos del cuerpo dentro de la creación de personaje. El arquetipos “representa 

esencialmente un contenido inconsciente, el cual se modifica a través de su concientización 

y percepción” (JUNG, 2012, p. 14). Nosotros desvelamos los arquetipos que habitaban en 

                                                           
53

 Igor Barboa, antropólogo, atcor y músico, integrante de Arkhétypos Grupo de Teatro. Francisco Junior es 

actor y músico graduando en el curso de teatro de la UFRN. 
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el lugar más al sur de nuestra alma, para después buscar conscientemente, por medio de la 

pesquisa o de las sincronías de la vida, la significación encarnada de ese arquetipo. 

La iconografía la cual me refiero es un conjunto de cosas que forman una imagen, 

pero, en el caso del teatro, una imagen en movimiento. En ese sentido, en este capítulo, 

intento describir las imágenes y las circunstancias donde se insieren los arquetipos 

trabajados en Amareelos.  

Vieja(o) 

En los inicios de los laboratorios, aparecía, en mi cuerpo, un ser sin género. Este 

desarrollaba una danza con pequeños pasos repetitivos, y, al mismo tiempo, hablaba 

palabras como si estuviese diciendo una oración. Comencé a buscar referencias sobre ese 

ser. Lo increíble del descubrimiento es que no encontré la encarnación de ese ser en la 

pesquisa teórica. Un día, estaba ese ser enfrente de mis ojos, danzando en medio de un 

fascinante ritual. Coincidentemente, presenciamos el ritual de “Los Voladores de 

Papantla”
54

, cuando salíamos del museo de antropología en la ciudad de México. En el 

inicio del ritual los voladores hacen una danza alrededor del espacio de la representación, 

como si estuvieran preparando el espacio para realizar el grande salto. La corporalidad y la 

danza que ellos ejecutaban era muy similar al ser que yo incorporaba en los laboratorios.  
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 Esa es una práctica ritual que proviene de la Mesoamérica y es realizada, hasta hoy, en algunas regiones de 

México. Tal práctica hace la representación del origen del cosmos y del espacio-tiempo por medio de la 

recreación de los cuatro puntos cardinales, en que cuatro voladores se entregan en sacrificio por la vida fértil, 

saltan al vacío para llamar el descenso de las aguas de la lluvia. Ese es un acto metafórico de fecundación. 

Con todo, existen diversas explicaciones sobre el ritual. 
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Figura 29 – Ensayo – Vieja(o). Natal 2016. 

Fuente: Hianna Camila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomé la referencia y ese ser se potencializó de sentido. La figura ancestral (la vieja 

que guarda el conocimiento del sur). La primera escena de Amareelos comienza con ese ser 

transitando el espacio, una especie de meditación “antes de”. Si esa danza era la 

preparación del espacio de mi misma, cuáles serían mis saltos y mis sacrificios en el 

transcurso de la historia? Será que era la preparación inicial para mi muerte? El personaje 

en cuestión vuelve a aparecer en el final de la historia, para colocar el punto final a la 

jornada. Interpreto ese arquetipo como un reflejo de mi alma antigua, vestigio y esencia de 

una ancestralidad que desconoce la no esencia del mundo de hoy.  

Rocio y la serpiente emplumada   

El arquetipo de Quetzalcoatl llega en mí por medio de la danza, pues, como 

mencioné antes, toda relación energética que tengo con la serpiente-pájaro tuvo origen en la 

danza del espectáculo Revoada. La danza fue uno de los primeros caminos de Amareelos, 

por su potencia inmediata con las energías intensificadas del cuerpo-cosmos. Así siendo, 

también es posible comprender tal raciocinio en las palabras de Dupuy (1996, p. 12):   

La relación con el universo se establece a través del cuerpo que danza lugar de 

comunicación, vínculo con las energías, las fuerzas, las corrientes. Verticalidad 
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Figura 30 – Presentación y ensayo – La serpiente emplumada. Natal 2016. 

Fuente: Hianna Camila  Fuente: Rafael Passos  

afirmada entre la caída y el vuelo, verticalidad puesta en juego, agravada, el 

cuerpo al bailar se convierte en camino hacia el éxtasis. 

La danza entra directamente en el territorio de Quetzalcoatl, la danza como el fuego 

sagrado encarnado. A figura mítica (Quetzalcoatl que danza para el cosmos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construimos una escena danzante, en la cual aparece otro tiempo y otra edad de mi 

presencia. Tal vez esa sea la presencia arquetípica que carga más historia en mi cuerpo. Tal 

vez cargo, en ese arquetipo, un poco del barro y de la madera que, en algún momento, 

conformaron mi creación.  

La infante 

Se abre otra dimensión, otra puerta de Amareelos. El espíritu pueril me ha 

acompañado durante toda mi vida. Yo misma soy una mujer aflorada de infancia. Además 

de ser una eterna danzante, soy una eterna infante. Ese espíritu alorado se remonta a mis 

sensaciones todavía latentes de mi infancia, una niña principalmente interesada en soñar, o 

mejor, en devanear:  

Cuando soñaba en su soledad, la infante conocía una existencia sin límites. Su 

devaneo no era simplemente un devaneo de fuga. Era un devaneo de alzar vuelo. 

[...] Esa belleza está en nosotros, en el fondo de nuestra memoria. Ella es la 

belleza de un impulso que nos reanima, que pone en nosotros el dinamismo de 
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una belleza de vida. En nuestra infancia el devaneo nos daba la libertad. 

(BACHELARD, 2009, p. 94) (Traducción nuestra)
55

 

 

 El primer elemento que trajo el espíritu pueril en Amareelos fue el habla des-

construida, el grammelot. Con certeza, hablar en grammelot es ser niña de nuevo, es un 

delicioso devaneo que va en el flujo de jugar con las “no” palabras, es un ejercicio puro de 

belleza y libertad como expresa Bachelard (2009). Las primeras experiencias venían mucho 

del estado lúdico e inconsciente, hasta que decidimos dedicar valor y tiempo a esa 

construcción. Del trabajo que nos ocupamos en el grammelot fue la transmisión de un 

sentido (no necesariamente lineal y lógico) a las palabras que yo misma desconozco. Fue 

una tarea demorada, pero muy satisfactoria y, más allá de todo, divertida.  

Me gusta mucho el primer impulso con el cual somos penetrados al leer un texto. 

Cuando leí la historia de Los hombres y mujeres de maíz, rápidamente mi corazón se 

inspiró junto con la infante que existe dentro de mí. Llevé el cuento para escena y 

experimenté:  

 “Hicieron un plan, cuando llegue ese día del engaño y la noche sea larga y el día 

sea una mentira querrá decir que el día se ha cansado, que el sol se ha quedado dormido y 

habrá que despertarlo!” (Texto Amareelos)  

Esa parte de la historia hace alusión a que los hombres y mujeres de maíz iban a 

combatir el engaño “despertando al sol”, o sea, el engaño significaba que el sol se había 

quedado dormido. Vemos en esa interpretación, un instinto de encarnar el “engaño”, o sea, 

el “mal” con inocencia, juego y sutileza.  Es en ese instinto que se radica un grande poder 

de lo pueril. Enfrentar las circunstancias con ese poder en la mano es una de las bellezas de 

la vida. La infante representó entonces, la figura sagrada (la infante interior que alinea el 

cuerpo, alma y espíritu).  

Efectivamente, esa escena trae para el ritmo de la obra un impulso reanimador. La 

vida de la escena y la vida de mi trayecto arquetípico renacen. Tenía que contar esa historia 

en mi lengua materna, eso me permitía estar más expansiva.  
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 Texto original: Quando sonhava em sua solidão, a criança conhecia uma existência sem limites. Seu 

devaneio não era simplesmente um devaneio de fuga. Era um devaneio de alçar vôo. [...] Essa beleza está em 

nós, no fundo de nossa memória. Ela é a beleza de um impulso que nos reanima, que põe em nós o dinamismo 

de uma beleza de vida. Na nossa infância o devaneio nos dava a liberdade. (BACHELARD, 2009, p. 94) 
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Figura 31 – Presentación Amareelos (Centro Cultural Piollin). 

Fuente: Rafael Passos   

Tabajara, el indio  

Tabajara es un muñeco que encarna la historia de un indio que sacrifica su 

existencia para dar vida a una planta de maíz, e alimento responsable por salvar su pueblo 

de la situación de hambre.  

Se abre un miniuniverso: yo la narradora, y Tabajara, el personaje principal de la 

historia. En la escena anterior, narraba un cuento mexicano que tenía el maíz como símolo 

de la cultura. El cuento de Tabajara es una historia adaptada del folclore brasileiro. Ese 

cruzamiento de culturas que tenía un punto crucial de encuentro se tornó una herramienta 

para la dramaturgia de la creación y originó el nombre Amareelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el final de la escena, Tabajara muere, y, junto con él, mi infancia. Sobre la tumba 

del guerrero Tabajara nace una planta y se torna alimento vivo; sobre mi piel, nace otra 

Rocio, amarilla, con la sangre hecha de maíz e ideas venidas del polvo de las estrellas. Se 

revela en ese mini universo la figura del héroe (el indio que muere para matar el hambre del 

pueblo y se transforma en alimento vivo). Y así Amareelos sigue su curso, entre vida – 

muerte – vida, entre Brasil y México y el mundo, entre adultos, infantes y viejos, entre el 
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portuñol, entre tiempos y espacios imaginarios, entre serpientes y harmónicas, entre Amar-

eelos.  

Amar elos fue una constante en la fórmula de esta disertación. Una constante que es 

compuesta de una energía en expansión. Amar! Amar es deseo de vida, pero también deseo 

de muerte. Aquí vida y muerte son análogas, son elos que se pactan a través de la creación 

del ser humano. Vivimos muriendo. Somos su propia metáfora. Amar, morir y nacer! Entre 

nacer y morir la poesía, el arte, el teatro nos abre una posibilidad.   

El amor es creación del ser. Y ese ser es el nuestro. Nosotros mismos nos 

aniquilamos al crearnos y nos creamos al aniquilarnos. Caer: volver a ser. Hambre de 

vida: hambre de muerte. Salto de la energía, disparo, expansión del ser: pereza, inercia 

cósmica, caer en el sinfín. Extrañeza ante el otro: vuelta a uno mismo. Experiencia de la 

unidad e identidad final del ser.  

Octavio Paz.  
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Figura 21 – Ensaio aberto - A serpente. Natal 2016. 

Fonte: Liliane Bezerra 

5. O SUL CORPÓREO: AMAREELOS, UMA CRIAÇÃO CÊNICA 

 

5.1 A DIMENSÃO SIMBÓLICA DE QUETZALCOATL EM AMAREELOS: O 

SISTEMA DA DUALIDADE 

É sobre esse duplo que o teatro influi, essa efígie espectral que ele modela, e 

como todos os espectros esse duplo tem uma grande memória. A memória do 

coração é durável e, sem dúvida, o ator pensa com o coração, mas aqui o 

coração é preponderante. (Antonin Artaud) 

No espetáculo Revoada, não sou eu quem dança a serpente, é a serpente que me 

dança. Sempre gostei de extraviar minha consciência nessa cena à luz da fogueira. 

Revivificava meu espírito, meu gesto e minha dança. A energia da serpiente emplumada já 

tinha conquistado minhas veias. Qual era o próximo passo? De primeira instância, não o 

sabia, fui pelo caminho das tentativas, experimentei de uma forma e de outra, e essa 

incessante resposta deu-se ao longo de um ano de processo.  

Comecei experimentando uma dança que se disse de formas corpóreas sobre essa 

energia de Quetzalcoatl. Apresentei dois ensaios abertos com essa proposta: 
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Figura 22 – Ensaio aberto – O pássaro. Natal 2016. 

Fonte: Liliane Bezerra 

Criei partituras corporais que representassem a hibridez da serpente-pássaro: por 

um lado, o arrastar-se, aterrar-se, ancorar-se; por outro lado, o que se eleva, o que voa e o 

que se lança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éramos Quetzalcoatl, um galho, o ar e eu. Acostumada a minha deliciosa solidão, 

desde que cheguei em Natal, experimentei períodos de muita solidão, crises e escolhas. Mas 

isso com certeza repercutia no meu trabalho. Aos poucos, foram chegando ondas de vozes 

que me sussurravam que, talvez, esse não era mais o caminho. Era a energia do sul me 

dizendo, aos poucos, que essa criação se inclinava e pedia outro formato de trabalhar com 

as formas simbólicas de Quetzalcoatl. Nesse ponto, o sul me alertou a respeito da 

necessidade de deixar de ser a serpente solitária e ir em busca de outras MÃOS que me 

ajudassem a construir essa criação. Foi em tal processo de criação que percebi o ente 

energético que tinha-se criado em relação ao sul, um ente autônomo que ia me revelando 

seus próprios caminhos.  

Trabalhar sozinha em cena não preenchia de sentido o espaço-tempo de minha 

coordenada.  Larguei alguns formatos, fiquei com o mais profundo que tinha conseguido 

criar, e decidi começar de novo com a ajuda de outras mãos, fabulosas mãos! Convidei 
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Nadja Rossana para dirigir o processo de criação. Apaixonada também pelo novo, pelo 

mistério do tempo, a ALTERIDADE e o teatro, Nadja embarcou nesse processo sem saber 

a criptografia que o sul traria para nós decifrarmos ao longo do TEMPO. Este último, no 

seu devido momento, trouxe outras mãos para criar conosco. Talvez o fato de trabalhar com 

outras pessoas fez com que Quetzalcoatl se manifestasse como uma simbologia que 

abrangia um universo, e não somente um corpo. O formato de trabalho mudou, mas a 

essência da dualidade perdurou. 

Interessa-me abordar, neste capítulo, o sistema da dualidade, um significante 

simbólico de Quetzalcoatl – Kukulkán, porque é um dos pontos cruciais entre a cosmoginia 

e a cena. Ou melhor, a constituição de Amareelos é, na sua essência, um jogo com a 

dualidade, o duplo e as situações paradoxais. 

Quetzalcoatl, na cosmogonia azteca, e Kukulkán, na cosmogonia maia, é uma figura 

mítica que está presente não somente nessas culturas. A serpente dá origem aos símbolos 

mais importantes dentro da imagética Abya Yala, por exemplo, a serpente Hurkaway dos 

Incas, a divinidade representante de tudo o que estava embaixo da terra; ou Amaru, que 

quer dizer “serpente” em idioma quechua, o ser mítico mediador entre a terra e o sol. Dessa 

forma, sentíamos que Amareelos fazia conspirar imaginários não somente dos Maias, mas 

também da Abya Yala. Por meio das pesquisas teóricas, demo-nos conta do quanto os 

imaginários das diversas culturas ameríndias eram análogos. 

É importante tratar também desse princípio dual como a causa de uma misteriosa 

fascinação que tenho por mergulhar no outro lado das coisas dentro da cena, por ver a 

sinergia entre opostos, por criar sistemas binários e descobrir que é no duplo das coisas que 

se encontra a sua potência. 

A serpente-pássaro é o grande símbolo da dualidade, a conjunção de opostos como a 

possibilidade que o ser humano tem de realizar-se em si mesmo como intermediário entre o 

céu e a terra. A greca é a representação simbólica e geométrica de Quetzalcoatl: 
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Figura 23 – Greca. 

Fonte: <http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm> Acesso em: 21 set. 2016. 

Figura 24 – Ciclo fechado. . Figura 25 – Movimento contínuo. 

Fonte: <http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm> Acesso em: 21 set. 2016. 

 

 

 

 

 

 

Analogamente, essa figura simbólica é composta por dois elementos: a) o “gancho” 

ou espiral – expressão do círculo: tempo e totalidade; b) as escadas – progressão do 

quadrado: o espaço e a terra.  

O estático e o dinâmico são duas das características dessa figura:  

 

 

 

 

 

  

Podemos observar que a figura 21 tem uma solução sugerindo um ciclo fechado e, 

na figura 22, ao contrário, um movimento contínuo. Nessa dinâmica, todos os opostos se 

resolvem
56

. No caso de Amareelos, através do transe e do poder poético, todos os 

paradoxos, as metáforas binárias e os opostos se resolviam. Será a poesia gerada pelo 

transe a dimensão que dá a possibilidade de nos realizar como intermediários entre o céu e 

a terra? Os Maias dançavam ao redor do fogo para conectar-se com seus deuses 

                                                           
56

 Toda a informação sobre a representação simbólica e geométrica de Quetzalcoatl se encontra no 

documento: Revista América Indígena, México-df, texto escrito por Alberto Merino. Disponível 

em:  <http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm>  Acesso em: 21 set. 2016. 

http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm
http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm
http://americaindigena.com/quetzalcoatl-kukulcan.htm
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(Quetalcoatl-Kukulkán) por meio de sua energia vital (puah), e era assim como seus 

conhecimentos se faziam conscientes. Em Amareelos, danço para ativar o puah, dando 

dinamicidade a minhas imagens de fundo e meus arquétipos, processo o qual, segundo 

Bachelard (2009), vem de uma fenomenologia da alma, ou seja, de uma condição 

transcendental. 

A cosmogonia maia considerava o Kinan (sol) como a estrela que dava o tempo e as 

formas na terra. A astronomia, desde 1610, registra os ciclos da atividade solar que se 

manifestam no período de onze anos por meio da aparição de manchas solares. Os grupos 

de manchas solares do hemisfério norte solar mostram uma orientação magnética oposta à 

dos grupos do hemisfério sul. Essa orientação magnética se inverte no seguinte período de 

onze anos, ou seja, o ciclo magnético solar autêntico tem o total de 22 anos (GARZÓN, 

2009). É reconfortante saber que esse princípio de polaridades e ao mesmo tempo de caos, 

que existe dentro de mim, vem de uma ordem e de um princípio de vida mais elevado que 

meu próprio ego. Em Amareelos, colocamos em jogo essa conspiração de contrários, 

vejamos algumas siuações. 

Primeiro minha origem. Eu vim de uma cidade (Mazatlán, Sinaloa) do norte do 

México, onde todo mundo inclina sua vida ao “sonho americano”, ou seja, ao “norte”. 

Nessa cidade, a morte, o narcotráfico e a corrupção têm decidido morar. Vejo, agora, de 

longe, uma cidade arrancada de uma origem. Se, por alguma razão, sou apaixonada pela 

metáfora do sul, é porque fui, sou extremamente do norte, colonizadora e, sobretudo, 

ignorante. Em um momento da vida, encontrei-me com o nordeste brasileiro. Nesse caso, 

antes do nordeste, encontrei-me com o sul do Brasil, como diz Galeano (2015, p. 17): “El 

nordeste era la zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre... tienen dolorosas razones 

para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo 

usurpa”. O nordeste tem herança de pobreza, fome e uma visão do mundo que é 

completamente divergente do meu mundo cheio de certezas. Passei mal. Querido 

Boaventura: a tradução intercultural DÓI. Mas foi aqui onde me encontrei de frente com 

identidades recônditas que se refugiavam em alguma parte de meu corpo, as quais me 

ensinaram a pegar a mão do outro, andando sempre com os pés cortados, o sangue nos 

olhos. Essa é uma luta interna que está presente no decorrer do espetáculo, que se traduz 

não exatamente em personagens, mas, sim, no conflito interno comigo mesma. Os lugares e 
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Figura 26 – Ensaio - Símbolo do infinito. Natal 2017. 

Fonte: Acervo da autora 

não lugares das identidades que me circundam em cena se traduzem em situações que têm a 

ver com os tempos. O tempo! 

O Subcomandante Marcos, líder do Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN)
57

, diz que é entre os cabelos das mulheres que se guarda a boa memória. Neste meu 

cabelo preto, cumprido e enrolado, guardo a memória de um sul ancestral que aponta uma 

coordenada, mas também me monto nos cavalos vitoriosos dos colonizadores do norte que 

“conquistaram” esse sul. Sou norte, sul, sou mundo, um ser mítico que desconhece e luta 

contra essa supérflua contemporaneidade, e um ser extremente exigente que, com sua razão 

e suas certezas, quer controlar os processos caóticos da alma. Como podemos, na 

atualidade, encarnar um mito? Desde o começo dos laboratórios de criação, havia uma 

instintiva insistência minha em colocar o corpo em dois tempos: o tempo cronológico e o 

tempo mítico (DE LA GARZA, 2015), e em cada tempo habitava um lugar diferente da 

cena. Foi essa questão a origem do espaço cênico, o símbolo do infinito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasladava-me de um tempo a outro constantemente. No tempo mítico, acontecia a 

dança, acionava a energia de Quetzalcoatl, desestabilizava os estados conscientes e a forma 
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 O EZLN é uma organização político-libertária que luta pela igualdade de direitos e uma sociedade mais 

justa. O grupo é conformado por indígenas do estado de Chiapas – México. 
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Figura 27 – Apresentação Amareelos (Centro Cultural Piollin) 

Fonte: Rafael Passos  

Fonte: Rafael Passos  

Figura 28 – Apresentação Amareelos (Centro Cultural Piollin) 

ereta de meu corpo, cantava ou começava a falar em grammelot. No tempo cronológico, 

meu corpo sofria uma espécie de morte, ficava paralisada numa cadeira, escutando e vendo 

o panorama da rua que a janela da sala de ensaio me proporcionava; via e sentia, no passar 

dos carros, o passar do TEMPO, ou simplesmente surgia a necessidade de viver esse ser 

cronológico dentro de um corpo estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando me encontrava no limiar entre um tempo e outro, surgia o embate!  
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Desde os primeiros laboratórios, o corpo, constantemente, percorria entre esses dois 

estados de tempo. A generosidade de Nadja e sua direção do processo levaram em conta 

essa questão intercultural que envolvia meu universo e minha pesquisa. Colocamos em 

jogo, dentro da cena, alguns elementos lúdicos da capoeira, canções, instrumentos, 

movimentos e a história de um sonho que eu tive no universo da capoeira. E, para sentir nos 

órgãos a cultura mexicana, viajamos para o México, onde fomos visitar as pirâmides de 

Teotihuacán, em que se encontra a original pirâmide de Quetzalcoatl. Com a emoção à flor 

da pele e a carga energética do lugar, começamos um laboratório aos pés da pirâmide. Esse 

laboratório na pirâmide nos deu, para o processo criativo, o silêncio mais profundo que meu 

corpo tinha experimentado. No meio de tantos contrastes e misturas dentro da cena, 

emergia um insondável silêncio que o tempo nos pedia dentro do processo. 

Outro híbrido dentro de Amareelos são os idiomas. Nos laboratórios, dentro do 

transe criativo, minha fala era, às vezes, em espanhol, às vezes, em português, dependendo 

do que eu queria dizer. Dessa forma, Amareelos foi se construindo nesses dois idiomas 

misturados. Tal como esta dissertação. A direção de Nadja era sempre muito ativa, no 

sentido de sempre entrar com estímulos no meio da improvisação e foi a partir de uma cena 

com ela que construimos o grammelot.  

5.2 PROCESSO DE CRIAÇÃO: UMA ATRIZ AMAREELADA 

A escrita do processo criativo se manifesta a partir da atriz, aquele corpo que se 

prova, joga-se, conflitua-se, rompe-se; que nasce, fortalece-se, fragiliza-se, transita e morre, 

renasce e morre. 

Um processo de criação é tão íntimo, tão ambivalente, abrange sensibilidades tão 

variadas na sua contextura, seu trajeto imagético é construído tão desordenadamente pelos 

insights caóticos da alma que cheguei a questionar: como escrever a criação construída a 

partir dessa trança de sensibilidades? Como diz Paz (2000, p. 88): “Entrañas del ser al 

descubierto, reverso de la presencia, el caos es el amasijo primordial, el antiguo desorden y, 

asimismo, la matriz universal”. A experiência cênica é o caos ordenado por meio da poesia! 

Diante de tais reflexões, perguntava-me: será que é preciso organizar e descrever 

esse processo caótico numa metodologia? Como seria uma metodologia “ao sul”? 

Imposível! A palavra “metodologia” já me parece das mais colonizadoras que existem na 
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academia. Tentei descrever uma metodologia que pudesse dizer e abranger nosso processo 

de criação. Compreendi que o sul metafórico do qual me inclino a falar nesta dissertação é 

de natureza imaginária, caótico, sensível, de uma ordem criativa, que mistura, que trança as 

situações, as culturas, os conhecimentos e os seres humanos. Um sul assim concebido, para 

ordenar esse caos, metaforiza e poetiza a ação, o corpo, a relação humana e a vida. O 

processo de criação é o sul próprio se manifestando, pulsando num aqui e agora com sua 

radiante vida poética. É por isso que a prática do teatro e a arte em geral são um 

instrumento poderoso para o processo de descolonização. Antes, porém, também temos de 

descolonizar as práticas e os instrumentos utilizados por nós para fazer esse teatro, os quais 

o imperialismo acadêmico tem tornado hegemônicos por serem eurocêntricos. Essa ideia 

justifica minha insistência em propor estas duas práticas de descolonização: a prática 

corporal e Amareelos. 

Dito isso, começo a escrever o processo de criação, fazendo um cruzamento 

metafórico com a história mitológica da criação do ser humano na cosmogonia maia. Essa 

história sobre a origem da composição dos primeiros seres humanos é parte do livro Popol 

Vuh
58

, que diz respeito à mitologia dos Maias Quichés que havitaram principalmente as 

regiões de Guatemala. 

A criação do ser humano é um processo de ensaio por parte dos deuses até criar o 

homem que atingira suas mais elevadas expectativas. Os primeros seres humanos foram 

criados de barro. Depois, foram os de madeira. No final, criaram o ser humano de maíz
59

, 

que teria a consciência para conectar-se com seus criadores. No decorrer da história, 

obtivemos um trajeto desses ensaios criativos que oscilam entre vida – morte – vida – 

morte. Os seres humanos, ao longo do tempo, mudaram de forma, de propriedades, de 

energia, mas não de essência. 

Assim como os deuses queriam dar vida ao ser humano, eu queria dar vida ao sul 

através dessa criação. Para isso, tive que desmembrar minhas lutas mais internas e colocá-

las no jogo da cena. Tive que me encontrar de frente com as Rocios que ficam no reverso 

de mim e que assomam sua verdadeira cara somente no instinto e na espontaneidade.  No 

começo do processo de criação inspirado em Quetzalcoatl, criei só, reflexos de minha 
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 “O livro sagrado dos Maias” é uma recopilação de histórias míticas que provêm do povo Maia Quiché.    
59

 “Maíz” em espanhol quer dizer “milho” em português. 
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individualidade, que suspeito ter sido a reação de um corpo em um processo de tradução 

intercultural dolorido. Apesar disso, não tinha um sentido ruim, muito pelo contrário. Criei 

uma coreografia em que instalava um mapa corporal, descrevendo minha viagem ao sul e, a 

partir daí, desenvolviam-se movimentos e textos que faziam referência à passagem ao sul 

realizada pela serpente-Rocio. Mas não era suficiente. Meu sul era mais profundo e 

precisava de outros estímulos para me fazer chegar até lá. 

Quando os deuses criaram o mundo, criaram também os homens e as mulheres de 

maíz. Antes disso, os deuses tiveram que testar qual era a melhor forma de criar esses seres. 

Os primeiros homens foram feitos de barro e se dissolviam facilmente. Ainda sem forma, 

não podiam falar, nem mexer as mãos, nem os pés e não podiam se manter em pé. Não 

mexiam a cabeça, por isso, não podiam olhar para trás. Foi assim que esse conto começou a 

me falar sobre minha própria história. Depois de fazer as apresentações nas quais eu 

dançava só, com quem compartilhava o que tinha se criado? O que tinha se transformado? 

Com quem brigava ou ria das coisas que tinham acontecido em cena? Quem me dizia as 

coisas contrárias para me fazer praticar a paciência, a convivência e o senso comum? 

Dissolvia-me. Meu sul estava sem forma, e eu, além de tudo, sem poder enxergar meu 

caminho de volta. 

Esse primeiro processo talvez carecia de profundidade, de sul. Foi muito fácil 

dançar e falar de coisas que eu já dominava. O barro é muito simples de se preparar e não 

requer um longo e profundo processo para sua criação. Mas foi a propriedade mais virtuosa 

do barro que me moldou: a plasticidade. O barro é único por essa propriedade, nenhum 

outro material natural possui essa caraterística. Mas os deuses, com sua sabedoria, criaram 

os seres de barro para que tivessem a plasticidade de morrer e transformar-se em um ser 

novo. A Rocio de barro morreu, mas comigo tentei levar essa virtuosa característica, levei 

um pedacinho de barro no meu coração para não esquecer que, diante da vida, há que se 

modelar para se transformar. 

¡Originaos! Disseram os deuses. Disseram e se fizeram bonecos de madeira 

entalhada. Eles engendraram filhos como seres humanos, falaram como seres humanos, 

eram eles os habitantes da terra. Nadja e eu começamos a engendrar um novo processo. 

Agora a Rocio de madeira tinha boca para conversar, trocar e brigar com alguém. Um dia, 

Nadja me disse: Rocio, como vamos descobrir a energia de Quetzalcoatl se ainda não 
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conheço suas origens e não sei o que habita no mais profundo do seu ser? Iniciamos um 

trabalho com laboratórios guiados. Estes aconteciam durante longas improvisações em que 

eu era provocada por estímulos vários: uma imagem, uma música, um objeto ou uma 

questão, sons ou pequenos textos que tinham a ver com o universo de Quetzalcoatl. Fui de 

madeira, absorvendo todas as atmosferas e estímulos que estavam sendo propostos. Essa 

propriedade me levou a dançar, chorar, criar uma língua, jogar, cantar, saborear os tempos, 

encarnar no corpo as imagens que eram ativadas pelos estímulos. Isso me levou a descobrir 

os embates comigo mesma e a necessidade que tinha de vivenciar meus vários arquétipos. 

A criação também começou a falar, e Quetzalcoatl veio habitar nosso universo de uma 

forma maravilhosamente simbólica. 

Os seres de madeira entalhada multiplicaram-se, tiveram filhas e filhos de madeira, 

e a nossa criação começou a engendrar algumas cenas e pesquisas para nutrir o processo.  

Pesquisamos elementos simbólicos indígenas e foi daí que nos encontramos com o maíz, o 

alimento sagrado de muitas culturas da Abya Yala. O maíz me levou a descobrir a história 

contada pelo líder do EZLN, o “subcomandate Marcos”: La historia de los hombres y 

mujeres de maíz, que é usada como mote dramatúrgico de Amareelos. Agora, não era mais 

“eu”, era uma atriz trocando ideias, exercitando a paciência e gerando situações que nos 

pudessem dizer sobre minha origem. Aprofundamos as pesquisas sobre os tempos 

cronológico e mítico, na concepção da cultura maia. Essa referêcia sobre o tempo abriu, no 

processo, uma porta que me revelou o quanto eu era de madeira. Não tinha o elemento 

principal.  Os deuses decidiram destruir os homens de madeira, pois lhes faltava uma coisa 

essencial: não tinham espírito, não tinham alma, nem sangue, nem sustância. Os seres de 

madeira não conseguiam responder ao desejo intrínseco dos deuses. Esses homens não 

tinham consciência da necessidade de estabelecer uma conexão com seus criadores. 

Dentro da “lógica” de Amareelos, estava faltando um elemento que criasse o sentido 

abrangedor de todas as ações de minhas personagens. Foi do maíz amarelo que os deuses 

fizeram a carne dos seres humanos, e somente estes iriam encarnar a existência. Do maíz 

vermelho, os deuses criaram o sangue desses humanos. Convidamos para nosso processo 

de criação a Igor e Francisco
60

, dois músicos para criarem a música de Amareelos, pois 
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 Igor Barboa, antropólogo, ator e músico, integrante do Arkhétypos Grupo de Teatro. Francisco Junior é ator 

e músico graduando no curso de teatro da UFRN. 
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sentiamos falta dela, e, depois de alguns laboratórios, surgiu a matriz que dava ordem ao 

caos, uma textura/cena tecida pelos tempos! A criação de Amareelos é composta por um 

conjunto de diferentes cenas nas quais cada uma faz um jogo com os tempos: o tempo 

avança, retrocede, vive ou morre. Cada cena é uma porta que se abre, e a chave dessa porta 

é o tempo representado pela música. Igor e Francisco chegaram para dar a dinamicidade 

dos tempos por meio da música, e todos nós, ao longo do processo, fomos ficando mais e 

mais amarelos, fomos nos reconhecendo como homens e mulheres de maíz.  Esse elemento 

deu vida à condição de existência, já que os homens e mulheres de maíz tomaram 

consciência de sua condição dentro do cosmos, a qual consistia em reconhecer e adorar a 

seus criadores e identificar-se com a terra e a natureza. Fizemos do caos de Amareelos um 

cosmos em que o tempo regia as leis desse cosmos. Fui e sou de maíz. Amareelos 

representou minha passagem da individualidade ao coletivo, até ficar amarela e de maíz. 

Levo comigo um pedaço de barro e outro de madeira, minhas marcas de vida que são 

representadas também nessa criação teatral através de diversas identidades, que serão 

refletidas no próximo subcapítulo. 

5.3 ICONOGRAFIAS E ARQUÉTIPOS DENTRO DE AMAREELOS 

No tempo de construção e pesquisa da criação cênica de Amareelos, fui desenhando 

diversas corporalidades, o que nunca ocorreu a partir de uma intenção consciente. Os 

corpos desenhados nos falavam sobre diferentes presenças e idades dessa Rocio que estava 

tentando alcançar um sul dentro do teatro. 

Os arquétipos, de acordo com os estudos de Hillman (1981), são uma energia 

instintiva que se manifesta em padrões de comportamento, dando forma ao próprio instinto. 

Em Amareelos, enxergamos essa via do inconsciente-consciente como a via principal sobre 

os processos do corpo dentro da criação de personagem. O arquétipo “representa 

essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através da sua 

conscientização e percepção” (JUNG, 2012, p. 14). Nós desvelamos os arquétipos que 

havitavam no lugar mais ao sul de nossa alma, para depois buscar conscientemente, por 

meio da pesquisa ou das sincronias da vida, a significação encarnada desse arquétipo.  

A iconografia a que me refiro é um conjunto de coisas que formam uma imagem, 

mas, no caso do teatro, uma imagem em movimento. Nesse sentido, neste subcapítulo, 
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Figura 29 – Ensaio – Velha(o). Natal 2016. 

Fonte: Hianna Camila  

tento descrever as imagens e as circunstâncias em que se inserem os arquétipos trabalhados 

em Amareelos. 

Velha(o) 

No início dos laboratórios, aparecia, no meu corpo, um ser sem gênero. Este 

desenvolvia uma dança com pequenos passos repetitivos, e, ao mesmo tempo, falava 

palavras como se estivesse dizendo uma oração. Comecei a buscar referências sobre esse 

ser. O incrível da descoberta é que não encontrei a encarnação desse ser na pesquisa 

teórica. Um dia, estava esse ser na frente dos meus olhos, dançando no meio de um 

fascinante ritual. Coincidentemente, presenciamos o ritual de “Los Voladores de 

Papantla”
61

, quando saíamos do museu de antropologia na cidade do México. No início do 

ritual, os voadores fazem uma dança ao redor do espaço de representação, como se 

estivessem preparando o espaço para realizar o grande salto. A corporalidade e a dança que 

eles executavam eram muito similares ao ser que eu incorporava nos laboratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Essa é uma prática ritual que provém da mesoamérica e é realizada, até hoje, em algumas regiões do 

México. Tal prática faz a representação da origem do cosmos e do espaço-tempo por meio da recriação dos 

quatro pontos cardeais, em que quatro voadores se entregam em sacrifício pela vida fértil, saltam ao vazio 

para chamar o descenso das águas da chuva. Esse é um ato metafórico de fecundação. Contudo, existem 

diversas explicações sobre o ritual. 
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Figura 30 – Apresentação e ensaio – A serpente emplumada. 

Fonte: Hianna Camila  Fonte: Rafael Passos  

Tomei a referência e esse ser se potencializou de sentido. A figura Ancestral (a 

velha que guarda o conhecimento do sul). A primeira cena de Amareelos começa com 

aquele ser percorrendo o espaço, uma espécie de meditação “antes de”. Se essa dança era a 

preparação do espaço e de mim mesma, quais seriam meus saltos e meus sacrifícios no 

decorrer da história? Será que era a preparação inicial para minha morte? A personagem em 

questão volta a aparecer no desfecho da história, para colocar o ponto final da jornada. 

Interpreto esse arquétipo como um reflexo de minha alma antiga, vestígio e essência de 

uma ancestralidade que desconhece a não essência do mundo de hoje.  

Rocio e a serpente emplumada   

O arquétipo de Quetzalcoatl chega em mim por meio da dança, pois, como 

mencionei antes, toda relação energética que eu tenho com a serpente-pássaro teve origem 

na dança do espetáculo Revoada. A dança foi um dos primeiros caminhos de Amareelos, 

pela sua potência imediata com as energias intensificadas do corpo-cosmos. Assim sendo, 

também é possível compreender tal raciocínio nas palavras de Dupuy (1996, p. 12): 

La relación con el universo se establece a través del cuerpo que danza lugar de 

comunicación, vínculo con las energías, las fuerzas, las corrientes. Verticalidad 

afirmada entre la caída y el vuelo, verticalidad puesta en juego, agravada, el 

cuerpo al bailar se convierte en camino hacia el éxtasis. 

A dança entra diretamente no território de Quetzalcoatl, a dança como o fogo 

sagrado encarnado. A figura Mítica (Quetzalcoatl que dança para o cosmos). 
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Construímos uma cena dançante, na qual aparece outro tempo e outra idade de 

minha presença. Talvez essa seja a presença arquetípica que carrega mais história no meu 

corpo. Talvez carrego, nesse arquétipo, um pouco do barro e da madeira que, em algum 

momento, conformaram minha criação. 

A criança 

Abre-se outra dimensão, outra porta de Amareelos. O espírito pueril tem me 

acompanhado durante toda minha vida. Eu mesma sou uma mulher aflorada de meninice. 

Além de ser uma eterna dançante, sou uma eterna brincante. Esse espírito aflorado se 

remonta a minhas sensações ainda latentes da infância, uma criança principalmente 

interessada em sonhar, ou melhor, em devanear: 

Quando sonhava em sua solidão, a criança conhecia uma existência sem limites. 

Seu devaneio não era simplesmente um devaneio de fuga. Era um devaneio de 

alçar vôo. [...] Essa beleza está em nós, no fundo de nossa memória. Ela é a 

beleza de um impulso que nos reanima, que põe em nós o dinamismo de uma 

beleza de vida. Na nossa infância o devaneio nos dava a liberdade. 

(BACHELARD, 2009, p. 94) 

 

O primeiro elemento que trouxe o espírito pueril em Amareelos foi a fala 

desconstruída, o grammelot. Com certeza, falar em grammelot é ser criança de novo, é um 

delicioso devaneio que vai no fluxo de brincar com as “não” palavras, é um exercício puro 

de beleza e liberdade como expressa Bachelard (2009). As primeiras experiências com a 

fala desconstruída vinham muito do estado lúdico e inconsciente, até que decidimos dedicar 

valor e tempo a essa construção. O trabalho que nos ocupamos no grammelot foi a 

trasmissão de um sentido (não necessariamente linear e lógico) às palavras que eu mesma 

desconheço. Foi uma tarefa demorada, mas muito satisfatória e, acima de tudo, divertida. 

Essa cena se desenvolve junto com o músico, Igor, que encarna o senhor do tempo. A 

criança começa a perguntar coisas para o tempo, e ele responde, mas, para surpresa dela, 

responde por meio do som de uma gaita.  

Gosto muito do primeiro impulso com o qual somos penetrados ao ler um texto. 

Quando li a história de Los hombres y mujeres de maíz, rapidamente meu coração alçou 

vôo junto com a criança que existe em mim. Levei o conto para a cena e experimentei: 

“Hicieron un plan, cuando llegue ese día del engaño y la noche sea larga y el día 

sea una mentira querrá decir que el día se ha cansado, que el sol se ha quedado dormido y 

habrá que despertarlo!” (Texto Amareelos)  
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Figura 31 – Apresentação Amareelos (Centro Cultural Piollin) 

Fonte: Rafael Passos  

 Essa parte da história faz alusão a que os homens e mulheres de maíz iam combater 

o engano “acordando o sol”, ou seja, o engano significava que o sol tinha ficado durmindo. 

Vemos, nessa interpretação, um instinto de encarar o “engano”, ou seja, o “ruim” com 

inocência, brincadeira e leveza. É nesse instinto que se radica um grande poder do pueril. 

Enfretar as circunstâncias com esse poder na mão é uma das belezas da vida. A criança 

representou então, a figura Sagrada (a criança interior que alinha corpo, alma e espírito). 

Efetivamente, essa cena traz para o ritmo da peça um impulso reanimador. A vida 

da cena e a vida de meu trajeto arquetípico renasce. Tinha que contar essa história na minha 

língua materna, isso me permitia ficar mais expansiva. 

Tabajara, o índio 

Tabajara é um boneco que encarna a história de um índio que sacrifica sua 

existência para dar vida a uma planta de maíz, o alimento responsável por salvar o seu povo 

da situação de fome.  

Abre-se um miniuniverso: eu, a narradora, e Tabajara, a personagem principal da 

história. Na cena anterior, narrava um conto mexicano que tinha o maíz como símbolo da 

cultura. O conto de Tabajara é uma história adaptada do folclore brasileiro. Esse 

cruzamento de culturas que tinha um ponto crucial de encontro virou uma ferramenta para a 

dramaturgia da criação e originou o nome de Amareelos. 
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No final da cena, Tabajara morre, e, junto com ele, minha criança.  Sobre a cova do 

guerreiro Tabajara nasce uma planta e torna-se alimento vivo; sobre minha pele, nasce 

outra Rocio, amarela, com o sangue feito de maíz e ideias vindas do pó de estrelas. Revela-

se nesse miniuniverso a figura do Herói (o índio que morre pra matar a fome do povo e se 

torna alimento vivo). E assim Amareelos segue seu curso, entre vida – morte – vida, entre 

Brasil e México e o mundo, entre adultos, crianças e velhos, entre o portunhol, entre 

tempos e espaços imagéticos, entre serpentes e gaitas, entre Amar-eelos. 

Amar elos foi uma constante na fórmula desta dissertação. Uma constante que é 

composta de uma energia em expansão. Amar! Amar é desejo de vida, mas também desejo 

de morte. Aqui vida e morte são análogas, são elos que se pactam a través da criação do ser 

humano. Vivemos morrendo. Somos sua própria metáfora. Amar, morrer e nascer!  Entre 

nascer e morrer a poesia, a arte, o teatro nos abre uma possibilidade. 

El amor es creación del ser. Y ese ser es el nuestro. Nosotros mismos nos 

aniquilamos al crearnos y nos creamos al aniquilarnos. Caer: volver a ser. Hambre de 

vida: hambre de muerte. Salto de la energía, disparo, expansión del ser: pereza, inercia 

cósmica, caer en el sinfín. Extrañeza ante el otro: vuelta a uno mismo. Experiencia de la 

unidad e identidad final del ser.  

Octavio Paz.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Submeti-me a outra língua que não era a minha para falar sobre coisas que me 

moviam a alma. Para mim, falar português é falar cantando, com as sinuosidades de um 

espírito emocionado. Isso talvez porque o Brasil dançou minha alma, foi aqui onde conheci 

meu sul profundo, e o mínimo que eu podia fazer era oferecer-lhe um ato de gratidão na sua 

própria língua. 

A Rocio brasileira sempre foi de um caminhar emocionado. Não posso dizer que 

esta investigação foi uma tarefa difícil. A paixão é básica para o motor de minha ação, e eu 

me apaixonei profundamente pelos temas e pelas práticas sobre os quais lancei a discussão 

nesta dissertação. Talvez o desafio se apresentou no processo de digestão do universo 

acadêmico, pois venho de uma “formação” autodidata no teatro (com certeza eurocêntrica), 

a qual me moldou em processos um pouco menos científicos. Entro no jogo da 

universidade não para sabotar, com minha crítica, o sistema acadêmico, mas para propor 

uma possível epistemologia do sul que versa uma ordem de coexistência e não de 

imposição. Não sei se este trabalho tem a intenção de inspirar ou provocar algo em alguém, 

penso que essa não seria uma mera intenção do sul. Vejo esse discurso como uma partícula 

jogada de volta ao universo, pois foi ele mesmo que a engendrou, e se alguém, dentro de 

suas buscas de fundo, sentir uma afinidade “ao sul”, encontrará essa partícula ali mesmo, no 

universo. 

Minha inquietação principal neste trabalho era dar voz a um sul que precisa ser 

reintegrado aos fios do conhecimento pluriversal, através do corpo, da prática e do teatro. E 

é o cruzamento epistemológico a porta que se abriu para poder dialogar entre o discurso das 

ciências sociais e o caótico fazer do teatro. A metáfora do sul corpóreo lançou-se a tentar 

evocar um saber trançado por esses dois campos de conhecimento que a academia nos 

apresenta separados. Esse foi outro dos desafios. Foram significativamente estrelas valiosas 

as poucas informações que encontrei sobre as epistemologias do sul em uma reflexão 

pararela com o teatro. Se esse sul metafórico é a busca de novas interpretações da vida e 

novos horizontes do conhecimento, por que essa busca se deu por meio do teatro? Os 

poderes coloniais dominam principalmente corpos e existências, e o teatro se apresenta 

como uma dimensão da arte que nos dá a possibilidade de questionar, rever e reinventar o 

nosso corpo e a nossa existência. Entendo o teatro como um espaço de resistência. 
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Constatamos que as teorias e os instrumentos práticos do teatro, infelizmente, não se 

salvam das armadilhas do sistema hegemônico, pois estão no território de tal sistema. Por 

essa razão, acaba-se produzindo um teatro colonizado. 

À vista disso, dediquei-me à tarefa de propor uma prática corporal que pudesse 

animar a conexão e a criação do ator a partir de saberes e estímulos do sul. A dança-luta da 

capoeira e a dança ritual na cultura maia são saberes do corpo que, por sua vez, consistem 

em universos distantes. Porém, através da análise da hermenêutica diatópica, a qual propõe 

identificar elementos isomorfos entre diferentes cosmovisões, foram detectados princípios 

desses dois universos do corpo que se cruzam e se encontram na coordenada metafórica do 

sul. Vivenciamos, então, a roda do ritual mediante dinâmicas corporais que estabeleciam o 

círculo do espírito coletivo, em que os atores podiam experimentar um nível de transe que 

os levava a dinamizar suas energias do inconsciente (arquétipos) e seus fundos imagéticos 

da alma para a criação. Tanto na roda da capoeira como na roda ritual das práticas maias, 

identificamos o corpo em movimento como canal de conexão com a energia vital. E um 

dos objetivos da prática corporal era que o ator pudesse experimentar um grau de axé ou se 

conectar com o puah para tomar como registro corporal esse estado de presença em 

potência, o qual tanto é buscado pelo ator. 

Esses princípios são trabalhados nas práticas teatrais tradicionais, mas, nesta 

dissertação, quis evidenciar que não são princípios de um teórico em específico, ou, no 

caso, de uma teoria em particular. Esses princípios do teatro não vêm de uma cultura 

específica. Eles vêm, sim, das intuições mais profundas do ser humano, da sua infinita 

necessidade de conectar-se com as energias e os tempos sagrados do universo. Nascem do 

coração do ser. Sendo a Grécia antiga a única vertente que geralmente estudamos como 

origem do teatro, constatamos que tal necessidade se faz presente não somente no homem 

grego, por exemplo, mas em muitas outras culturas deste mundo diverso.  

Estimular essa expansão de percepção do conhecimento e esse diálogo entre as 

diferentes culturas é uma das preocupações principais das epistemologias do sul que me 

propus a seguir por meio da prática teatral. 

A tradução intercultural, por seu lado, foi vivenciada também neste trabalho, 

colocando em experimento a prática corporal tanto no Brasil quanto no México. Isso fez 

com que os atores de ambos os países vivenciassem um cruzamento exótico entre essas 



124 

 

 
 

culturas através da prática teatral. O mencionado cruzamento permitiu que descobríssemos 

o quanto o ser humano reage de forma ativa ao “novo”, ao “desconhecido”, e transforma 

esse sentimento de incerteza em um alargamento da percepção, em um autoconhecimento, 

em um abrir-se à alteridade. Mas não somente os atores da prática corporal vivenciaram 

esse atravessamento de culturas. Eu sofri profundamente na pele essa tradução, tanto que 

me levou a criar esta dissertação. Tal é a grande convicção que tenho frente a este trabalho. 

O sul corpóreo mostrou sua forma mais intrínseca através de Amareelos. A cena 

dinamizada por corpos críticos e poéticos é um acontecimento tão privilegiado do sul e, ao 

mesmo tempo, tão delicado que me é difícil registrar, nestas palavras, as invisibilidades e o 

outro lado da cena e dos corpos que fazem a magia acontecer no teatro. Essa magia é o 

próprio sul se manifestando e pulsando num aqui e agora. Em Amareelos, fiz uso de minhas 

lutas internas presentes nesta etapa de minha vida e de várias identidades que me circulam 

para contar a minha história e, junto com minha história, contar algumas histórias de maíz, 

também amareelas, latinoamericanas, para aproximar minha alma da alma do público e nos 

encontrarmos num espaço e num tempo, ou seja, numa coordenada: o sul mágico. Dessa 

forma, o espectador também pode atingir a conexão com esse lugar. Quando o ator 

realmente consegue transmitir um sul profundo, o espectador não enxerga a intimidade do 

ator, enxerga a sua própria, porque esse fenômeno surge num plano antes da matéria, antes 

do pensamento. Surge num lugar onde o cosmos nos interliga, manifestando-se, assim, uma 

consciência coletiva. O observador, então, torna-se o observado. A criação cênica de 

Amareelos representou a possibilidade poética que deu vida a um exercício epistemológico 

da hermenêutica diatópica, uma tradução intercultural que se fez carne, fez-se alma, fez-se 

sul, norte, leste e oeste. E, assim, esse exercício cênico se tornou a bússola que talvez não 

aponte, mas que anuncie, a partir de todas as suas direções, a desconstrução e 

descolonização do imaginário, desvelando a esfera de um corpo entregue à poesia, ao 

desconhecido, à dança, à sensibilidade, ao compromisso social, à justiça social, ao aqui e 

agora, ao teatro. 

Visto assim, o sul corpóreo não somente gera uma reação na dimensão artística. 

Essa metáfora também clama por enunciar aquele lugar do corpo que é crítico e anárquico 

por excelência. Crítico e anárquico porque desconstrói, questiona e ressignifica sua ação, 

tanto sua historicidade pessoal como a historicidade do meio que o rodeia, transgredindo, 
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mediante seu arquivo corporal, as convenções sociais. Desse modo, a condição crítica e 

poética da arte e o sul do corpo entram em divergência, desafiam e questionam a imposição 

do norte. 

As práticas criadas neste trabalho conversam com uma ideia de descolonização 

através do corpo. Essa bússola que é nosso corpo pode nos levar para muito além ou para 

muito perto. A presença corporal do sul nos aponta, desponta-nos, desaponta-nos, avança-

nos, defende-nos, fortalece-nos, une-nos, mistura-nos e realmente nos atravessa, como 

quem assume a coragem de atravessar uma fronteira. Atravessa, sem nenhuma pretensão, 

de um único lugar, mas de possibilitar os diversos caminhos ao mesmo tempo. Talvez essas 

práticas nos apontem um sul, mas um sul que nos fala sobre esse norte, leste, oeste, 

caminhos de um corpo do aqui e agora. 

O sul corpóreo não pretende estabelecer-se como um conceito determinado, 

enquadrando a reflexão interdisciplinar aqui desenvolvida em uma única vertente de 

interpretação. Busca apenas criar elos para a ramificação de um saber a partir dessa 

interpretação que é uma entre tantas outras. 

Por que agora, em 2017, é importante voltar às fontes, aos princípios e aos 

fundamentos? Por que se faz preciso olhar para os fundos?  

Para descolonizar. A epistemologia do sul é uma forma de existir, de resignificar, 

recriar a percepção do mundo, novas formas de habitá-lo, compartilha-lo. Reverter, 

reposicionar a visão, dançar, transver, criar, reapropriar o corpo como território de 

liberdade, recuperar a subjetividade, o indecível, os sonhos, as UTOPIAS! Ser do sul é ter o 

privilegio de dizer ao mundo que tenho a espiritualidade como organização de minha 

relação humana. A epistemologia do sul é UMA FORMA DE SER ATRIZ.  
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Figura 1 – Cartaz principal prática corporal, Natal, 2016. 

Fonte: Acervo da autora.  

Figura 2 – Cartaz principal Intercâmbio Guanajuato, México, 2016. 

Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 3 – Cartaz principal Amareelos. Temporada em Natal, 2017. 

Fonte: Acervo da autora.  

 


