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RESUMO 

 

A atual monografia tem como objetivo entender a relação entre a performance e a trajetória 

dos sujeitos da ação da performance, a partir da observação participativa, sobre o Coletivo 

Artístico Saravá, projeto de extensão e grupo de pesquisa coordenado pela professora Alissan 

Maria, em funcionamento no Instituto Federal Fluminense (IFF), Campus Centro, em Campos 

dos Goytacazes. Toma-se a performance como objeto de pesquisa que possibilita uma leitura 

social a partir do olhar sobre a estética, compreendendo a experiência artística como um 

trabalho de sensibilidade e de formação de espaço social, portanto, uma ação política. Para 

isso, a pesquisa parte da observação das ações dos sujeitos da performance, seus estudos, 

debates e produções sobre performances culturais e relações étnico – raciais. A análise acerca 

dos comportamentos e regras próprias nos interlocutores e nas interlocutoras foi realizada por 

meio de entrevistas que possibilitaram encontrar em suas trajetórias e trabalhos artísticos 

ações sociais e produção de presença, por meio da estética e dos estudos como docentes na 

Licenciatura em Teatro, no IFF – Campus Centro. Pretende-se, nesse processo de pesquisa, 

relacionar a ação performática a partir de seus agentes e suas trajetórias, considerando o 

artista performer um sujeito histórico que reflete em sua obra, direta ou indiretamente, 

aspectos da vida social e memórias coletivas. Foram escolhidos autores como Raymond 

Williams, a partir de seus escritos sobre o conceito de “Estrutura de sentimentos”, 

possibilitando identificar na obra de arte os sujeitos da performance como agentes de seu 

tempo. O conceito de “Heterotopia”, do Foucault, foi utilizado para fundamentar as práticas 

dos agentes do Coletivo Saravá como formas de produção de heterotopias e construção 

espaços a partir do caráter desviante e de questionamento sobre as instituições. Ao pensar nas 

relações subjetivas e no fazer artístico de uma geração em associação com seus pensamentos, 

sensibilidades e reflexões, podemos pensar ações artísticas críticas que refletem seus 

respectivos tempos e contextos históricos. 

 

Palavras-chave: Coletivo Saravá. Coletivo Artístico. Performance. Estrutura de sentimentos. 

Heterotopia. Estética. Trajetórias. 

  



ABSTRACT 

 

The present completion work has as its objective to comprehend the relations between 

performance and  the action subject of the performance’s trajectory, by using the participatory 

observation on the group Coletivo Artístico Saravá which is the extension project and 

research group coordinated by the teacher Alissan Maria and functions in Instituto Federal 

Fluminense (IFF), Campus Centro in the city of Campos dos Goytacazes. Performance is the 

object of the research that enables a social reading from the esthetic view, comprehending the 

artistic experience as a sensible work and that it builds a social space, therefore, a political 

action. For that, the search comes from the observation of the performance’s subject actions, 

their studies, debates and the production of cultural performances and racial ethnical relations. 

The analysis on the behavior and the own rules on the interlocutors was realized with the use 

of interviews that enabled to find on their trajectory and artistic work, social actions and new 

possibilities of transformation by the artistic production and the their studies as theater 

students at IFF, campus centro. it is intended on this research process, to make a relation 

between the performance action from its agents and their trajectory, considering the performer 

artist as a historic subject that reflects on its work, directly or indirectly, aspects of the social 

life and collective memories. There were chosen authors as Raymond Williams, from his 

writings about the “structures of feeling”, which enables to identify of the works of art, the 

performance’s subjects as the agents of their time. Foucault’s “heterotopia” concept was used 

to substantiate the agent’s practices from Coletivo Saravá as forms of productions of 

heterotopias and of building spaces from the deviant character and from questionings about 

the institutions. When thinking about the subjective relations and about the artistic work that 

are with a generation and association within the artist’s thoughts, sensibility and reflections, 

we can think critic artistic action that reflects on their respective timing and historic context.  

 

Keywords: Coletivo Saravá. Coletivo Artístico. Performance. Structures of feeling. 

Heterotopia. Aesthetics. Trajectories. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os caminhos dessa pesquisa surgem a partir do interesse em refletir sobre as relações 

entre a produção estética e a identidade dos professores-artistas em formação e integrantes do 

Coletivo Artístico Saravá, projeto de extensão do curso de licenciatura em teatro do Instituto 

Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes. O conteúdo presente em observações, 

experiências coletivas, entrevistas e análise das performances elaboradas pelo coletivo é o 

principal ponto de partida e base de dados, o que será associado às experiências estéticas do 

Coletivo e suas trajetórias de vida que passam, em sua maioria, pela questão racial, contato 

com a prática teatral e a performance.  

 Antes de existir como um projeto de extensão, tomando forma institucional em 2017 

no curso de licenciatura em teatro no Instituto Federal Fluminense, o Saravá já estava sendo 

constituído pelo desejo dos estudos sobre performances artísticas e culturais de Alissan e 

pelos processos de identidade dos integrantes do Saravá. O projeto de extensão que leva o 

nome do Saravá é de autoria de Alissan e está inserido no curso de licenciatura em teatro no 

Instituto Federal Fluminense. O Saravá, como um projeto de extensão, já teve como bolsista 

Lais Lino, Laura Otal, Eduardo Birchler e Laura Otal. Yan Freitas e Bárbara Melo foram 

bolsistas do projeto de pesquisa atrelados ao projeto de extensão. Atualmente Laura Otal é 

bolsista do projeto de extensão e Michele Pereira é bolsista do projeto de pesquisa atrelado ao 

projeto de extensão, chamado Saias de Axé.   

 O primeiro contato estabelecido com o Coletivo foi através da experiência com 

a performance “Ouvi-dor-ria”, realizada no IFF campus centro, em novembro de 2016, 

durante a 24ª Semana do Saber Fazer Saber. Esse dia, a performance acontecia no pátio e os 

detalhes foram marcantes: as saias de chita e a partitura corporal ao som da música Cordeiro 

de Nanã1. A “Ouvir-dor-ria” é uma performance que tem como partida a ação “Converso 

sobre qualquer assunto”, da artista e pesquisadora Eleonora Fabião. Na performance de 

Eleonora Fabião, a artista e professora da Pós-Graduação em Artes da Cena e do Curso de 

Direção Teatral, Escola de Comunicação, na Universidade Federal do Rio de Janeiro coloca 

cadeiras de sua cozinha, com os pés no chão e uma placa escrita “converso sobre qualquer 

assunto”, propondo aos transeuntes uma escuta e conversa atenta em meio à ambientes 

abertos no Rio de Janeiro, como o Largo do Carioca, em busca das histórias e questões de 

pessoas que passavam em seus cotidianos. Em “Ouvir-dor-ria”, os integrantes colocam suas 

cadeiras distribuídas pelo espaço, com placas dizendo “escuto histórias sobre...” e cada um 

 
1A música cordeiro de Nanã é de autoria conjunta de Mateus Aleluia e Dadinho. 
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escolhe sobre o que quer escutar. Os assuntos são relacionados a questões do cotidiano. 

Histórias de dor, histórias sobre caminhos, histórias sobre opressões, histórias sobre fé. A 

performance é pensada por meio do encontro entre o performer e o público, promovendo 

interação entre os sujeitos que participam da ação, proporcionando o contato do público e 

afetações intersubjetivas. 

 Após esse contato, surgiu interesse em conhecer o Coletivo em busca de estudos sobre 

performance.  Em 2017 o grupo de estudos estava se organizando para realizar leituras de 

bibliografias que giram em torno de performances artísticas, performances culturais e relações 

étnico raciais no Brasil.  Participar das reuniões e frequentar o grupo de estudos 

do Saravá despertou inquietações sobre os estudos performáticos. A relação estabelecida 

nesse processo de pesquisa e experiência com o Coletivo Artístico Saravá leva em conta as 

experiências de formação em performance. A partir da participação desses jogos, surgiu a 

possibilidade de conhecer corporalmente o que o grupo estudava, assim como participar das 

atividades permitiu que pudesse conhecer, aos poucos:  Alissan, Yan, Guilherme, Eduardo, 

Bárbara, Laura, Michele, Laís. Duas outras participantes, não entrevistadas, eram Gezebel e 

Larissa, bolsistas da professora Tatiana Oliveira que foi autora do projeto “Processo de 

Pesquisa e Formação em Dança: Grupo Experimental” e fazia parceria com o Saravá.  

 Os encontros aconteciam semanalmente e variavam em formatos: por vezes era uma 

reunião onde pensávamos calendários e propostas de ação, outras eram grupos de estudo, 

outras eram experimentações com o corpo, outras eram laboratórios em 

performance.Como direção pedagógica, os integrantes do Coletivo se baseiam na aplicação da 

Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em 

todas as escolas, públicas e particulares, do ensino básico ao médio. Além do que leem e 

debatem no coletivo, os integrantes têmdisciplinas sobre Teatro, Teatro - Educação e 

Educação como cronograma do curso e mantem grupo de estudos específicos sobre educação 

e relações étnico raciais.  

 Foi utilizada a análise do discurso, em conjunto com observações do cotidiano e das 

práticas dos integrantes do Saravá que levaram a perceber suas criações estéticas relacionadas 

a temas da ordem racial, política, social e econômica. O conteúdo reunido através de 

entrevistas, anotações e experiências no grupo de estudos Marielle Franco2, assim como a 

 
2 O Grupo de Estudos Marielle Franco ganhou esse nome após a execução da vereadora Marielle Franco no dia 
14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Com objetivo de unir os projetos de pesquisa Saias de Axé e o projeto 
de extensão que leva o nome do Coletivo Artístico Saravá. Nos encontros, há um compartilhamento de 
bibliografias com referências afro-brasileiras, assim como os integrantes apresentam suas pesquisas em 
andamento, baseadas na formação de professores aptos ao ensino de História da África baseados na Lei 



12 
 

participação no processo de construção das performances, mostra seus lugares sociais, 

políticos e reflexões em torno do modelo de sociedade vigente, a partir de suas falas. 

 Seguindo a direção de refletir sobre o conteúdo estético produzido pelo coletivo 

artístico Saravá como ações políticas, foram entrelaçados conceitos como “Heterotopia”, do 

Foucault (1984) e o conceito “estrutura de sentimentos”, elaborado pelo Raymond Wiliams 

(1979). Escolher por autores e conceitos que estabeleçam reflexões sobre experiência artística 

e posicionamento político faz com que a criação artística se torne um campo com 

especificidades estabelecidas em relação ao seu tempo, identificando a experiência artística 

como uma ação política. A intenção é buscar entender a arte como uma prática política dentro 

da forma contemporânea de se pensar a produção artística, onde o contato com o público se dá 

de forma aberta às interferências e ao outro. Segundo Borriaud (1998), na arte contemporânea 

a forma é um meio para encontros. Isso porque ela nasce dentro do contexto urbano e dessa 

forma, é feita para relacionar a obra e os sujeitos de alguma forma, experienciam. O 

espectador, nesse sentido, é atravessado por um conjunto de ações estéticas que causam 

“estranheza”. “Estranhar”, ação presente nos escritos do Brecht (1978), surge com o “teatro 

didático” e se refere a mudança estrutural, a partir de técnicas teatrais, no gesto do 

protagonista que adere à sua prática artística um sentimento de pertencer como sujeito e ator 

às questões encenadas em palco. Esse sujeito no palco busca aproximar as relações humanas 

entre palco e plateia, onde o sujeito espectador pode ter acesso a questões materiais, afetivas e 

políticas do seu tempo, dentro das especificidades estéticas traçadas pelo teatro. 

 Assim serão utilizados conceitos como a “Estrutura de sentimentos”, do Raymond 

Williams (2013) para se pensar como uma geração de artistas articula o fazer artístico a partir 

das tendências do seu tempo, enfatizando a relação entre os sujeitos artistas e seus contextos 

históricos. A busca pela aproximação entreo conceito de “Estrutura de sentimentos” com a 

criação de espaços possíveis para sociabilidades desviantes, proposta por Foucault através da 

“Heterotopia”, procura entender a estética comoum reflexo do tempo e espaço vivido por 

sujeitos sociais e também como meio de existir dentro de um espaço-tempo.  

Como primeiro capítulo, temos “Performance: encontros, caminhos e encruzilhadas” 

onde está descrito o surgimento do Coletivo e o encontro com a performance “Ouvir-dor-ia” 

em 2016. Esse capítulo introduz questões específicas das ações performáticas, como a 

“Produção de Presença”, conceito elaborado por Gumbrecht (2010) e “comportamento 

restaurado” do autor Schechner(2006).  

 
10.639/03 que propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
africana. 
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O segundo capítulo, com o nome de “Memórias, identidade e ancestralidade” se 

propõe a mapear nas falas dos entrevistados questões como identidade, relações raciais e 

performance artística. Nesse capítulo há um olhar sobre os estudos do Coletivo em trazer 

observações de performances culturais para a elaboração de performances artísticas. Nas 

entrevistas, o racismo e reflexões sobre relações étnico-raciais fazem parte da maioria das 

falas. Através de reflexões sobre raça e sociedade que por muitas vezes são despertadas 

memórias afetivas dos interlocutores e interlocutoras. Portanto, pensar a intersubjetividade de 

pessoas negras é imprescindível para pensar a estrutura social e espaço que esses sujeitos 

ocupam. Como usam do método de observação de performances culturais para a criação de 

performances artísticas, o autor Zeca Ligieiro é pautado pelos seus estudos base sobre 

performances culturais, assim como Alissan Silva. No que se diz respeito ao debate étnico 

racial, foram utilizados artigos do Luis Tomas Domingos, entre outros autores, retirados da 

bibliografia do Coletivo Artístico Saravá. No sub item, “estrutura de sentimento e 

heterotopia”, há uma associação dos conceitos elaborados por Raymond Williams e Foucault 

para tratar dessas identidades interferindo no espaço a partir das vertentes estético políticas 

por meio da ação performática.   

 

1.1. Metodologia  

 

 Este estudo foi realizado a partir de pesquisa qualitativa, utilizando-se da observação 

participante junto ao grupo Coletivo Artístico Saravá, na cidade de Campos dos Goytacazes, 

no ano de 2018.“7) A observação participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de 

todos os sentidos. É preciso aprender quando perguntar e quando não perguntar, assim como 

que perguntas fazer na hora certa (...)”(VALLADARES, 2007, p. 303). 

LiciaVallares (2007), a partir da leitura de William FooteWhyte, organiza “10 

mandamentos” que considera essencial para o entendimento da observação participante, 

método utilizado para a realização dessa monografia. Fazer uso dos sentidos para a 

compreensão do Coletivo Artístico Saravá passa pela vivência com o Coletivo, integrado ao 

olhar para as ações performáticas e entrevistas colhidas. A observação participante trouxe 

reflexões sobre a formação desses artistas docentes em teatro.  

Leituras sobre relações étnico raciais, performance arte e performance cultural, 

acessadas a partir das vivências, em sua maioria como pessoas negras, desses sujeitos em 

sociedade, estão presentes na formação e nos valores desses sujeitos. Por isso, a escolha de 
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integrar o olhar estético a partir da performance artística é parte da análise, buscando 

explicitar relações entreforma artística, contextos históricos, raciais e sociais dos artistas e 

professores em formação de questões raciais e elementos da cultura afro brasileira fazem parte 

da formação estética e dos sujeitos da performance. 

 Para as entrevistas utilizamos uma sala da Vila Maria3, espaço de cultura da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Com a ajuda de profissionais do áudio 

visual, posicionamos as câmeras e chamando um por um para a gravação. O roteiro de 

entrevista foi elaborado após 8 meses desde o início da observação participante e vivência 

com o Saravá. As questões tratadas na entrevista pretendiam trazer reflexões dos sujeitos com 

a performance, no quesito pessoal e nas análises de público. Todos pareciam tímidos, ainda 

que sejam atores e atrizes e tenham com isso habilidades específicas com a fala. Foram 

utilizadas câmeras pois há como intenção elaborar um curta documentário sobre o Saravá 

interligando suas falas às ações gravadas da performance Ruínas. 

 Ao entrar no coletivo, foram observados discursos e falas, participei das atividades do 

grupo e tive acesso à leitura e ao debate de textos sobre performances artísticas e 

performances culturais a partir do Grupo de Estudos Marielle Franco. Faz parte de uma 

espécie de ritual social do grupo que, para começar a fazer parte das performances, é preciso 

ter bagagem de leitura sobre a prática artística. 

 Em maio de 2017, momento de aproximação com o Coletivo,  foi o início de uma 

performance que se repetiu mais 13 meses, chamada “A volta ou a Revolta de Michele”, onde 

foi possível  observar a reação do público e também as modificações que essa performance 

passou em sua forma. A performance surge a partir dos questionamentos de Michele Pereira 

sobre o dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Em primeiro momento, ela chamou o 

grupo para participar da performance e ainda que parte dos integrantes estivessem no pátio no 

momento da performance, nenhum foi,o que gerou Michele fazer sua primeira performance 

sozinha. A falta de coragem sublinhada pelo grupo, acabou gerando uma performance 

coletiva que se repetiu por 11 meses depois da primeira ação de Michele sozinha. 

 Michele tem 23 anos e é natural da cidade de Campos. Faz teatro desde os 15 anos. 

Começou a estudar teatro no Palácio da Cultura através do Curso Livre de Teatro da 

prefeitura. Mora no bairro Planície e em sua entrevista fala da sua trajetória na ajuda da 

criação da irmã, desde sua infância, e no suporte para a casa que dava à mãe que precisava 

 
3 A Casa de Cultura Villa Maria, situada em Campos dos Goytacazes e parte da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, como sede de uma das unidades do projeto de extensão Arte na Escola, cedeu espaço ao Saravá 
para a realização de atividades do Grupo de estudos Marielle Franco.  
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trabalhar para sustentar ela e os irmãos. Entrou para a licenciatura em teatro em 2016, mesmo 

ano em que Alissan montou, em conjunto com ex e atuais integrantes, o Coletivo Saravá. 

Michele, assim como a maioria dos interlocutores e interlocutoras, não havia estabelecido 

contato com a performance antes de entrar no Saravá. Por conta da realização de sua primeira 

performance sozinha, nasceu a performance “A volta ou a (re)volta da Michele”, em caráter 

de uma performance duracional, acontecendo ao longo dos meses e ganhou esse nome a partir 

da primeira execução onde seus companheiros de coletivo estavam presentes. A partir dessas 

repetições, foi possível acompanhar o desenvolvimento de uma performance duracional pelo 

período de um ano. 

 Durante os meses em que “A volta ou a (re)volta da Michele aconteceu, outras 

demandas de performance surgiram e foi possível acompanhar como olhar externo em 

primeiro momento a performance Ouvi-dor-ria e pude participar do processo de criação da 

performance “Ruínas” e “Corpo-Tecido-Farrapo-Humano”. Entre os processos de criação 

aconteciam encontros voltados para o descobrimento do corpo ancestral, onde elementos da 

dança afro-brasileira faziam parte do processo de aprendizado e eram formados a partir de 

jogos teatrais aplicados entre o grupo. Como parte da demanda discursiva e teórica do grupo, 

aconteciam os grupos de estudos que foram apresentações dos integrantes sobre seus 

processos de pesquisa, onde a maioria deles falava sobre sua trajetória associada aos estudos 

aplicados no Coletivo Artístico Saravá a partir de conexões estabelecidas por Alissan, 

coordenadora do Coletivo. 

 Os interlocutores e interlocutoras trouxeram reflexões, questionamentos e 

aprendizados sobre a prática da performance e sua relação com o debate étnico racial, ao 

estudar performances culturais para a elaboração de performances artísticas. Cabe explicitar o 

quanto se tornou delicado tratar do debate por uma questão de alteridade, onde as situações 

descritas pelos sujeitos precisavam ser imaginadas, entendendo minha condição como pessoa 

branca e com sociabilidade diferente pela minha cor de pele. Conceitos como a 

ancestralidade, em conjunto com a crítica e reflexão sobre suas condições sociais estiveram 

presentes nas falas dos interlocutores e interlocutoras quando perguntados sobre suas práticas 

artísticas e as trajetórias. Tratar de matéria artística nesse trabalho é uma escolha analítica que 

permite acesso a lugares sensíveis e que fazem parte da construção da identidade e formação 

social dos e das integrantes do Coletivo Artístico Saravá. 

 Após algum tempo em contato com o Coletivo, ele veio a se tornar tema dessa 

monografia, o que resultou a utilização dessas experiências em performance parte da 

observação participante com o grupo. Isso se deu em relação a dois fatores: o interno e o 
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externo. Internamente, durante os processos laboratoriais em performance, pude conhecer o 

Coletivo, sendo uma das poucas não estudantes de licenciatura em teatro a partir das 

aplicações dos jogos cênicos e das criações coletivas. Externamente, a partir do olhar atento 

ao público, também foi possível perceber como era a interação das pessoas enquanto as 

performances aconteciam. Dentre esses lugares, já foram ocupados também espaços para 

fotografar e filmar algumas performances, o que gerou um olhar mais objetivo em relação ao 

público, onde por meio do aparato áudio visual, foram registradas as reações dos sujeitos que 

assistem, interagem ou apenas passam enquanto acontece uma performance. 

 Estranhar o familiar, descrito por Gilberto Velho(1980) como fundamental para 

compreender as sociedades que também estamos inseridos, foi importante para reconhecer no 

Saravá um conjunto de valores, práticas e comportamentos. Através do discurso que traz 

referências sobre a não representatividade da população negra em espaços institucionais como 

a academia ou até mesmo o teatro, foi perceptível uma unidade discursiva entre o coletivo que 

se apoia na formação docente a partir dos olhares sobre os impactos resultantes do processo 

escravista no Brasil. Os integrantes do Coletivo que ocupam o lugar de brancos também 

mencionam a importância do debate étnico racial para alcançar a população negra não 

representada em sua cultura nos meios institucionais que nos é comum enquanto sujeitos em 

sociedade, como os locais de ensino e aprendizado, entre eles, o ensino básico. 

 Esse conjunto de valores, práticas e comportamentos buscam trazer referências afro 

centradas para os laboratórios em performance e para a prática docente. Os comportamentos 

estão também interligados entre os integrantes do Coletivo por todos terem tido à linguagem 

teatral antes de entrarem num Coletivo de performance e por perceberem as diferenças ao 

tratar do personagem em teatro e do sujeito em performance. O processo desconstrução 

também é comum a todos: na performance encontraram lugares em que poderiam refletir 

sobre os ensinamentos familiares e sociais, entendendo que por muitas vezes não poderiam se 

encaixar em determinados padrões e comportamentos sociais.  

 O Saravá portanto, funciona como uma produção de uma utopia possível, uma 

“Heterotopia”, como escreveu Foucault (1984) porque cria a possibilidade do encontro entre 

sujeitos que através de um conjunto de valores podem expressar e se colocar em 

questionamentos comuns sobre as questões de raça e classe na sociedade. Esse “não lugar”, 

dito por Yan como uma produção de “micro utopias”, é referente ao seu trabalho em 

performance como um sujeito negro que na sociedade vivenciou os “não lugares” e hoje 

consegue trazer a reflexão sobre sua vivência em sociedade para suas performances coletivas 

com o Coletivo Artístico Saravá. 
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 Praticar a “observação e empatia”, escritas por Gilberto Velho (1980) como trabalhos 

delicados e que demandam tempo para entender as complexidades presentes numa 

organização social e cultural, prevê dessa forma um desdobramento por parte do pesquisador 

em entender e praticar a alteridade, compreendendo que seu papel diante do grupo em que 

pesquisa é de sistematizar e entender os contextos históricos e econômicos que vivem os seus 

interlocutores, assim como compreender seus modos de ação e comportamentos no mundo. 

Dessa forma, o trabalho do antropólogo ou do cientista social é uma busca por entender os 

“comportamentos conscientes e inconscientes” (VELHO, Gilberto, 1980, pag 128) de um 

determinado grupo, entre os ditos e os não ditos, a partir de observação dos discursos e 

práticas dos sujeitos de pesquisa.   

 Um dos autores escolhidos para a realização de análises desta monografia foi 

Raymond Williams, que fazia avaliação da produção literária para interpretar as gerações e a 

consciência de uma época, a partir de uma leitura dos comportamentos e movimentos dos 

escritores e escritores e suas obras, entendendo a prática artística, posicionamentos sociais e 

consciência histórica a partir da noção de experiência vivida. (WILLIAMS, 2013).  

 Trazer conceitos utilizados para sustentar o pensamento de que na estética está 

presente um conjunto de experiências relacionadas aos protagonistas de seu tempo tem por 

consequência dar visibilidade sobre seus pensamentos acerca de questões sociais. Para isso, 

analisar as ações performáticas e representações sociais dos sujeitos do Coletivo 

Artístico Saravá a partir da “estrutura de sentimentos”, escrita por Raymond Williams (2013), 

toma a forma artística como elemento produtor de sentimentos em conjunto com seus autores, 

trajetórias e tempos históricos.  

 Em associação com a “Heterotopia”, do Foucault (1984), é possível entender a criação 

estética, a partir dos sujeitos, como uma fenda possível dentro das realidades sociais 

hegemônicas. O que leva a pensar na “estrutura de sentimentos” do Raymond Williams é a 

busca pela forma de abarcar a relação entre os comportamentos sociais do Coletivo Artístico 

Saravá e suas produções estéticas, considerando quem são esses sujeitos, quais são suas 

práticas sociais, seus conjuntos de valores e ideologias de vida. Desse modo, a experiência 

artística e seu processo de criação são objetos de análise, não menos importantes do que as 

ferramentas de análise bibliográfica, nem tem como intenção direcionar compreensões, 

sensibilidades ou interpretações sobre a experiência estética. O que nos interessa é refletir 

sobre a produção artística como material de análise que tem reflexos de seu tempo, 

entendendo a performance e a prática artística como ações sociais. 
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 A análise das representações sociais, apresentada por Goffman (1985) em seu livro 

“representações da vida cotidiana” será utilizado para entender o uso das máscaras sociais 

como elementos da formação do sujeito. As máscaras são percebidas a partir das narrativas do 

sujeito, e ao contrário do efeito “cínico” dos discursos, onde os atores sociais estão inclinados 

à má fé das representações, a intenção dessa análise é relacionar a performance em seu uso 

cotidiano, a partir das entrevistas e da observação e participação das performances do grupo 

de estudos Marielle Franco e das vivências com o Coletivo Artístico Saravá. Como tentativa 

de unir os conceitos sociológicos e antropológicos ao pensamento sobre estética e arte, é 

aberta a possibilidade de refletir as reverberações das performances no público a partir dos 

sistemas de valores e organizações culturais dos performers do Coletivo. 
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CAPÍTULO 1: PERFORMANCE - ENCONTROS, CAMINHOS E ENCRUZILHADAS 

 
 

  

Esta é a potência da performance: des-habituar, des-mecanizar, escovar à contra-pêlo. 

Trata-se de buscar maneiras alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados 

psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam dissonâncias diversas: dissonâncias 

de ordem econômica, emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, 

sexual, política, estética, social, racial...(Fabião, Eleonora, 2009) 

  

Diferentemente da ideia de “representar”, a performance está mais próxima do 

conceito “produção de presença” criado por Gumbrecht (2010) a partir de críticas a visão 

central proposta e praticada pelas Humanidade de “identificação” e/ou “atribuição de 

sentido”. Sua proposta é trazer um conceito que conceba “a experiência estética como uma 

oscilação (às vezes, uma interferência) entre "efeitos de presença" e "efeitos de sentido" 

(Gumbrecht, 2010, pg. 22). 

 Para Gumbrecht (2010), a experiência do sentido é fundamentada do modelo 

cartesiano de se pensar ciência, esse que separa o homem dos objetos, gerando entre eles um 

sentimento metafísico, em que o homem tenta atribuir sentidos aos espaços em que o corpo 

está presente e paradoxalmente distanciado, à medida em interpreta determinada situação. 

Os estudos de Schechner (2006) trazem representações da vida cotidiana, hábitos e 

comportamentos para pensar diferentes formas de teatro e pensar performance. Por isso, leva 

em consideração que o “comportamentos restaurados”, nas artes, se diferenciam entre si, pois 

são escolhas do sujeito (ou sujeitos, diretores etc) que criam e elaboram suas ações estéticas. 

O acesso a teoria do Schechner me veio através do contato com o grupo de 

estudos Marielle Franco, parte do Coletivo Artístico Saravá , onde assistindo aos trabalhos 

dos integrantes e das integrantes do coletivo tive contato com o conceito e também o contexto 

em que estavam inseridos a partir de suas apresentações de pesquisas. 

 Schechner (2006) utiliza a performance em diferentes campos, tanto para tratar de 

rituais sociais, quanto para falar de performance arte. Foi diretor do “The Performance 

Group” e é professor no departamento de Estudos da Performance na TischSchool of the Arts 

da Universidade de Nova Iorque.  

 Em seu texto “O que é performance”, o autor explica o “comportamento restaurado” 

como ações são ações duas vezes experienciadas. Exemplos desse conceito são vistos na 

esfera da arte e na esfera da vida. Nas artes são ações que se repetem intencionalmente, a 
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partir de escolhas estéticas de seus respectivos autores. O “comportamento restaurado” na 

sociedade são os rituais e comportamentos pelos quais passamos, repetimos como sujeitos e 

marcam nossa formação enquanto pertencentes a um grupo social. O autor trata de 

manifestações coletivas como performances coletivas, resultantes de tensões em vivência na 

esfera pública. Iremos nos adentrar em conceitos que aproximam a vida e a arte para pensar 

performance como identidade e consequentemente, forma de posicionamento social, levando 

em consideração a singularidade da experiência de cada um e como se constroem 

ideologicamente no Coletivo. 

 Schechner (2006) traça diferenças entre o “fazer acreditar” e o “fazer de conta”, em 

seu texto “O que é performance”. As duas formas de pensar teatro passam por essa distinção 

de termos, o que interfere diretamente à visão do espectador e também de quem está em cena 

ou pensando a obra.  

 O “fazer de conta” é quando se quer passar uma imagem convincente, a fim de fazer 

com que o outro acredite no que está sendo representado, sem a intenção clara de separar a 

esfera artística da esfera cotidiana e pessoal de quem está pensando e atuando 

(SCHECHNER: 2006).   

 O “fazer acreditar”, em contraponto, não diferencia as duas esferas e por outro lado, 

tenta causar conflitos, a ponto que não se saiba se quem está ali é um personagem ou a própria 

pessoa, o que acaba aproximando a arte da vida. As duas formas tratam da realidade, o que 

diferencia é como o receptor é tocado: de um lado, é tomado por um mundo em que ele pode 

acreditar ou não, onde não necessariamente ele está inserido, por outro, um universo que 

dialoga com intimidades e sensibilidades talvez antes ainda não descobertas (SCHECHNER: 

2006).   

 Muitos sinais levaram ao conhecimento do Coletivo Artístico Saravá. Campos dos 

Goytacazes, cidade cortada pelo rio Paraíba do Sul, apesar de sua extensão territorial e seu 

valor econômico para o estado do Rio de Janeiro, por ser a maior província petrolífera do 

Estado, tem suas defasagens culturais em formação e técnica em artes e em aparelhos de 

cultura.  

 Os primeiros cursos voltados para os interesses artísticos têm formações em 

licenciaturas. Quem trouxe esses cursos foi o Instituto Federal Fluminense, com cursos de 

formação e habilitação em música e a licenciatura em teatro, criada em 2015. Na licenciatura 

em teatro, um ano depois da criação do curso, surgiu o Coletivo Artístico Saravá. Ao 

conversar com Eduardo Birchler, na época já integrante do Saravá, tive conhecimento sobre a 

professora Alissan que coordenava um grupo de estudos em performance em Campos. Meses 
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após esse encontro, pude experienciar como público a performance “Ouvir-dor-ria” no pátio 

do Instituto Federal Fluminense, onde conheci Alissan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Eduardo na performance “Ouvir-dor-ia”; Realizada na semana do Saber Fazer Saber, em 

novembro 2016. Acervo do Coletivo Artístico Saravá. 

 

Depois desses momentos, participei da minha primeira experiência em reunião com o 

grupo, em que fui para conhecer e ainda não havia decidido trazer o Coletivo Artístico Saravá 

como tema do atual trabalho. Nessa ocasião o grupo de estudos do Coletivo, hoje chamado de 

Grupo de Estudos Marielle Franco, estava se reestruturando. Ao chegar fui recebida como 

uma estudante de ciências sociais que se interessava por performance e que também poderia 

acompanha-los em vídeos e fotografias. Ainda dentro do grupo, a aproximação com o coletivo 

se deu aos poucos, por entender meu lugar como uma mulher branca num coletivo artístico 

que debate relações étnico raciais. 
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 O coletivo começou sem vínculos diretos com a Instituição Federal Fluminense. Em 

desejo e ideia, o coletivo surge na cabeça de Alissan Maria, responsável e coordenadora do 

projeto de extensão e pesquisa que na época levavam o nome do Coletivo Artístico Saravá. 

Seu início, em 2016, se deu com a junção de possíveis interessados pelo debate étnico racial e 

performance arte, a partir da captação de Alissan. As narrativas das entrevistadas e dos 

entrevistados se encontram quando contam sobre as ocupações do Teatro de Bolso, ocorrida 

no mês de maio de 2016, com pauta voltada para a utilização do espaço que na época estava 

parado por conta de obras há mais de três anos (ARTISTAS OCUPAM TEATRO DE 

BOLSO, 2016) e também o Ocupa IFF, ocupação ocorrida no IFF centro em novembro do 

mesmo ano, em torno da ementa constitucional PEC 55 que previa o congelamento dos gastos 

públicos, em específico, gastos na educação e na saúde (ALUNOS OCUPAM IFF EM 

CAMPOS..., 2016). 

 Esses lugares que ocuparam politicamente também foram espaços para realização de 

performances. Teoricamente, o coletivo abrange estudos sobre performances artísticas, 

culturais e o debate sobre relações étnico raciais. Para entrar no Saravá, além do interesse 

pelos temas centrais do coletivo, é preciso acompanhar as leituras e debates direcionados 

por Alissan. O corpo, aparelho que agencia as experiências artísticas, é tão valorizado quanto 

às leituras propostas no Coletivo.  

 O desenvolvimento das performances artísticas acontece a partir da leitura e 

observação de performances culturais como o Jongo e o Candomblé, tema de interesse no 

mestrado e atualmente no doutorado sobre as Saias de Axé realizados por Alissan Silva. Essas 

“motrizes culturais”, conceito desenvolvido por José Luiz Ligiero Coelho, quem 

orienta Alissan através do NEPAA (Núcleo de Estudos da Performance Afro-Ameríndia), se 

encontram nas américas a partir da diáspora e reconhece traços culturais afro centrados, 

desenvolvidos no Brasil. As performances culturais afro-americanas carregam elementos 

similares entre as comunidades negras, como os cantos, as danças e as sonoridades 

(COELHO; 2011)  

 Referências ancestrais são atravessadas nos estudos do Coletivo. Alissan é filha de 

santo da casa Ilê Axé Omin Iwin Odara e também pesquisadora. As performances passam por 

ela e são também por muitas vezes ideias que surgem de seus estudos e interesses difundidos 

em seus projetos de pesquisa e extensão. Alissan além de performer, ocupa o lugar de 

professora do Instituto Federal Fluminense e é quem media as relações do Coletivo em 

relação ao curso de licenciatura em teatro e a coordenação do IFF Campos Centro. Dessa 

forma, é ela quem responde pelas ações do Coletivo de forma institucional. Seu lócus de 
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pesquisa, atualmente, tem relação com sua ancestralidade, tendo dessa forma seus projetos de 

pesquisa e extensão atrelados aos seus estudos. 

 Assim, faz-se necessária a presença de Alissan nas escolhas e nos momentos de ações 

performáticas, orientando e coordenando o Coletivo. Uma situação ocorreu durante uma das 

realizações da performance “A volta ou a (re)volta de Michele” – em uma dessas ações que 

aconteceram durante um ano, o programa4de performance foi furado por Michele e por todos 

os outros integrantes do Coletivo, gerando uma problemática dentro do IFF centro e alterando 

a forma artística e estética pensada para a performance. Como forma de explicar o porquê do 

erro por parte do Coletivo, Alissan disse que essas respostas se dão em arte, e não no plano da 

vida cotidiana que geralmente estamos acostumados, a reação de enfrentamento, adotada pelo 

Coletivo. 

 Luis Tomas Domingos (2011) ao escrever sobre os costumes Africanos de origem 

Banto explica que família são os laços e valores criados em sociedade. Assim o coletivo parte 

da ideia que somos responsáveis uns pelos outros e também pelo todo, o que na prática seria 

um processo de aprendizagem e desconstrução do modelo ocidental que estamos inseridos.    

 Os estudos sobre relações étnico raciais feitos pelo Saravá abrangem performances 

culturais afro-brasileiras que mantém, reconstroem e criam comportamentos com base em 

identificação de costumes, raça, rituais e saberes passados através de gerações. Dessa forma, a 

cosmovisão de culturas afro centradas permeiam os debates e estudos, de forma não religiosa 

mas como parte intrínseca dos referencias de estudos na cultura e saberes africanos. Não 

religiosa porque a religião tem particularidades e comportamentos específicos do campo da 

religião, como rituais e culto às divindades.  

 O Saravá atua como um Coletivo Artísitico e sua função como tal é a observação e 

estudos de expressões afro-brasileiras, chamadas de performances culturais, para a criação de 

performances artísticas. Isso se dá, por exemplo, quando se integram os movimentos 

aprendidos em oficinas sobre dança afro a movimentos elaborados pelos membros do 

Coletivo, onde é possível criar movimentos em cima de uma referência da cultura africana, e 

não uma reproduzir, sem ligação direta com a religião.   

 Essas diretrizes são essenciais para compreender as diferentes performances culturais e 

seus pontos em comum. Em seu texto A visão Africana em relação à 

natureza, Luis Domingos (2011) traz a visão indissociável e sem dualidades a respeito do 

homem e da natureza. O homem é a ligação entre os vivos, os mortos e a natureza. Deus é 

 
4  Segundo Eleonora Fabião em seu texto “Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea” 
o Programa de Performance é um conjunto de ações previamente definidos. 
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tratado no cotidiano, como alguém presente, através ”das canções, orações, nomes, mitos, 

histórias, ritos, rituais  e nas  diversas  dimensões  das cerimônias religiosas (LT Domingos, 

2011).  

 O pensamento de que Deus é alguém próximo e atravessa toda vida de um ser africano 

faz com que as manifestações culturais presentes na diáspora apresentem relações 

religiosas. Esses estudos e pesquisas são realizados por meio do Grupo de 

Estudos Marielle Franco, onde a bibliografia contempla o debate sobre produção acadêmica 

negra no Brasil. Além do grupo de estudos, são ofertadas aos integrantes do Coletivo oficinas 

sobre danças afro brasileiras e vivências em comunidades tradicionais como o Jongo da 

Machadinha em Quissamã e a casa de candomblé Ilê Axé Omin.  

 Alguns dos integrantes do coletivo, apesar de não pertencerem a religião do 

Candomblé trazem nas suas práticas a cosmovisão de religiões afro centradas, como o hábito 

de escutar músicas com referências a Orixás. Nas performances, nota a centralidade do debate 

as referências do projeto de extensão ligado à pesquisa acadêmica feita por Alissan: para 

o Saravá, a saia e o movimento circular são base para pensar performances artísticas.              
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CAPÍTULO 2: MEMÓRIAS, IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE 

 

 Este capítulo aborda a entrevista realizada com membros do grupo Coletivo Artístico 

Saravá, realizadas no ano de 2108, na Casa de Cultura Vila Maria, em Campos dos 

Goytacazes – RJ. A partir das entrevistas realizadas e da observação participante foram 

traçadas análises sobre performance artística. 

 Bárbara tem 26 anos, nasceu em Campos. Sua trajetória passa por atuação em peças 

teatrais. Antes do contato com os estudos do Coletivo Artístico Saravá também não tinha 

passado por experiências em performance. Formou-se em Pedagogia pelo IseCensa antes de 

entrar na licenciatura em teatro e em sua entrevista declara que por isso, já havia feito 

trabalhos relacionados a arte dentro da academia, como a apresentação de poesias e peças 

dentro da faculdade que cursou. Bárbara tem relações com a religiosidade de matriz afro 

brasileira por questões familiares. O campo das relações étnico raciais para ela, integrado aos 

estudos de performances culturais e artísticas foi uma forma de reviver suas memórias e 

entender seu afastamento da religião por questão de não aceitação social em meios em que 

frequentava. 

 

Foi essa questão das relações étnico-raciais, mas muito mais pelo meu 

contato por exemplo com o candomblé, porque quando eu era criança eu fui 

criada no terreiro, eu cresci frequentando terreiro de candomblé, e eu não 
sabia por exemplo que o candomblé é uma performance cultural, então 

quando a gente começou a estudar as performances culturais para a gente 

criar performances artísticas eu comecei a ter esse entendimento, então acho 
que minha maior motivação foi esse meu contato com o candomblé, e de 

saber que ali tem uma história do negro que veio da África, que foi 

escravizado, que trouxe a sua história, trouxe sua cultura, sua religião e aqui 

ele teve contato com outro ambiente . então toda essa história, tudo isso que 
fui aprendendo, até mesmo ao longo desse primeiro momento, desses 

primeiros meses, que a gente começou a ter contato com o Saravá, que ainda 

não tinha o nome de Saravá mas já era o Saravá, e ali eu comecei a ficar 
motivada realmente a fazer performance, e até então como eu disse, eu não 

conhecia, então eu não tinha porque fazer, mas o ato de você estar ali, de ser 

você, de você colocar algo que você vivência, que faz parte da sua história, 
em mim por exemplo deu conseguir colocar uma saia, quando eu coloco 

aquela saia eu lembro que eu um dia coloquei a saia no candomblé, então eu 

acho que isso me motiva muito, estar no sarava e falar sobre 

performance.(Bárbara, integrante do Coletivo Artístico Saravá, 2018) 

  

 Bárbara, ao contar sobre a relação que teve com o candomblé na sua infância, descreve 

quais são suas motivações para fazer performances artísticas e realizar estudos sobre 

performances culturais. Em sua entrevista, ela conta como se deu o afastamento dela do 
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candomblé por conta do preconceito que sofreu ao longo da vida por conta da sua religião. O 

contato com os estudos sobre dança afroe a relação com a saia trouxe para a Bárbara uma 

forma de se relacionar com suas memórias afetivas. Em performance criou a possibilidade de 

trazer suas relações e memórias a partir de movimentos elaborados através de observações e 

experiências com expressões culturais afro brasileiras e especificamente no caso dela, 

experiências familiares com a religião do Candomblé. 

 As construções de Bárbara a partir de suas experiências geraram, além de seus 

movimentos em performance, um contato com sua ancestralidade e lugares afetivos que 

estavam bloqueados, segundo ela. Sobre o Coletivo Artístico Saravá, Bárbara traz a presença 

de elementos utilizados nas ações performáticas como “a questão do branco, da saia, da roda, 

da circularidade”. As experiências de formação em performance aplicadas em encontros do 

Coletivo são orientados por Alissan com participação dos/das bolsistas do Coletivo. Associar 

os movimentos e elementos de cultura tradicional faz parte do processo educacional que tem 

como base a aplicação da lei 10.639. 

 Os professores e professoras de teatro em formação no Coletivo Artístico Saravá são 

direcionados às experiências através de experiências de formação em performance e estudos 

sobre relações étnico raciais no Brasil. Bárbara antes de entrar na licenciatura em teatro havia 

cursado pedagogia e trabalhado com teatro de interpretação. Foi no IFF, no curso de 

licenciatura em teatro que teve seu primeiro contato com performance através do Saravá. Sua 

pesquisa tomou o caminho que descreve seus encontros e seu reconhecimento como mulher 

negra na arte e na docência a partir da ótica da performance. A respeito da motivação para a 

performance, encontramos um discurso comum que é a visibilidade dada a reflexão do sujeito 

criador da performance. Nesse sentido, Eduardo Birchler, integrante do Coletivo e aluno da 

licenciatura em artes cênicas no IFF, conta das suas tensões no descobrimento como 

performer e nas associações desses conflitos às suas criações. 

 

A minha motivação é essa descoberta de estar tão distante de mim, quando a 

gente trabalha com teatro, quando a gente estuda teatro, os grandes teóricos 

até hoje, a maior parte deles, defendem que a gente tem que explorar alguém 

para além do que a gente é, né. O teatro ortodoxo acredita que a gente 
precisa interiorizar alguém externo, então criar um fidotipo, buscar essas 

características, essas identidades e introjetar isso dentro da gente para viver o 

personagem. em performance a gente é. Eu sou eduardo performer, então 
não adianta eu criar histórias que não são minhas, são a minha história de 

vida, a minha linha de tensão de vida que está ali em jogo, exposta e como 

obra prima para que as pessoas possam ver essa arte que é fruída a partir da 
minha vida, então acho que a minha motivação é essa descoberta todos os 

dias de quem eu sou, de quem eu quero ser, de quem eu fui e que não sou 
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mais, então essa linha tortuosa do ser. (Eduardo Birchler, integrante do 

Coletivo Artístico Saravá, 2018) 
 

 Eduardo traça as diferenças entre a técnica da performance e a técnica teatral. Ele já 

estudou história na UFF  Campos e não terminou pelo envolvimento maior com o teatro que 

acabou tomando seus interesses e o fez entrar na licenciatura em teatro. Edu, como é 

conhecido entre os amigos, já realizou trabalhos em teatro e hoje em dia além das 

performances com o Saravá é também diretor do grupo de teatro Experimentral, em que a 

maioria dos integrantes do Saravá também atuam. As diferenças entre a performance e o 

teatro, para Edu, são pertinentes em relação à apropriação do sujeito sobre sua própria 

história, o que abre a possibilidade de imprimir nas performances tensões do sujeito em 

sociedade, que no momento da ação performática deixam de ser pessoais e passam a ser 

coletivas, pelas intersubjetividades que atravessam o acontecimento. 

 

Tem diferença em se sentir à vontade mesmo, sabe? nesse modo de se 

sentir à vontade, porque eu acho que eu me sentir à vontade está mais 
aparente, que antes quando eu me sentia mais à vontade era para mim, agora 

eu acho que está mais aparente, que as coisas começam estando realmente 

mais à vontade, sabe? independente da situação, fazer performance, entrar 
no Saravá, todos os textos que eu puder ler, todo o conhecimento que eu 

pude conhecer (...) eu olho para mim e penso assim, nossa realmente, você 

tem que encarar, isso que você quer, vai ai e faz sabe, eu acredito em você 
mesmo, você pode. eu acho que isso mudou, a segurança, sabe? Segurança 

no sentido que me sinto mais segura agora, assim tanto de tudo, tanto do 

envolvimento do grupo, do envolvimento com a performance, por conta do 

envolvimento comigo mesma, me sinto mais envolvida comigo e isso é uma 
outra coisa, é um outro estágio, é você estar envolvido com você, é estar 

muito lidando com o outro, né, a gente tem que se envolver com o outro, a 

gente tem que se preocupar com o outro, a gente tem que conviver com o 
outro, estamos numa sociedade, mas e você? como você se comporta com 

você? como você se trata? (Michele, integrante do Coletivo Artístico Saravá, 

2018) 

  

 O conteúdo das entrevistas mostra pontos em comum no discurso sobre performance e 

formação de identidade. Há uma reflexão comum na fala de todos: os estudos performáticos 

atingem a relação do sujeito com ele mesmo e isso afeta a forma como lida com ambiente. 

Michele, protagonista e propositora da performance “A volta ou a (re)volta da Michele”, 

nessa parte da entrevista, fala sobre como nos relacionamos com a sociedade e com a gente 

mesmo. Em entrevista fui direcionada a perguntar a Michele se ela via diferença entre o que 

ela era antes do contato da performance e depois dessa experiência. Ela respondeu que se via 

atualmente conseguindo dizer as coisas que ela queria dizer, algo que ela sempre quis fazer. 
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Ao explicitar isso, falou sobre os lugares educacionais que passamos e não nos ensinam a 

refletir.  

 As performances de Michele carregam elementos e olhares afetivos para o lugar da 

mulher negra numa sociedade que carrega fortes traços de desigualdade em relação à raça e 

classe.  Tanto na “Volta ou a (re)volta de Michele em que tive a oportunidade de participar a 

partir do segundo mês, quanto na performance “Um corpo, Uma voz” que pude assistir pelo 

menos três vezes, duas em Campos e uma na Bahia é possível perceber, entre muitos 

elementos, os movimentos da capoeira e músicas como YayáMassemba, de Roberto Mendes e 

Capinam que reflexe a cultura africana existindo no Brasil a partir da diáspora. 

 “A volta ou a (re)volta de Michele”, performance de caráter duracional, se repetiu 

durante 12 meses desde o dia 13 de maio de 2017, completando um ano no dia 13 de maio de 

2018, numa ação realizada no Pelourinho, centro da cidade de Campos. O texto se inicia com 

Michele dizendo que tentou falar e não foi escutada. Ao passar dos meses, o número de vezes 

em que ela não estava sendo escutada era maior e ela dizia isso ao público. Michele pensou o 

texto utilizado nessa performance a partir do artigo “Discriminação Racial no Brasil” do Hélio 

Santos (2001). Ela convidou o coletivo para participar, de um dia para o outro, e os 

integrantes não participaram, o que gerou a primeira performance com Michele sozinha, em 

nome do dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, sentindo dificuldade em ser escutada.  

 Após esse primeiro momento o coletivo percebeu, a partir da intervenção de Alissan 

de nos fazer entender como um coletivo que não poderia ter deixado Michele sozinha, o que 

significou o não acompanhamento de Michele em sua primeira ação da performance “A volta 

ou a (re)volta da Michele”. A partir dessa reflexão, aconteceu um laboratório de criação 

coletiva, onde os integrantes respondiam as perguntas de Michele, fazendo um coro e ecoar e 

posicionados atrás dela primeiro como uma flecha, depois como um círculo. O texto de 

Michele produz impacto por trazer dados sobre o sequestro de escravizados para o Brasil. Os 

impactos são notados a partir das reações e expressões do público, principalmente pela 

escolha do lugar e do tempo a partir de Michele.  

 O lugar, referente às performances que aconteceram dentro do IFF, é em frente ao 

refeitório, em momentos de intervalo, onde tem acúmulo de pessoas nas filas. Michele 

também já entrou no refeitório e deu o texto da performance enquanto as pessoas comiam ou 

se serviam. Foi rotineiro escutar os comentários feitos pelos integrantes do Coletivo no pós 

performance ou na reunião seguinte a ação performática, sobre os olhares atentos dos 

funcionários da cozinha e do refeitório e sobre suas percepções em torno dos estudantes do 

IFF.Nesses espaços pude notar olhares que se encontram com a temática e se impressionam 
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ou se emocionam, ou de pessoas que ironizam e debocham enquanto a ação é executada. As 

vozes do coro fazem reverberação da não escuta sobre o a escravatura no Brasil, trazendo 

atenção para a ação de Michele. Ela fala, a partir do texto do Hélio Santos (2001), sobre o ano 

de 1594 em que Portugal invadiu Guiné, sobre os 4 milhões de africanos que vieram para o 

Brasil e os mais de três séculos em que o tráfico negreiro foi uma prática naturalizada.  

 Por fim, fala do dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e pergunta: “Você se 

lembrou?” O coro, atrás dela, responde que “não”. Com três meses Michele começou a 

performance falando “Há três meses eu tentei falar e vocês não me ouviram” e três vezes ela 

repetia o texto, assim variava com a quantidade de meses em que a performance acontecia. 

Fora o ambiente em frente ao refeitório do IFF, a performance ocorreu duas vezes fora da 

instituição. Uma durante o ato que aconteceu pela em nome da vereadora Marielle Franco 

(assassinada no dia 14 de março de 2018), em frente ao IFF e outra quando a performance 

completou um ano, no Pelourinho, localizado no centro de Campos. 

 A realização de uma performance artística passa por processos de descobrimentos 

internos, o que se for pensado de maneira não dualística, significa um corpo interferindo no 

espaço, permitindo também o reconhecimento sobre o outro. Sua fala em relação às sensações 

do corpo e como elas são movimentos de descobertas e mudanças fundamentam os 

“comportamentos restaurados” tratados por Schechner (2006).  

   
"Diante do jongo, o comportamento restaurado acontece porque o jongo 

antigamente, pelo menos o referente à machadinha, eles eram acontecidos só 

pelos jongueiros mais velhos(....). Aí teve um tempo em que o jongo ficou 
parado, porque várias pessoas foram falecendo e não tinham pessoas para 

jogar, para dançar o jongo, aí a Dona Cheiro antes de falecer pediu a uma 

jovem para não deixar o jongo acabar, e ela a partir disso, foi um pedido que 
toda a comunidade sentiu, toda a comunidade quilombola, e eles se 

mobilizaram para restaurar, para buscar esse Jongo, porque a Janaína era 

adolescente, ela não jogava o jongo, ela não dançava e maioria deles ali 
também não, os jovens ali não conheciam o jongo, só conheciam de ver, não 

poderiam jogar. E ai eles se juntaram à Dona Dalma, Dona Dalma é uma 

professora quilombola e eles restauraram, eles estão restaurando o jongo de 

machadinha, chamando a comunidade para perto, ensinando a criança a 
dançar jongo, mas aí ja é de uma outra forma, porque o jongo que os mais 

velhos dançavam é diferente, apesar de ter vários movimentos, dos 

movimentos serem bem parecidos, eles não são, porque são gerações 
diferentes, teve algumas gerações que não participaram disso, então assim, 

mudar esse movimento, esse comportamento, para o corpo e o tempo de 

agora é diferente, então é uma restauração, é um movimento 

restaurado, nao deixa de ser." (MICHELE PEREIRA, integrante do Coletivo 
Artístico Saravá, 2018). 

 

 Michele exemplifica um “comportamento restaurado” falando dos movimentos que 

são ensinados a partir da comunidade e família, de forma geracional. São restaurados, 
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segundo Michele, porque se relacionam com o tempo, cultura e ancestralidades. No texto 

escrito por Valéria Silva Batista e Silvia Cristina e Souza (2009), encontrado na bibliografia 

do Grupo de Estudos Marielle Franco, chamado “Jongo: algumas considerações iniciais”, as 

autoras contextualizam o Jongo como identidade cultural das comunidades negras 

(remanescente de quilombolas) do Sudeste brasileiro. O jongo, na época dos escravizados, era 

uma performance cultural com danças, cantos e batuques que acontecia como forma de 

comunicação entre os escravizados de lavouras de café e cana de açúcar (BATISTA, V. S., 

SOUZA, S. C. M, 2009).  

 Por isso, o ensinamento não poderia ser passado para pessoas que não fossem da 

comunidade. Segundo o texto e as entrevistas colhidas pelas pesquisadoras Valéria Silva 

Batista e Silvia Cristina e Souza, as rotas de fuga aconteciam no Jongo, por dialetos antes 

combinados pelos escravos, em momentos de trabalho nas lavouras. Sobre o contato do 

Coletivo Artístico Saravá com a performance cultural do Jongo, é necessário citar a trajetória 

de Alissan Silva, idealizadora e coordenadora do projeto Coletivo Artístico Saravá, em 

relação à pesquisa de mestrado intitulada “Se não tem terra não tem corpo e se não tem corpo 

não tem jongo": Um Estudo sobre a Performance Jongueira do Bracuí” (2013) e atual 

pesquisa de doutorado ligada ao projeto de extensão que abarca o Saravá, chamada “A 

performance das Saias de Axé: giros e ondas de uma escrita ancestral”. Podem ser vistas 

reverberações em elementos como a saia, a relação com a roda, o girar, os pés descalços e o 

sentido anti horário dos giros das saias . Performances artísticas elaboradas pelo Coletivo 

como “Umbigo do mundo” e “Ruínas” são organizadas espacialmente a partir de uma roda. 

Especialmente a performance “Umbigo do mundo”, realizada no dia 23 de maio de 2018, no 

Encontro de Cultura do IFFluminense, tem a formação espacial em círculo e o movimento dos 

corpos em torno do círculo, riscado no chão com carvão pelos integrantes do Coletivo, em 

sentido anti horário. Essa performance teve a participação do Alex Jingoma, membro da 

Comunidade Tradicional de Terreiro Ilê Axé OminIwinOdara e dofonotinho de Ogum, no 

atabaque. No centro da performance, estavam os elementos principais das performances já 

realizadas pelo Coletivo. Os integrantes do Coletivo interagiram com os objetos e com os 

quatro estados da natureza: o nascimento, o amadurecimento, a velhice e a morte. Esses 

estados da natureza vêm dos estudos sobre a Djkenga, onde os quatro principais momentos da 

vida de um indivíduo se refletem nos quatro momentos do sol, parte da cosmovisão de muitos 

dos povos do grupo linguístico bantu, como os Bakongo, o antigo reino do Kongo. 

 Os estudos sobre performances culturais e a presença nos espaços de comunidade 

tradicional negra trazem como centralidade no Saravá elementos da cultura negra.  
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Zeca Ligiero conceitua essas práticas como “conjunto de dinâmicas culturais utilizados na 

diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais africanos. A este conjunto 

chamamos de práticas performativas e se refere a combinação de elementos como a dança, o 

canto, a música, o figurino, o espaço, entre outros, agrupados em celebrações religiosas em 

distintas manifestações do mundo Afro-Brasileiro" (LIGIERO, 2011, pag 130).  

 A preferência do autor Zeca Ligiero pelo conceito “motrizes” se dá pelo entendimento 

de que são dinâmicas complexas de identidade cultural quando se pensa na diáspora, a 

imigração forçada de africanos em época de escravidão e nas culturas africanas que foram 

entrando em contato com outras culturas, como o exemplo do Candomblé no Brasil. O olhar 

atento às “motrizes culturais” e as expressões culturais com base na cultura afro-centrada é o 

elemento de partida para a criação das performances artística do Saravá. Por isso, debates 

sobre a formação de identidade desses interlocutores e interlocutoras serão tratados nesse 

presente trabalho, entendendo a criação em performance como uma alavanca para o 

entendimento desses sujeitos no mundo, seus lugares políticos, seus debates, posicionamentos 

na academia e nos espaços que precisam, diante de suas falas e do entendimento sobre a 

construção do racismo no Brasil. 

 Sobre a relação com o conhecimento de si, Guilherme Lisboa, atualmente com 22 

anos, natural de Macaé e residente em Campos por conta do Instituto Federal Fluminense, faz 

relação do pensar performance com sua formação de identidade: 

            
“A performance obriga você a se reconhecer, a identificar seus próprios 

fracassos, porque não é personagem, você não está interpretando papel, você 

está ali sendo você, e quando você é você, é um processo muito mais difícil e 

as vezes até doloroso” (GUILHERME LISBOA, integrante do Coletivo 
Artístico Saravá, 2018). 

 

 Essa relação com seus próprios pensamentos e posicionamentos no mundo dá a 

performance um tom de autoria, onde o sujeito que cria as ações passa por um processo 

reflexivo, considerando seu papel e função no mundo. Guilherme Lisboa conta em entrevista 

que se reconheceu pela primeira vez em performance quando cantou. É uma marca dele: o 

canto. Com voz de anjo, suas poéticas também se espalham em composições e melodias. Tem 

uma trajetória no teatro de interpretação e na música antes de entrar na licenciatura em teatro, 

ele morava em Macaé e conta como era um menino negro estudando em colégios particulares, 

onde cresceu com a ideia de que ele era diferente “mas racismo não existia”.  

   
“Olha, eu entendo performance principalmente como uma diluição de 

fronteiras, porque performance não é só teatro, não é só dança, não é só 

música, não é só artes visuais, a performance pode estar em todas essas áreas 
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ao mesmo tempo, pode estar em duas, pode estar em uma, é uma zona cinza, 

é uma zona que as vezes eu não conseguiria explicar para as pessoas o que é, 
mas ao mesmo tempo eu acho que é uma zona de auto conhecimento, é uma 

zona de auto descobrimento, é uma zona de você parar e se olhar, sabe? e 

falar, quem sou eu? e isso é muito importante na produção de uma 

identidade, na produção da minha identidade, e quando penso nisso na visão 
do próprio ensino, eu acho que isso é uma maneira de encontrar a identidade 

de muitos alunos que na adolescência e quando são jovens não sabem quem 

são, não tem ninguém que diga para eles quem eles são, não tem ninguém 
que estimule uma maneira deles se encontrarem, e assim, se eu fosse dizer 

para você o que eu entendo como performance, eu usaria a frase "eu gostaria 

de ter me entendido enquanto eu era jovem, enquanto eu era mais novo", eu 

estou com 21 anos, não sou tão velho assim, mas eu gostaria de ter me 
entendido melhor quando eu era mais novo e eu não me entendi. então o que 

eu entendo como performance é dar essa oportunidade para que outras 

pessoas possam se entender também.”(GUILHERME LIBOA,integrante do 
Coletivo Artístico Saravá, 2018). 

 

 

 A função de Guilherme como bolsista em teatro na Superintendência de Igualdade 

Racial, assim como a atuação do Eduardo com o mesmo cargo, demonstra a aplicação dos 

estudos sobre a Lei10.639 que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana nas escolas. Nesse espaço utilizado como estágio para o curso de licenciatura em 

teatro, foi feita uma seleção que prezasse pela entrada de pessoas com descendência afro-

brasileira e os estudos sobre relações étnico raciais são aplicados em desenvolvimentos de 

jogos a partir dos movimentos e de sabedorias da cultura afro-brasileira. 

 As performances culturais são rituais e comportamentos próprios de determinadas 

tradições, passadas por meio da religião e refletem a ancestralidade e ensinamentos passados 

através de gerações.  Na performance artística esses comportamentos e ações podem ser 

reconfigurações do sentido, como Zeca Ligiero elabora em seu texto “O conceito de ‘motrizes 

culturais’ aplicado às práticas performativas de origens africanas na diáspora americana” 

(LIGIERO, 2011).   

 
“Na performance, a cultura mais do que pelas marcas e formas, se efetiva 

pela combinação dos seus elementos no tempo e no espaço, pelo 
conhecimento que o performer traz em seu próprio corpo quando a 

executa”(LIGIERO, 2011, p. 132).  

 

 Reconfigurações de sentidos são as ações na performance artística que podem ser 

escolhas estéticas atribuídas a diferentes linguagens que o performer pode abordar, elucidando 

a partir de seu corpo relações com sua ancestralidade e comportamentos que reconfiguram a 

tradição em relação ao seu tempo. O conhecimento do corpo, lugar este que é pretendido 

explorar como ciência por explicitar elementos reconfigurados a partir de um determinado 
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tempo e espaço, é tratado como essencial para entender a performance como forma de ler o 

espaço social em que os agentes performers estão inseridos e atuando enquanto sujeitos 

críticos.   

 “na minha visão, enquanto licenciando em teatro, porque essa é a visão que 

eu me vejo atualmente, eu vejo como o lugar, o entre lugar, do eu e que 
reverberações isso tem no outro e em mim, sabe? é você encontrar um lugar 

que é um lugar próprio, com regras próprias, e que você vai ali agenciar uma 

experiência para as outras pessoas, sabe? eu acho que por isso que é 
interessante. quando a gente fala de performance cultural como o jongo, o 

candomblé, que são lugares que são criados, com regras próprias, e que você 

é convidado a participar ou quando você está olhando, você está 
participando, quando você é convidado para aprender, para dançar, você está 

participando ali, sabe? e é um não-lugar, porque o jongo pode acontecer 

aqui, pode acontecer em Machadinha, pode acontecer no quintal da 

Neusinha e é aquele lugar com suas regras próprias, com sua própria 
organização, e é um entre-lugar, porque o tempo meio que para, eu também 

vejo como uma reconstrução de experiências passadas, sabe? Porque você 

está trazendo toda a sua ancestralidade toda junta, e quando eu faço a minha 
performance também é isso, eu acho que é por isso que eu acho que as vezes 

vejo as performances artísticas e performances culturais que é o que é mais 

latente que eu tenho visto na pesquisa e no coletivo, se relacionam dessa 
forma porque é um não lugar de afeto, tanto para quem está fazendo quanto 

para quem também está participando, sabe? Tanto para o agenciador quanto 

para o agenciado."(Yan Freitas, membro do coletivo Artístico Saravá, 2018) 

 

 Nesse mesmo sentido, Yan Freitas, com 24 anos e natural da cidade de Campos e ator, 

traz questões acerca de sua ancestralidade, dizendo que em performance é possível criar um 

espaço de agenciamento de experiências para outras pessoas a partir das constituições 

próprias do performer. Ele define sua trajetória antes de chegar na performance através da sua 

vivência em “não lugares” por ser um negro com menor concentração de melânica. 

 As escolhas estéticas têm fundamento nas experiências de cada um e nesse aspecto, 

tratando de um coletivo que se propõe aos estudos sobre relações étnico raciais, trabalha a 

ancestralidade presente nos corpos que se colocam em contato com suas memórias familiares 

e vivências pessoais. Yan narra a sua performance individual a partir da experiência que ele 

agencia para o outro. Em sua performance ele empurra as pessoas e a partir disso, se coloca 

disposto a aceitar qualquer reação das pessoas, caso elas aceitem ser empurradas e façam o 

movimento, caso elas não aceitem ser empurradas. É dito por Yan que ele tem que estar 

disposto a lidar com essas reverberações no corpo dele sobre o empurrar e no corpo do outro 

sobre o ser empurrado. 

 Ao tratar de memória no texto “mircroperformances e experiências estelares: o vivido 

no relembrado” as “percepções sobre o mundo” (LIGIERO, 2011) se tornam partes 

conscientes ou não de um possível desencadear de sensações quando entram em contato com 
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uma experiência performática. As microperformances, entendidas por Ligiero como “cenas 

curtíssimas” (LIGIERO, 2011 – pg. 2), são lugares onde essas memórias podem ser 

redescobertas. A partir da comparação proposta por Ligiero sobre a lembrança como se elas 

fossem um peixe que salta na lagoa e causa reverberações na água, quando simultaneamente 

estão abaixo da lagoa e em constante movimento é uma metáfora que esclarece o efeito de 

memórias que podem ser desencadeadas no nível não consciente, presentes em oceanos não 

palpáveis pela vivência cotidiana e a forma interpretativa de se ver o mundo e por 

consequência, a arte.     

 A performance funciona como uma ação interna e externa, por se tratar de um 

processo de entendimento sobre si, revelando reflexões sobre o tempo histórico presente, os 

resquícios do passado e a forma como a sociedade lida com seus comportamentos 

naturalizados.  

 
A arte, ao invés de representar ou imaginar modelos ideais ou utópicos, 
atualiza-se como um espaço de experimentação de relações sociais 

diferenciadas em um campo micro, valorizando a interação, a 

intersubjetividade e a presença. Nesse processo, mais do que um gerador de 

uma obra, o artista se torna um catalisador que gera dispositivos para que 
essas relações possam ser geradas, inventadas e fortalecidas.(FEIX, 2014, 

p.41). 

 

 Por parte do performer, ocorre uma busca pelo “estado de entrega” (FEIX, 2014) 

tornando o que separa a ficção da realidade uma linha tênue e tornando a ação performática 

como um momento de compartilhar sensações sobre o mundo ou de mostrar pedaço de si para 

o mundo. Tania Alice, como exemplifica através do coletivo “Heróis do cotidiano” em que foi 

diretora artística, se propõe a fazer ações de ajuda em espaços públicos, intervindo 

diretamente na vida dos transeuntes. Esse tempo que a performance interfere gera um 

rompimento no estado cotidiano dos sujeitos do espaço e em contrapartida, interfere também 

no sujeito da ação performática.  

 Pensar cotidiano para a sociologia está direcionado a pensar as estruturas simbólicas e 

materiais presentes nas interações feitas a partir de indivíduos. José Mauricio Domingues 

(2003) trata da sociologia de Goffman ao trazer as relações intersubjetivas como construções 

históricas, relacionando dessa forma as ações dos indivíduos a partir de redes e abrindo 

espaço na sociologia para tratar as consequências estruturais dessas interações no plano da 

vida dos sujeitos. Os processos de interações sociais (DOMINGUES, 2011, p 463) são 

responsáveis pelas subjetividades coletivas, onde estão presentes estruturas simbólicas 

capazes de definir um espaço-tempo marcado por historicidade.  
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 As performances refletem questões sociais porque os performers são sujeitos inseridos 

no espaço-tempo presente. A aproximação entre a prática da performance e os debates sociais, 

para Tania Alice Feix (2010) ocorre pelo conteúdo performático ter em si elementos híbridos 

e relacionais, nas quais só acontecem a partir da interação com o outro – a potência da 

performance se dá entre o performer e o público, considerando o processo do performer como 

escolhas estéticas e sinestésicas, em diálogo direto com reflexões sobre o mundo e a 

sociedade.  

 A metafísica é pensada por Hans Ulrich Gumbrecht (2010) como imaterial e uma 

possibilidade epistemológica hegemônica dentro do campo das Humanidades, em que separa 

o homem do mundo, impossibilitando assim os contágios da experiência. Pensar “produção de 

presença” em performance foi descrito pelos interlocutores e interlocutoras da pesquisa como 

um momento de passagem entre um lugar em que eram e o que se tornando – percebido como 

um corte na forma de pensar e expressar o mundo. Foram encontradas nas falas elementos 

comuns sobre mudanças quando foi perguntado sobre as diferenças e estranhamentos depois 

dos contatos com a performance. Estados de presença, interferências no cotidiano foram 

alguns desses elementos, como podemos reparar nos trechos dessas entrevistas: 

 

“Até mesmo o próprio corpo e a presença do nosso corpo, a gente aprende a 

ter uma produção de presença, um termo que aprendemos em alguns estudos, 

lendo também por exemplo a dissertação da Alissan, lá ela também fala 
sobre isso, e tem o estudo do Gumbrecht, a gente não chegou a ler todo mas 

sabe que essa produção de presença vem do que ele fala e no meu corpo, e 

hoje eu vejo isso, qualquer atividade que a gente for fazer, seja um exercício 
de jogo na sala de aula, na licenciatura, seja quando a gente vai fazer um 

exercício em performance, a nossa produção de presença, a minha produção 

de presença, hoje eu me sinto muito mais, o meu corpo está presente ali, eu 

tenho mais atenção, é claro que é uma coisa assim, antes a gente colocava 
uma viseira, eu colocava uma viseira, e achava que tudo o que estava 

acontecendo a minha volta eu não poderia nem olhar enquanto estava 

fazendo a performance, e hoje eu já vejo que não é dessa forma, porque tem 
os fatores externos que as vezes vão se relacionar com a gente na 

performance"  (Bárbara Melo, integrante do Coletivo Saravá, 2018) 

 

 A partir da fala da Bárbara é possível perceber uma descrição sobre diferentes estados 

de corpo, antes e depois do contato com a performance. A forma como impacta no modo 

didático dessas professoras e professores de teatro é dita por Bárbara como uma consequência 

do “estado de presença” aprendido nos estudos do Saravá. 

A ligação direta entre “estado de presença”, “arte relacional” e os debates étnico 

raciais estão presentes na formação dos artistas docentes do Coletivo Artístico Saravá. O 

about:blank
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“estado de presença” nesse sentido é a técnica que se usa para a realização de uma 

performance (Gumbretch,2010). Essa técnica consiste na atenção do performer para o outro e 

pode ser associada a “Arte Relacional” (FEIX, 2010) que propõe a performance como uma 

obra sempre em relação ao outro, ou seja: é necessário um estado de atenção para receber o 

outro, estado esse que não é possível sem a realização de determinadas técnicas que 

despertam no corpo um “estado de presença”.  

 Associar as performances ao debate étnico racial propõe, nesse sentido, elementos da 

cultura afro brasileira, buscando trazer essas referências a partir do afetar a si mesmo como 

uma forma de encontro com outros sujeitos. As falas de Bárbara dizem respeito a 

transformação do sujeito performer do Coletivo Artístico Saravá e o benefício que esse 

conjunto de técnicas e reflexões trouxe as atividades que ela já realizava com o passar do 

tempo. Essa “viseira”, tratada por Bárbara como algo que vêm se quebrado à medida do 

tempo, pode ser entendida como um conjunto de situações em que o sujeito não toma 

consciência de si e de seus posicionamentos e pensamentos sobre o mundo. 

 

 

 Figura 2: Bárbara no laboratório de performance “Ruínas”, Atafona, agosto de 2017. Acervo Saravá. 
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 Foi encontrado no discurso de Laís, uma das integrantes do Coletivo, falas sobre sua 

transformação e acessos ocorridos à cultura afro brasileira a partir da sua entrada no Saravá. 

Ela conta que no início da faculdade, cursava ao mesmo tempo o curso de Licenciatura em 

Teatro e o curso técnico de segurança do trabalho no IFF e que a partir das relações que foi 

criando no curso de Licenciatura em Teatro encontrou melhor seu lugar social, como 

educadora em artes cênicas. Isso fez com que Lais, segundo sua entrevista, parasse o curso de 

segurança do trabalho e seguisse mais segura Licenciatura em Teatro. 

 

"Eu acho que essa troca de afeto, esse atravessamento, como eu posso 

atravessar o outro? eu posso tentar atravessar ele, não necessariamente eu 
vou atravessar,  mas isso pode acontecer na troca de afeto, nas palavras, no 

corpo, o que é muito importante para a gente, é o uso desse nosso corpo 

presente no cotidiano" (Lais Lino, integrante do Coletivo Artístico Saravá, 

2018).  
 

 Ao falar de afetos a partir do corpo presente no cotidiano, podemos pensar que esse 

corpo em contato com experiências de presença pode ser motriz de reflexão para outros 

corpos presentes no espaço. Influenciar o cotidiano se torna então consequência do ato 

performático, entendendo que o ato performático e a estética já são ações auto reflexivas e 

afrontosas por natureza e são baseadas em leituras críticas sobre a sociedade. Pensar num 

corpo que influência a partir de sua vivência traz pensamentos sobre como a educação deve 

ocorrer para além dos espaços institucionais e privados, entendendo a sociedade como 

constante lugar de aprendizado, seja por meio de ritos sociais ou experiências em contato com 

o outro. Quando se pensa uma sociedade dessa forma, se constitui um imaginário que pode 

conduzir à práticas educativas em esferas públicas, como o contato com os trabalhadores nas 

ruas e o simples transitar por um ônibus cheio, ou em espaços privados, como na interferência 

de uma situação em que as práticas podem trazer elementos de preconceitos múltiplos. Essa 

prática de educação continuada pode ser considerada política por conter em seu 

acontecimento o incentivo ao diálogo e permitir, dessa forma, a extensão dos conhecimentos 

adquiridos em espaços como a academia, os movimentos sociais e grupos étnico raciais.  

 Sobre as práticas que atravessam o cotidiano, é possível perceber um movimento “de 

dentro para fora”, como foi destacado por Laura Otal. Esse movimento que parte de uma ação 

individual quando se une ao Coletivo encontra na troca entre os sujeitos uma partilha comum 

de valores que são possíveis, por meio da linguagem artística, atravessar a vida e pensamentos 

de outros sujeitos em sociedade. Com trajetória também iniciada no teatro, Laura entrou no 

Saravá da monitora feita com Alissan na disciplina de Teatro-Educação. Ao se relacionar com 



38 
 

o Saravá, começou a ter contato com o debate étnico racial como parte de sua formação de 

licenciatura emteatro. 

 

“É difícil né, porque a gente trata de um assunto em que as pessoas não 

querem enxergar, que é a questão afro, a questão do preconceito racial, 
religioso, então a gente escuta muita coisa também, a gente escuta pessoas 

falando pejorativamente da gente, rindo, debochando, dançando e de uma 

forma pejorativa, e quando a gente vai tentar ter uma posição é difícil porque 
a gente tenta não ter, nossa orientação é fazer a performance, não afrontar 

aquele deboche e risada mas é difícil para a gente, tanto que já aconteceu um 

caso, em que fomos para cima tentar falar para aquela pessoa, ver o que era 
que era que ela estava tentando dizer, "porque você está rindo?" "porque 

vocêesta debochando da gente? a gente está tentando dizer isso e isso, você 

não consegue perceber? não precisa rir, só escuta a gente, depois você faz o 

que você quiser", mas a gente entende que a pessoa que está ali debochando 
que está falando mal da gente, está falando pejorativamente da gente, ela foi 

afetada de alguma forma, aquilo passou por ela de algum jeito, até mesmo 

quem passa e nem olha, ela foi afetada. ela esteve naquela ambiente em que 
esta acontecendo alguma coisa. Então é difícil lidar com o publico porque a 

gente trata de um assunto onde as pessoas não querem enxergar, essa é a 

questão.” (Laura Otal, integrante do Coletivo Artístico Saravá, 2018) 
 

 

 Sobre as trocas e recepção do público, é presente na fala de todos e pude observar 

também durante as ações performáticas o destaque para os preconceitos por parte da 

sociedade que se tornam explícitos quando em contato com performances artísticas que tem 

como base a leitura de performances culturais afro-brasileiras. O afeto que desperta 

sentimentos negativos, nesse aspecto, é levado em consideração para entender como os 

atravessamentos acontecem durante a realização da performance, ainda que não estejam no 

caráter de identificação ou contemplativo.  

 As performances que pude acompanhar em espaços públicos, como a performance de 

um ano da “Volta ou a (Re)volta da Michele”, demonstram esse caráter de forma explícita, 

porque o programa de performance dessas ações perpassam espaços do centro da cidade e tem 

os elementos de cultura afro brasileiras presentes nos corpos do Saravá. O andar descalço pelo 

centro, carregando baldes com água do Rio Paraíba do Sul, o ato de lavar o pelourinho, o 

próprio texto da Michele.  

 Tudo isso sugere, para o público mais reativo, imagens que por muitas vezes são 

rechaçadas pela sociedade brasileira. Pode-se perceber o preconceito religioso e a repercussão 

desse sentimento a partir dos dados sobre Campos ser uma das cidades no do Rio de Janeiro 

com maior número de casos registrados em relação à intolerância religiosa(CAMPOS ESTÁ 

ENTRE AS CIDADES..., 2019).  



39 
 

 Entre as casas registradas, encontram-se terreiros de Candombé, Umbanda, casas 

Espíritas, evangélicas e também católicas. No que diz respeito as religiões de matriz afro-

brasileiras, no ano de 2019 foi montada um grupo de trabalho para atender vítimas de 

intolerância religiosa com representantes de comunidades tradicionais de terreiros, membros   

da Superintendência de Igualde Racial entre outros representantes do governo (GRUPO DE 

TRABALHO PARA ATENDER..., 2019).  

 

Estrutura de sentimentos e Heterotopia 

 

 Tratar o conceito “estrutura de sentimentos” (WILLIAMS, 2013) abarca a relação 

direta entre os estilos artísticos de determinado tempo em numa época específica e suas 

produções. Com isso, é possível captar os sujeitos inseridos em estruturas sociais, quais são 

suas práticas e como isso está presente nas obras a ponto de marcar um conjunto geracional. 

Assim Raymond Williams define geração como um grupo de pessoas que nasceram numa 

mesma década, partilham de significados e padrões culturais gerais. As gerações podem 

conter atravessamentos das gerações anteriores, porém cada geração tem a sua estrutura de 

sentimentos. No livro “A política e as letras, lançado em 2013 pela editora Unesp, há reunido 

um conjunto de entrevistas dadas ao “New Left Review” em que o autor retoma seus 

pensamentos sobreo conceito, na intenção de entender relações históricas e sociais a partir do 

olhar para a obra, entendendo sua forma e estilo, “em certo sentido, a estrutura de sentimento 

é a cultura do período : é o resultado específico da vivência de todos os elementos em uma 

organização geral” (WILLIAMS,2013) 

Essa produção de significados a partir de pensamentos coletivos, advindos de 

diferentes gerações, estabelece estilos e tendências de uma época. Apesar de seu 

distanciamento temporal e o fato do autor fazer análises literárias, tratando da fidelidade do 

método aplicado aos estudos literários, é proposto nos estudos dessa monografiaexpandir para 

a possível reflexão sobre a “experiência da obra de arte em si, como um todo” (WILLIAMS, 

2013, p. 154). O caráter materialista em suas análises, ao tratar das estruturas sociais e da 

teoria da cultura, considera também o inconsciente, como diz em sua entrevista do livro 

“A política e as Letras”, o que parece ser uma fuga das associações lógicas entre 

materialismo, tempo histórico e arte. No que se propõe a pensar quem são esses sujeitos 

artistas e quais diálogos estão traçando com os sujeitos do seu tempo, localiza os estilos 

artísticos que acontecem com diferentes estímulos da estrutura social e suas instituições, 
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entendendo que os movimentos, considerados emergentes, estão inseridos em contextos 

históricos, econômicos e sociais. 

 

(...) No processo total da consciência, aqui eu colocaria muita ênfase nos 

fenômenos para os quais não há um conhecimento simples, embora haja uma 
denominação tão simples: o inconsciente. Todos os tipos de ocorrência que 

interceptam as relações estabelecidas ou oferecidas entre a significação e um 

referente.(WILLIAMS, 2013, p. 164)  

 

A abertura que se dá entre o significado e a significante, segundo WILLIAMS, é o lugar em 

que reside as tensões e mudanças históricas. O sujeito é agente de seu tempo a medida em 

que está entre o que é articulado e vivido. Assim, entende-se o Saravá como um Coletivo de 

performance que está trazendo questões como o lugar da cultura afro brasileira na sociedade a 

partir de suas performances, pensamento que vem tomando parte das estruturas sociais no 

momento. Podemos perceber a incorporação da mídia ou do mercado à respeito das mesmas 

questões, o que na análise presente, trata-se de uma incorporação dos meios de produção às 

questões vigentes dos sujeitos críticos desse tempo presente. Esses posicionamentos artísticos, 

por parte dos criadores da obra, podem surgir de diferentes lugares, “como distúrbio, tensão, 

bloqueio ou problema emocional” (WILLIAMS, 2013, p. 164) e dão dimensões subjetivas as 

articulações sociais da época. O articulado e o vivido não necessariamente geram uma 

cobrança sobre o que é cognitivo e sim as inúmeras reverberações presentes em gerações que 

através de suas obras, expressam sentimentos de uma determinada época histórica. 

 

“Tecido Farrapo Humano” foi uma dessas performances em que seu laboratório partiu de 

histórias de pessoas que já tinham sido acessadas pelos membros do Coletivo, seja por meio 

de depoimento, seja por vivência, seja mesmo uma história de um dos membros do coletivo. 

Se fosse um depoimento de outro alguém, o exercício foi trazer esse depoimento para a fala 

de alguém próximo ao sujeito que sofreu a opressão, buscando uma relação de pertencimento 

e familiaridade com opressões que vimos ou ouvimos falar. Ao contar essa história para 

outras pessoas, foi escolhida uma indumentária cinza e nas mãos eram carregados tecidos que 

representassem esse sujeito para os perfomers. Essa ação performática aconteceu primeiro no 

IFF Campos e depois no IV ENNEABI, no IFBA, em Salvador, no mês de setembro de 2018. 

 

Articular a “Estrutura de sentimentos”(WILLIAMS, 2013) com o pensamento sobre 

“Heterotopia” do Foucault (1967) é uma oportunidade de trazer ao espaço real da sociedade e 

suas instituições um conjunto de contra posicionamentos que se organizam e criam, em seus 
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modos, outros espaços onde existem dentro da lógica do desvio. Segundo Foucault (1967) em 

sua conferência “Outros espaços”,  

estamos na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do 

próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um 

momento em que o mundo se experimenta, menos como uma grande 

via que se desenvolveria através dos tempos do que como uma rede 

que religa pontos e que entrecruza sua trama.” (FOUCAULT, 1967,  

p.411). 

 

Essa análise sobre o tempo nos possibilita pensar em espaços como “relações de 

posicionamentos” (FOUCAULT, 1967, p.413) que segundo o autor, são estabelecidos dentro 

das instituições como espaços de questionamento no interior da própria cultura por valores 

referentes aos pensamentos desviantes. Para isso, diferencia a utopia e a heterotopia porque as 

utopias são lugares irreais, pois tendem a deturpar de alguma forma a visão da sociedade, 

invertendo ou tomando a sociedade como um lugar de perfeição. Já as heterotopias, nesse 

caso, atendem ao espaço real e constituem, a partir de suas próprias lógicas, visibilidades e 

inserções sociais. Entre os exemplos que dá em sua conferência, Foucault fala dos desvios 

como comportamentos que fogem aos padrões sociais, como a velhice, as clínicas 

psiquiátricas e as prisões. É uma tentativa desse trabalho articular os espaços de criações 

artísticas como espaços de formação de heterotopias. Articulados ao conceito de “estrutura de 

sentimentos”, é possível pensar nessas gerações e estilos específicos de um tempo, associados 

à ruptura dos modelos institucionais e vigentes. A arte, em seus muitos desdobramentos, é 

capaz de criar rupturas na realidade, tendo o poder (baseado em sua própria forma e 

elaboração) de fazer refletir sobre o modo de vida de uma sociedade que coloca à margem ou 

determina como sem espaço tudo aquilo que foge da sua estrutura estabelecida. No caso da 

performance, com seu caráter intersubjetivo e de agenciamento de experiências, são 

considerados elementos sobre a vida dos sujeitos criadores como constituição da ação 

performática que considera o encontro com público também parte da obra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível perceber ao longo desse atual trabalho a relação direta entre o fazer 

estético e o fazer político, entendendo a arte como uma ação política, a partir do conteúdo 

presente nas entrevistas e praticando a observação participante em contato com o grupo de 

estudos e as performances realizadas pelo Saravá. O Coletivo Artístico realizou ações 

performáticas a partir dos estudos e debates sobre relações étnico raciais, tema que vêm 

demonstrando crescimento exponencial durante os últimos tempos, seja no universo da mídia, 

nos movimentos sociais ou na academia. A visibilidade negra,tema de extrema importância 

nos dias de hoje, é trabalhada pelos integrantes do Coletivo de diferentes formas. Nesse 

trabalho, a questão da raça foi um elemento de extrema importância para pensar a sociedade 

em que estamos inseridos e suas práticas racistas. Podemos ver esse conjunto de ações e a 

formação desses professores de teatro como uma forma de pensar didaticamente como 

representar a cultura afro brasileira dentro das salas de aula na Educação Básica. É possível 

ver também as participações institucionais em espaços como a Superintendência de Igualdade 

Racial, ou na articulação de mesas onde integrantes de coletivos negros possam estão 

presentes. O Saravá, ainda que funcione como umcoletivo artístico, realizada mesas e debates 

em que integrantes de coletivos negros e artistas negras estão presentes e exercendo trocas 

com os membros do Coletivo. 

 

Apesar das diferentes formas de comportamento nos diferentes campos, estética e 

política, tratar da relação direta entre as duas esferas trata-se de uma questão ética, onde os 

sujeitos se consideram inseridos em determinado tempo e fazem articulações, conscientes e 

não conscientes, dos contextos históricos, políticos e sociais que estão envolvidos. Esse 

conjunto de valores vem dos elementos críticos e do caráter desviante dos posicionamentos 

que esses sujeitos do Coletivo Artístico Saravá se posicionam em suas trajetórias, refletindo 

em suas criações artísticas seus pensamentos etendo o público como parte da obra. Em meio 

ao crescimento do caráter neoliberal e conservador como uma onda de caráter global, vide a 

eleição do Trump como presidente dos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil, o 

enaltecimento dos valores que advém das minorias ou das classes e nesse caso, de raça, são 

importantes para se pensar numa construção de espaços de reflexão para a sociedade por meio 

da arte. A arte como forma de transformação social a partir de micro ações e heterotopias, 

gerando agenciamento de experiências para o outro. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Coletivo Artístico Saravá     

06/06/2018 

Entrevistadas e entrevistados : Yan, Eduardo, Guilherme, Lais, Michele, Carol, Laura, 

Barbara, Alissan. 

 

 

 

Nome completo:  

Idade e data de nascimento: 

Local de nascimento: 

Qual gênero se identifica:  

Como foi sua trajetória até chegar na performance? 

Como você se sente agora no mundo a partir do contato com a performance? 

Qual a sua motivação para a prática da performance? 

Como se deu essa aproximação? Houve estranhamento? 

O que sente com esse aprendizado? 

Como acontece a relação com o público? Que público é esse? 

Porque escolheu a performance? 

Percebe diferenças em você depois dessa prática artística?  

Como foi a recepção por parte das pessoas a sua volta?  

Existe algo que queira acrescentar nessa entrevista? 

O que você entende como performance? 


