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RESUMO 

 

 

A instalação coreográfica MUKUTU é uma obra em processo que parte do universo 
tradicional da Capoeira para a criação de arte contemporânea, que cruza diferentes 
linguagens. Partindo da relação intrínseca entre música e movimento, presente no 
jogo da capoeira, foi concebido um ambiente interativo onde o público é convidado a 
adentrar a obra e experienciá-la não só como observador, mas, como participador. 
 
 
Palavras-chave: Instalação coreográfica. Capoeira. Interatividade. Mestiçagem. Arte 
em processo. 
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1 APRESENTAÇÃO  

 

 

MUKUTU é uma obra em processo que parte do universo tradicional da 

Capoeira para a criação em arte contemporânea, que mestiça dança, arte ambiente 

e instalação sonora para a criação em instalação coreográfica, na qual o público é 

convidado a adentrar a obra e experienciá-la não só como observador, mas, como 

participador. 

Partindo da relação intrínseca entre música e movimento, presente no 

jogo da capoeira, foram concebidos objetos sonoros interativos que compõem a 

instalação junto a materiais orgânicos. A obra atinge sua completude com a 

apresentação de performance coreográfica proposta pela artista, ou ainda pela 

participação do público, ao qual é permitida a livre intervenção no ambiente. 

A instalação configura-se através de um ambiente composto por terra, 

couros de animais, cabaças e beribas espalhadas no chão. Penduradas no teto e 

nas paredes folhas de dendê e licurí, peregum, bananeiras, e ornamentos feitos com 

cabaças, beribas, folhas e espadas de Ogun. Em uma das paredes, um mural com 

fotos do processo de montagem e anotações e esquemas feitos ao longo do 

processo criativo. Na parede ao lado um grande papel pardo, com algumas canetas 

penduradas, para que o observador deixe a sua opinião ou interfira de acordo à sua 

vontade. 

O objeto sonoro que compõem o ambiente consiste em uma webcam 

conectada a um computador que dispara sons a partir da detecção de movimento. 

Os sons são vocalizações feitas por mestre Cláudio Costa1, ao longo de uma 

conversa sobre sua relação com o samba de roda. Foram recortados pequenos 

trechos, tratados e colocados em uma programação em Pure Data2 (PD) que 

possibilita o disparo do som de acordo ao movimento dos presentes, levando a uma 

composição por aleatoriedade.  

Outro objeto sonoro é utilizado durante a performance coreográfica, uma 

                                                 
1
  Nascido em Feira de Santana (BA) é fundador do grupo Angoleiros do Sertão em meados dos 

anos 80, atualmente um dos maiores grupos de capoeira angola do interior da Bahia. Há cerca de 20 anos o 
grupo realiza todos os sábados, roda de capoeira e samba no centro da cidade de Feira de Santana. 

2
  Ambiente de programação gráfico para áudio e imagens orientado a objetos. A programação é 

escrita em patches visuais onde os objetos e seus controles são conectados via caixas com entradas e saídas 

através de cabos. (...) usa a metáfora do fluxograma tradicional de síntese sonora como gramática da criação de 
patches. (...) é um software livre e multi-plataforma, além de contar com uma extensa comunidade de 

desenvolvedores. (FUGUEIRÓ, C.; KROGER, P., 2007: 2)  
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máscara que dispara sons a partir da respiração do dançarino/a, no entanto, este 

não fica exposto para a experimentação do público geral, sendo usado apenas pelos 

dançarinos durante as performances organizadas. 

Mukutu tem o movimento como elemento fundamental, tanto por ser o 

dispositivo que dispara o som no ambiente, como por estar presente na dança 

pautada na improvisação, nos objetos que podem ser movidos, na mutação dos 

elementos orgânicos ao longo dos dias de exposição e na apresentação do 

processo criativo. 

A idealização de Mukutu é uma confluência de interesses e processos 

que se iniciaram antes mesmo do meu ingresso na graduação em Artes Visuais. 

Desde jovem me interessei pelas artes do corpo - dança/teatro - mas, foi em 2009, 

quando cursava graduação em Ciências Sociais, em um lugar conhecido como 

Senzala3, que pela primeira vez ouvi de perto o som de um berimbau. Eu nem 

imaginava que aquele som mudaria toda a minha trajetória.  

A capoeira, para além de ser o grande norte deste trabalho, foi a 

responsável, por estar onde estou. Em janeiro de 2010 foi a primeira vez que vim à 

Bahia com o intuito de conhecer os lugares cantados nas ladainhas e corridos4 – 

Maitá, Boa Viajem, Santo Amaro da Purificação, ilha de Maré, etc. – no entanto uma 

viajem que deveria durar 10 dias se esticou para três meses e atualmente 

completam 5 anos. 

Assim que ingressei na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

tive a oportunidade de desenvolver pesquisa no campo da Performance arte, sob a 

orientação de Ayrson Heráclito5 Intitulada: “Performatividades da capoeira angola no 

recôncavo baiano” a pesquisa consistiu na análise de um grupo de capoeira de 

Santo Amaro tendo como base os conceitos de performance e performatividade da 

etnocenologia, para a criação em performance arte. Foi a partir desta que passei a 

me interessar, fazer e pensar performance. 

Tal pesquisa não teve grande duração devido ao afastamento de 

Heráclito para o doutorado, no entanto, foi determinante para minha atuação ao 

                                                 
3
  Núcleo de Artes Afrobrasileiras da Universidade de São Paulo. Espaço de ensino, pesquisa e 

prática de manifestações artístico-culturais afrobrasileiras da região do Recôncavo Baiano, como a capoeira, a 
dança afro, o maculelê, o samba de roda e a percussão. 

4
  Cantigas de capoeira. 

 
5
  Professor da UFRB é considerado um dos principais nomes da nova geração de artistas da 

Bahia, com reconhecimento internacional, desenvolve trabalhos em diferentes linguagens com materiais 
orgânicos presentes na cultura baiana, tais como açúcar, charque e azeite de dendê.  
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longo do curso. A maior parte dos trabalhos que desenvolvi ao longo da graduação 

teve o corpo como objeto ou questão. 

 No meio da graduação tive contato com o grupo de pesquisa Arte e 

Computação nas Escolas, coordenado pelo professor Jarbas Jácome6. O intuito de 

Jarbas era de formar um grupo interdisciplinar com pesquisadores de diferentes 

áreas que tivessem em comum o interesse pela programação de computadores e 

seus desdobramentos artísticos. Assim passei a pesquisar o cruzamento entre 

dança e tecnologia digital – ciberdança e performance digital. 

Em 2013 criamos um protótipo que possuía em germe o princípio deste 

trabalho: uma webcam conectada a um computador que através da detecção de 

movimento controlava o vídeo de uma pessoa tocando tambor, com programação 

feita em PD. O trabalho foi apresentado no II Simpósio Internacional de Inovação em 

Mídias Interativas (SIIMI) em Goiânia. 

Ao cursar a disciplina de Plástica Sonora, ministrado pelo professor 

Jarbas, que passei a me interessar ainda mais pelo campo das artes sonoras, 

principalmente, por ser a música uma das linguagens que há mais tempo dialoga 

com a dança.  

No semestre seguinte, iniciamos o processo criativo aqui abordado. Para 

a disciplina de Arte e Tecnologia, desenvolvemos um o objeto sonoro utilizado 

durante a performance coreográfica de Mukutu, o objeto RespiraSom. O intuito da 

obra era o de evidenciar a respiração como pulso gerador de movimento/vida e o 

som como construtor de ambiente. O objeto foi exposto em agosto de 2013 em uma 

performance na Quarta dos Tambores7.  

Em 2014, cursei a disciplina de Introdução à Etnomusicologia, campo de 

estudo da música em seu contexto cultural. Como prática desenvolvemos pesquisa 

sobre a roda de samba do grupo de capoeira angola, Angoleiros do Sertão. 

Filmamos a roda durante alguns finais de semana e gravei uma entrevista 

em áudio com mestre Cláudio sobre a relação entre ele a capoeira e o samba, a 

função e fundação da roda e quais os instrumentos são utilizados no samba. Esta 

entrevista gerou o áudio utilizado em uma das programações sonoras de Mukutu. 

                                                 
6
  Músico, artista visual, mestre em Ciência da Computação pelo Cin-UFPE, pesquisa 

computação gráfica, computação musical e sistemas interativos de tempo real para processamento audiovisual 
integrado. 

 
7
  Encontro cultural que acontece toda primeira quarta-feira do mês na cidade de Cachoeira/BA e 

reúne a comunidade dos terreiros, artistas e grupos culturais de resistência do Recôncavo da Bahia. 
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Paralelamente participei do Curso de Tecnologias Livres na Criação 

Artística8 (C. TLCA), onde tive a oportunidade de me aprofundar em Pure Data e ter 

acesso a programação que utilizo em um dos objetos sonoros que compõe o 

trabalho. 

O título da instalação significa corpo em kimbundu9, língua falada nos 

candomblés de Angola, o corpo nesta tradição tem significado dual, material e 

espiritual. Refletir sobre a capoeira é pensar sobre o corpo negro, o corpo utilizado 

como veículo de comunicação com o sagrado, mas que sob forte repressão 

transforma-se em arma sem perder a beleza, imprimindo ritmo em sua resistência. 

 

                                                 
8
  Projeto de formação e difusão do uso das tecnologias livres e/ou baratas na criação artística, 

oferecido pelo Instituto de humanidades, arte e ciência da Universidade Federal da Bahia (IHAC-UFBA), 
ministrado por Bruno Rohde e Cristiano Figueiró. 

9
  Língua de origem angolana falada na região de Luanda, Bengo, Malanje e Kuanza – norte e 

que “empresta” diversas palavras ao vocabulário brasileiro como moleque, quitanda, farofa, dendê, batuque, 
gingar, etc. 
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2 ENTRE DANÇA E ARTES VISUAIS: PROCESSO MESTIÇO  

 

“(...) em verdade a dança, o ritmo, são o próprio ato plástico na sua crudeza essencial” 
Hélio Oiticica 

 

 

Há um provérbio que diz que "A dança é a mãe de todas as linguagens", 

pois, a dança em sua essência necessita apenas do corpo para acontecer, porém, 

em diversos rituais e manifestações culturais com dança, especialmente o 

cruzamento com as artes plásticas e a música aparecem com frequência. Esta 

questão nos leva ao entendimento de que a dança necessita ser vista, ou seja, 

extravasa as dimensões sensoriais e se encaixa dentro do campo da visualidade, o 

uso de cenários, figurinos, pinturas e adereços corporais ilustram e explicitam esta 

característica. 

Parto da ideia de que o corpo é onde tudo começa. É a partir de nossos 

corpos que nos relacionamos com os outros e com entorno e assim, percebemos o 

mundo à partir de nossas experiências. Construímos e somos construídos pelo meio 

em que vivemos, estabelecendo uma relação cíclica de constante formação e 

transformação. Assim, independente da linguagem ou do produto final a criação 

artística envolve o corpo, como ferramenta ou objeto.  

A partir dos anos de 1960 a experiência da percepção corporal passa a 

ser experimentada por diversos artistas das artes visuais, o corpo passa a ser 

cultuado como a própria obra de arte, tornando-se uma extensão do campo da 

pintura e escultura. Entre os artistas da dança ocorreu um movimento semelhante, 

porém inverso, uma vez que o corpo em movimento é por excelência a matéria 

prima da dança, são as questões referentes ao ambiente que passam a ser foco em 

produção de dança contemporânea10.  

A diferença entre a relação dos objetos utilizados nas danças clássicas e 

modernas e os objetos utilizados nas danças contemporâneas é que estes 

ultrapassam o teor de ornamentação e adquirem papel fundamental nas obras 

fazendo com que a dança aconteça a partir da interação entre corpo e espaço. 

Diferentes trabalhos produzidos no Brasil principalmente a partir do séc. 

XXI têm sido denominados como instalações coreográficas, o que faz desta 

                                                 
10

  Denominação utilizada para se referir a uma determinada forma de dançar emergente na década de 60. É antes 

uma coleção de sistemas e métodos, uma recombinação de elementos criativos das escolas anteriores. 
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categoria um campo em desenvolvimento e, portanto, ainda com pouca bibliografia. 

 

Importante referência neste campo são os trabalhos de Vera Sala, 

dançarina paulista que desenvolve trabalhos em dança desde 1987 promovendo 

“diálogos e trocas entre dança, instalação, performance art, arquitetura, entre outros 

- questionando limites, seja entre artes, entre artista e público, entre arte e vida, etc.” 

(DALTRO, 2011: 22).  

A investigação da utilização de objetos/ambientes como estratégia para 

instaurar um processo de reinvenção contínua do corpo que dança, levou a artista a 

desenvolver o trabalho Corpo-Instalação (2003), sua primeira criação em instalação 

coreográfica. Desde então a artista desenvolveu diferentes trabalhos nesta 

categoria, tornando-se uma das maiores propositoras em atuação na área. 

Em 2009 pude presenciar a instalação coreográfica Pequenos 

Fragmentos de Mortes Invisíveis fixada na Galeria Olido, localizada no centro da 

cidade de São Paulo, na ocasião tive acesso somente à espacialidade, assistindo a 

performance corporal através de registros. 

A instalação, elaborada em parceria com o arquiteto Hideki Matsuka, 

consiste em uma estrutura semelhante a um labirinto, feita de ferro e placas de vidro 

que quase alcançam o teto - algumas delas com uma película que possibilita o 

reflexo de imagens - e penduradas no teto, caixas de som viradas para baixo 

emitindo ruídos de vidro e metal. De acordo com a descrição da obra no site da 

Prefeitura de São Paulo, alguns microfones ficaram suspensos no teto para captar 

sons do movimento dos visitantes e bailarinos, porém, na época não tive a 

sensibilidade de perceber este nível interativo. 

 

  

 

Figura 1. Pequenos Fragmentos de 

Mortes Invisíveis, Vera Sala, 2009. 

 

Disponível em: 

https://www.flickr.com/photos/cent

roculturalsp/4537614003/in/photost

ream/  Acesso em: 12 de out.  
 

https://www.flickr.com/photos/centroculturalsp/4537614003/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/centroculturalsp/4537614003/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/centroculturalsp/4537614003/in/photostream/
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A obra ficou exposta no primeiro andar da galeria, permanecendo aberta 

ao público durante o dia, de terça a domingo e com apresentações de performances 

coreográficas de sexta a domingo fim de tarde. Mukutu se aproxima da proposta de 

Vera Sala em dois pontos: em propor uma estrutura que permanece aberta ao 

público e na interatividade sonora que se dá a partir do movimento dos corpos 

presentes. 

É possível encontrarmos outros artistas - Adriana Banana, Cia. Terpsí de 

Teatro, Cia. Anti Status Quo, Damaris D’Arc e Carla Vendramin – com produções 

nesta categoria, porém, o grande diferencial de Vera Sala é que a artista debruça-se 

sobre a categoria, produzindo não um só trabalho, como toda uma pesquisa, 

composta por uma série de obras – ImPermanências (2005); Disposições 

Transitórias ou Pequenas Mortes (2007;) Procedimento Dois – Pequenas Mortes 

(2008); Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis (2009/2010) e Dobras (2011). 

Uma obra importante como referência é a instalação coreográfica 

“Verdades Inventadas” (2010) da coreógrafa e dançarina mineira Thembi Rosa. A 

artista investiga as relações entre som e movimento a partir da instalação alarm 

floor, desenvolvida por Rivane Neuenschwander, em colaboração com os músicos 

de O Grivo. A instalação consiste em um grande piso de madeira que se assemelha 

a um teclado, que quando pressionado dispara diferentes sons. Thembi cria um 

ambiente sonoro e instável, adotado por para mostrar a geração de instabilidade e 

uma nova relação entre dança e música.  

 

 

   

 

 

Em tais composições há uma relação direta entre corpo e ambiente, onde 

Figura 02 e 03 – Verdades Inventadas – Tembi Rosa, 2010. Disponíveis em: 
https://blogmamam.files.wordpress.com/2011/06/verdades0162-renato-paschoaleto.jpg 

https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Renato-Paschoaleto.jpg 

Acesso em 05 de abril de 2015 
 

http://www.myspace.com/ogrivo#_blank
https://blogmamam.files.wordpress.com/2011/06/verdades0162-renato-paschoaleto.jpg
https://catracalivre.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Renato-Paschoaleto.jpg
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o corpo constrói/influencia o ambiente na mesma medida em que seus movimentos 

são influenciados por este. Por se tratar de um ambiente participativo, que 

permanece aberto às modificações propostas pelo público, ao adentrar a obra o 

observador adquire o caráter de participador, passando a atuar como um corpo 

performático.  

Mauricio Leonard de Souza, arquiteto e pesquisador sobre o trânsito entre 

arte e arquitetura aborda as instalações coreográficas enquanto práticas do abrigar/ 

habitar. Segundo ele: 

 

 as Instalações Coreográficas, pelo modo como vêm sendo desenvolvidas, 
frequentemente se valem da criação de uma espacialidade onde os artistas 
alocam seus corpos e investigam, pelo contato do seu corpo com essa 
espacialidade, alguma relação motora ou sensorial específicas. Assim a 
espacialidade criada difere da ambientação ou cenografia, pois ela se torna 
um elemento de suma importância, que vai articular a movimentação e 
sensorialidade dos artistas com estas. Torna-se então um ambiente, e o 
trabalho do artista avança em direção a procedimentos que se realizam em 
tempo real; demonstrando assim uma relação recíproca entre os ambientes 
criados e seus corpos. (2008, pp. 135-136) 

 

Através desta definição compreendemos que os trabalhos desta categoria 

tem como essência o corpo que em relação com o espaço produz movimento e o 

ambiente constituído não só como um ornamento, mas, para provocar o movimento. 

Porém, outros trabalhos com característica similares já receberam e vêm recebendo 

diferentes designações, como a arte ambiental de Hélio Oiticica em que há a 

“criação de espaços estruturados, livres ao mesmo tempo à participação e invenção 

criativa do espectador” (OITICICA, 1986: 76). 

Emyle Pompeu de Barros Daltro e Roberta Kumasaka Matsumoto, 

pesquisadoras da dança, ao fazerem uma análise11 do termo, definem que:  

 
(...) a ideia de “coreográfica” que sucede a de “instalação” na 

expressão “instalação coreográfica” parece querer fazer ver a atuação do 
corpo que, a partir das relações que estabelece com seu entorno, produz 
dança. Dança que transforma o espaço onde o corpo se instala. Corpo que 
investiga esse espaço e (re)organiza-se nesse processo engendrando uma 
instalação, ou melhor, uma “instalação coreográfica”. (DALTRO e 
MATSUMOTO, 2011: 3). 

 

Com isto nota-se que algo fundamental à composição em instalação 

                                                 
11

 In: DALTRO, E. P. B. e MATSUMOTO, R. K. - (I)mobilidade sob(re) rodas: para pensar intersecções entre 

coreografia e instalação – 2011. 
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coreográfica é a consciência do ato de fazer dança. Porém, ainda assim, é 

impossível produzir um trabalho que cruze corpo e espacialidade no Brasil sem ter 

como referência as proposições concebidas por Hélio Oiticica e Lygia Clarck. 

Ambos revolucionam o modo de fazer e pensar a arte e relação do corpo 

dentro desta. Os experimentalismos dos anos 60 e 70 colocaram o corpo do 

observador como elemento fundamental da obra de arte. 

As obras de Hélio, emergiram da necessidade do artista de extrapolar os 

limites impostos pela tela e pelas esculturas, a partir do ano de 1959 o artista passa 

a investigar o espaço, a priori através da expansão da cor como estrutura. Os 

trabalhos subsequentes voltam-se cada vez mais para a construção de 

espacialidade onde os observadores são convidados a emergir, trazendo a tona o 

conceito de “penetráveis”, o artista procura explicar a mudança da relação entre 

homem e obra (sujeito-objeto), a partir de um alargamento da sensibilidade com o 

fim da posição estática do receptor. As obras centram-se no corpo e na ação 

comportamental como uma força criativa. 

 

      

 

 

 

 

Nas obras de Lygia Clarck, muitas questões se repetem, porém, embora o 

espaço seja uma grande questão, a investigação da artista antes concentra na 

sensorialidade do observador participante, aproximando-se da arte como terapia. O 

conceito regente em suas obras é o conceito de relação que desagua na proposta 

dos objetos relacionais 

 No entanto, para Mukutu, as proposições de Hélio Oiticica são 

referencias mais presentes, não só por suas construções espaciais como também 

Figura 04 – Detalhe da obra Tropicália – Hélio 

Oiticica,1967. Disponível em: 
http://lounge.obviousmag.org/coqueluche/2013/04/2

7/helio-oiticica_obras_f_028.jpg Acesso em 27 de 

abril de 2015 

Figura 05 – Tropicália – Hélio Oiticica,1967. 

Montagem feita em Frankfurt, Alemanha, 2013. 
Disponível em: http://universes-in-

universe.org/eng/magazine/articles/2013/helio_oiticica

/photos/06 Acesso em 27 de abril de 2015. 

 

http://lounge.obviousmag.org/coqueluche/2013/04/27/helio-oiticica_obras_f_028.jpg
http://lounge.obviousmag.org/coqueluche/2013/04/27/helio-oiticica_obras_f_028.jpg
http://universes-in-universe.org/eng/magazine/articles/2013/helio_oiticica/photos/06
http://universes-in-universe.org/eng/magazine/articles/2013/helio_oiticica/photos/06
http://universes-in-universe.org/eng/magazine/articles/2013/helio_oiticica/photos/06
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por sua relação com a dança. Em meados dos anos 60 Hélio conhece a escola de 

samba Mangueira e passa a se interessar profundamente pela dança e pelo ritmo. A 

obra Parangolé (1965) é resultado desta relação. Sobre a dança, Hélio declara que: 

 

a dança é por excelência a busca do ato expressivo direto, da 
imanência desse ato; não a dança de balé, que é excessivamente 
intelectualizada pela inserção de uma coreografia e que busca 
transcendência deste ato, mas a dança “dionisíaca”, que nasce do ritmo 
interior do coletivo, que se externa como característica de grupos populares, 
nações, etc. A improvisação reina aqui no lugar da coreografia organizada; 
em verdade, quanto mais livre a improvisação, melhor; há como que uma 
imersão no ritmo (...) As imagens são móveis, rápidas, inapreensíveis – são 
o oposto do ícone, estático e característico das artes ditas plásticas – em 
verdade a dança, o ritmo, são o próprio ato plástico em sua crudeza 
essencial (...) Esse ato, a imersão no ritmo é o puro ato criador, uma arte – 
é a criação do próprio ato, da continuidade; (OITICICA, 1986: 73). 

 

         

 

Outra referência importante para este trabalho são as “instaurações” de 

Tunga, artista pernambucano da geração posterior à de Hélio e Lygia. Arquiteto por 

formação, Tunga volta-se às esculturas e ao espaço. Em meados dos anos 90 o 

artista passa a utilizar a palavra “instauração” para denominar suas obras que 

cruzam instalação e performance.  

True Rouge de 1997 é a obra que inicia uma série de obras içadas, que 

rementem a poética “marionete”. São elementos flutuantes que compõem o espaço 

onde o observador é convidado à atravessar. Cabos, hastes, ganchos, correntes e 

ventosas suspendem redes com bolas de cristal, cálices, garrafas e funis em 

diferentes tamanhos cheios de líquido vermelho. Dentro das redes também estão 

escovas, esponjas do mar, bola de bilhar, feltro e contas de vidro na cor vermelha. 

Os elementos suspensos são os corpos marionete que se separam e ao mesmo 

Figura 06 - Moradores do morro 

da Mangueira vestindo os 

Parangolés de Hélio Oiticica. 

 

Disponível em: 

http://arteconelcuerpo.blogspot.
com.br/2013/01/helio-oiticica-

parangoles-1960-1970.html 
Acesso em 28 de abril de 2015.  

http://arteconelcuerpo.blogspot.com.br/2013/01/helio-oiticica-parangoles-1960-1970.html
http://arteconelcuerpo.blogspot.com.br/2013/01/helio-oiticica-parangoles-1960-1970.html
http://arteconelcuerpo.blogspot.com.br/2013/01/helio-oiticica-parangoles-1960-1970.html
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tempo se conectam ao corpo do manipulador. 

Em todas as edições do trabalho, uma performance foi realizada durante 

a inauguração. Homens e mulheres nus espalhavam pelas redes baldes de gelatina 

vermelha que lentamente se depositam no piso em grandes poças. A obra pode ser 

visitada no Instituto Inhotim, junto à um dos maiores acervos do artista. 

 

  

   

Viviane Matesco, curadora e crítica de arte, ao analisar o corpo como 

cena nas obras de Tunga, defende que:  

   
 A „instauração‟ é uma dos mecanismos de relações entre materiais, pois os 

humanos integram-se à obra, seguindo o protocolo de um ritual estabelecido pelo 

artista, através do qual eles interagem com o que está exposto. Nesse momento o 

processo que se dá na face da matéria rompe a barreira do visível, como em um 

sonho ou transe, e se apresenta no espaço, expondo-se a nossos „olhos vibráteis‟ em 

orgia vital em que minerais, vegetais, animais e humanos se afetam mutuamente. Os 

restos que permanecem na exposição carregam as marcas desse encontro e 

continuam a pulsar, tal como fantasmas do deslocamento que ali se operou. É a 

concepção de corpo fantasmático, de um corpo que pressupõe a noção de realidade 

psíquica que a instauração engendra. Por isso, o momentâneo supõe temporalidade 

particular. (MATESCO, 2013: 2575) 

 
 

Partindo dessas considerações, é possível traçar as semelhanças e 

distinções entre as propostas das instaurações e das instalações coreográficas. 

Ambas as categorias privilegiam o corpo em movimento a partir da relação com o 

espaço e a presença do expectador como uma complementação da obra. O que as 

distingue é que nas instalações coreográficas geralmente o corpo em cena é o do 

Figuras 07 e 08 – True Rouge, Tunga, 1997 

Disponível em: 
http://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/tr

ue-rouge-2/  Acesso: 28 de janeiro de 2015.  

http://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/true-rouge-2/
http://www.tungaoficial.com.br/pt/trabalhos/true-rouge-2/
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próprio artista que, a partir do contato com o espaço, produz dança. Enquanto que 

nas instaurações, o corpo em cena é o de outra pessoa que não o autor e a grande 

questão é o corpo como rastro, o corpo fantasmático que após fazer-se presente 

permanece como registros no ambiente. Dessa forma, embora a duas categorias 

sejam flexíveis, temos uma perceptível contraposição entre presença e ausência. 

Para a composição de Mukutu, outro elemento fundamental além do 

corpo em relação ao ambiente é a interação entre corpo em movimento e 

composição sonora. A sonoridade da obra é construída a partir da interação dos 

corpos presentes no espaço. O som foi eleito, por representar a sutilidade, o 

imaterial que preenche o espaço. Segundo Jean-Yves Bosseur (apud. CAMPESATO 

e IAZZETTA, 2006, p. 3), “nas instalações o som contribui para delimitar ativamente 

um lugar reabsorvendo a oposição dualista entre tempo e espaço. Uma das 

principais propriedades do som é a de esculpir o espaço”. 

O avanço tecnológico vivido pela humanidade nos últimos anos 

transformou o cotidiano e, por conseguinte, nossos modos de fazer e experiênciar a 

arte. O corpo do observador passa a ser cada vez mais solicitado durante a 

experiência artística. Se antes nos trabalhos de Hélio, Lygia e Tunga o corpo do 

participador era colocado em contato com materiais orgânicos ou grandes 

construções espaciais, ficando a tecnologia apenas na função de registro. 

Atualmente somos convidados, cada vez mais, a interagir com computadores e com 

a realidade virtual. 

Steve Dixon, artista e pesquisador das performances digitais, afirma que 

toda arte é um interação entre o observador e a obra de arte, e todas estas são 

interativas, no sentido em que uma negociação ou confronto toma lugar entre 

observador e observado. O que difere nas performances e nos trabalhos interativos 

de arte digital é a possibilidade do público de ativar, afetar jogar com, imergir 

construir ou mudar completamente a obra (DIXON, 2007). 

Partindo da relação intrínseca entre música e movimento, presente no 

jogo da capoeira, foram criados dois objetos sonoros interativos, que possibilitam a 

composição sonora da instalação a partir de estímulos do participador: através da 

respiração e da movimentação no espaço. A dimensão sonora da obra é de extrema 

importância, pois, embora seja uma instalação coreográfica, se aproxima e muito 

das proposições em instalação sonora.  

Nas instalações sonoras há uma expansão no modo de se pensar a 
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música, extrapolando para o espaço. O som é o elemento unificador da obra, seja 

pela ressonância dos espaços e objetos, seja pelo aspecto conceitual em que o som 

se insere. 

Uma importante referência é a instalação sonora Very nervous system 

(1983 - 91), do artista David Rokeby. A obra consiste em um espaço no qual os 

movimentos do público produzem sons. Para a composição desta foram utilizadas 

câmeras de vídeo, processadores de imagem, computadores e sintetizadores. O 

trabalho foi primeiramente apresentado como uma instalação, posteriormente em 

espaços externos e também utilizado para performance ( BOCHIO, A. L. & 

CASTELLANI, F.M. 2011: 8).  

 

  

 

 

 

Embora Mukutu seja proposta como uma Instalação coreográfica, 

categoria relativamente unificadora, são visíveis três grandes pilares referenciais em 

sua composição: a dança contemporânea, a arte ambiental e as instalações 

sonoras. O que caracteriza a obra como uma obra mestiça.  

O conceito de mestiçagem é deveras polêmico no campo de pesquisas 

sociais e históricas no Brasil, por se relacionar à teoria da democracia racial 

Figura 09 – Momentos 

capturados pelo computador 
e pelo vídeo na obra Very 

Nervous System, David 

Rokeby, 1983-91.  

 
Disponível em: 

http://marshallsoules.ca/anim

ate.htm Acesso: 19 de março 

de 2015. 

 

Figura 10 – Esquema de funcionamento da obra Very Nervous System. Disponível em: Acesso: 
de 25 de março 2015. 
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desenvolvida por Gilberto Freyre onde a mestiçagem seria um indicativo de 

dissolução dos preconceitos. Alguns intelectuais dos movimentos negro brasileiro 

atrelam esta corrente de pensamento à um plano político de clareamento da 

população brasileira e de acobertamento das desigualdades de nosso país.  

No entanto, no campo das artes o conceito de mestiçagem é utilizado 

para falar de obras em que o cruzamento de linguagem não leva à fusão harmônica 

de oposto, mas, ao cruzamento marcado por tensões permanentes que levam à 

produção de novos e complexos sentidos opondo-se aos paradigmas do novo, do 

original e do único. 

De acordo com a historiadora da arte Iclea Borsa Cattani:  

 
 

A mestiçagem não é da ordem do homogêneo, mas do heterogêneo: ao 

invés de fundir os diversos elementos num todo único, ela os acolhe em permanente 

diversidade (... )Incerto-informe-trangressão: múltiplos cruzamentos produtores de 

novos signos que mantêm em seu interior tensões irresolvidas, sempre em vir a ser, 

marcas de pulsões internas e de aberturas ao devir, que constituem as mestiçagens na 

arte contemporânea. (CATTANI, 2007, p. 28-29) 

 

Opto pela utilização do conceito de “obra mestiça” ao invés de utilizar o 

conceito de arte híbrida, recorrente em meio às discussões sobre arte e tecnologia, 

por conter nesta obra reflexões, sobre a identidade/corporalidade brasileira e por se 

enquadrar nas questões constitutivas da mestiçagem elencadas por Cattani, a 

principal delas com a qual Mukutu se encaixa é o cruzamento produtor de tensão 

entre os campos da visualidade e do som. A mestiçagem tem como característica a 

predominância do som sobre o visual, o que culmina em uma abertura nos limites 

deste último.  

Por fim, é em meio a este contexto múltiplo e interdisciplinar que a 

instalação coreográfica Mukutu está inserida. A apresentando-se como uma obra 

mestiça e em processo por situar-se em um campo movediço de cruzamentos e 

multiplicidade, o que faz com que os argumentos venham de diferentes áreas.  

Situar o estudo no campo de processos criativos, tem a intensão de 

valorizar a experiência da criação da obra. O procedimento aqui adotado parte das 

definições de “work in progress” elaborada por Renato Cohen. Para o autor o termo 

poderia ser traduzido literalmente para “trabalho em processo” e caracteriza-se como 

um procedimento “que tem por matriz a noção de processo, feitura, interatividade, 

retro-alimentação, distinguindo-se de outros procedimentos que partem de 
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apreensões apriorísticas, de variáveis fechadas ou de sistemas não-interativos” 

(COHEN, 1998: 17) 

  

 

3 MANDINGA POÉTICA – A TRADIÇÃO COMO INSPIRAÇÃO. 

 

 

A capoeira tem sido importante fonte referencial para diversas pesquisas, 

não apenas artísticas como também, históricas, políticas e socioculturais que nos 

ajudam a refletir sobre a contribuição das tradições negras e indígenas para a 

formação da identidade cultural brasileira. 

Expressão genuinamente brasileira emergente durante o período de 

escravidão no Brasil, assim como outras manifestações culturais é considerada 

como resultado dos processos de diáspora africana, porém, alguns pesquisadores12 

consideram que a capoeira já era praticada em germe pelos índios brasileiros, 

categorizando-a como uma expressão afro-indígena.  

Fato inegável é que em sua configuração atual é perceptível a influência 

de ambas as matrizes culturais, ou como propõe Zeca Ligério, pesquisador do 

campo das performances negras, motrizes culturais. O autor propõe o conceito no 

plural para ilustrar a complexidade dos processos inter-étnicos e transitórios 

presentes nas dinâmicas das performances culturais afro-brasileiras, segundo ele: 

 
O conceito de Motrizes Culturais será empregado para definir um 

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. 
(LIGÉRIO, 2011: 130) 

 

Durante o período escravista os rituais e as tentativas de rebelião eram 

feitos de maneira “mascarada”, disfarçadas sob a forma diversão para aparentar 

inofensividade, com estas características a capoeira se constitui agregando ritual, 

batuque, canto e movimentos sincronizados que se assemelham a danças, mas que 

na realidade são movimentações de luta. Muniz Sodré, pesquisador do campo da 

comunicação e cultura, declara que: 

                                                 
12

 Douglas Tessuto (Professor Pelicano); Luiz Carlos K. Rocha;  
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(...) a capoeira implicava, como toda estratégia cultural dos negros 
no Brasil, um jogo de resistência e acomodação. Luta com aparência de 
dança, dança que aparenta combate, fantasia de luta, vadiação, mandinga, 
a capoeira sobreviveu por ser um jogo cultural. Um jogo de destreza e 
malícia em que se finge lutar, e finge-se tão bem que o conceito de verdade 
da luta se dissolve aos olhos o espectador (...) (SODRÉ, 1983: 155) 

 

Os primeiros registros históricos sobre a capoeira aparecem no século 

XIX, não como arte e cultura em livros de história, mas como crime em registros 

policiais, por ser reconhecida como um treinamento para a luta de escravos e hoje a 

vemos ser eleita como a arte marcial brasileira. Compreendo a capoeira como um 

jogo de resistência que apesar de ter sofrido transformações ao longo da história, 

“proporciona um envolvimento emocional, um sentimento de raiz e tradição, 

ausentes do esporte puro e simples” (SODRÉ, 1983: 161). 

A partir da capoeira busco refletir sobre como esta tradição pode ser 

referencial para a criação artística contemporânea. Dentro da imensidão que é o 

universo da capoeira elegi a relação entre corpo em movimento e música como norte 

criativo do trabalho. A relação entre música e movimentação corporal dentro do jogo 

da capoeira se dá de uma forma não passiva, pois, ainda que o berimbau dite o 

ritmo do jogo os jogadores também influenciam as cantigas e o ritmo do berimbau. 

Durante a pesquisa encontrei a capoeira como referência em diferentes 

trabalhos artísticos, como games, filmes, espetáculos de dança e teatro e objetos 

eletrônicos – como é o caso do Berimbau Elétrico do artista plástico Paulo Nenflídio 

e do berimbau eletrônico, que tem sido vendido em feiras de empreendedorismo. No 

entanto encontrei em sua maioria trabalhos teóricos que discorrem sobre a capoeira 

como um treinamento corporal para espetáculos de dança e teatro do que 

propriamente obras que a tomam como tema. 
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Uma importante referência da utilização da capoeira como base para a 

criação contemporânea é o Balé Folclórico da Bahia, criada em 1988 é única 

companhia profissional de danças folclóricas do Brasil. A companhia além de utilizar 

a capoeira como técnica de treinamento corporal, frequentemente a transporta para 

o palco, sem fazer grandes modificações em sua estrutura, utilizando-a praticamente 

em sua forma tradicional, como é o caso do espetáculo “Herança Sagrada - A Corte 

de Oxalá”, que traz a coreografia “Capoeira”.  O que observamos neste caso é um 

processo de apropriação e apresentação da capoeira mais do que um processo de 

criação sob o tema. 

 

 

Figura 11 – Berimbau Elétrico do artista plástico Paulo Nenflídio. 

Disponível em: http://lilianzaremba.blog.uol.com.br/arch2008-02-

24_2008-03-01.html Acesso: 05 de abril de 2015. 

 
Figura 12 – Robô tocador de berimbau desenvolvido por Ivan Monsão 

e uma turma de jovens cientistas. Disponível em: 

http://redeglobo.globo.com/redebahia/aprovado/noticia/2015/03/tecno

logia-servico-da-cultura-saiba-como-funciona-o-berimbau-robo.html 
Acesso: 08 de abril de 2015. 

 

Figura 13 – Coreografia Capoeira do Balé Folclórico da Bahia. Disponível em: 
http://www.balefolcloricodabahia.com.br/foto32.html Acesso: 08 de abril de 2015. 

 

http://lilianzaremba.blog.uol.com.br/arch2008-02-24_2008-03-01.html
http://lilianzaremba.blog.uol.com.br/arch2008-02-24_2008-03-01.html
http://redeglobo.globo.com/redebahia/aprovado/noticia/2015/03/tecnologia-servico-da-cultura-saiba-como-funciona-o-berimbau-robo.html
http://redeglobo.globo.com/redebahia/aprovado/noticia/2015/03/tecnologia-servico-da-cultura-saiba-como-funciona-o-berimbau-robo.html
http://www.balefolcloricodabahia.com.br/foto32.html
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A Cie. Ladainha, companhia franco-brasileira de dança contemporânea, 

coordenada pelo brasileiro Amando Pekeno e a inglesa Michele Brown, por sua vez, 

utiliza a capoeira como base para o desenvolvimento de técnica de dança 

contemporânea. A pesquisa coreográfica, denominada como capoeira-contato, 

propõe a capoeira em fusão com o contato improvisação, duas técnicas corporais 

que partem dos princípios da liberdade e da utilização do espaço do outro. A 

pesquisa une esses dois mundos, oscilando entre os conceitos como: tocar, 

escorregar, dar, receber, soltar, cair, abandono responsável, abrir, fechar, espaço 

individual e coletivo. Neste caso observa-se um processo de releitura, uma vez que 

os artistas utilizam da capoeira, não só as movimentações como também o nome, e 

propõem a criação de uma técnica. 

 

  

 

Figura 14 – Cena do Espetáculo Herança 

Sagrada – A Côrte de Oxalá.  

Disponível em: 
https://usinadeolhares.wordpress.com/2014/0

3/26/bale-folclorico-da-bahia-estreia-turne-

nacional-em-rio-branco/  

Acesso: 08 de abril de 2015.  

 

Figura 15 – Armando Pekeno e Michele Brown. 
Disponível em: 

http://www.teatrovilavelha.com.br/festivalvivadanca5/pro

gramacao/oficinas/117-capoeira-contato.html 
 Acesso:  14 de abril de 2015. 

 

http://www.teatrovilavelha.com.br/festivalvivadanca5/programacao/oficinas/117-capoeira-contato.html
http://www.teatrovilavelha.com.br/festivalvivadanca5/programacao/oficinas/117-capoeira-contato.html
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O espetáculo de dança Maria Meia Noite, de Ricardo Biriba e Amélia 

Conrado, fundamenta-se na história de uma capoeirista atuante durante a segunda 

metade do séc. XIX.  Maria Meia Noite fazia parte de um grupo de mulheres que 

ficaram conhecidas por sua valentia e disposição em infringir as regras da ordem e 

da moral da época. Os artistas partem desta história para pensar sobre qual o papel 

da mulher na sociedade contemporânea. 

 

  

 

 

 

O espetáculo, embora tenha o feminino como tema, serve como 

importante referência para a composição de MUKUTU, pois, dentre todos os 

trabalhos citados acima é o único que faz uso da tecnologia digital como elemento 

fundamental da composição cênica, através da utilização de projeções como cenário 

e em alguns momentos como apresentação coreográfica. Outra semelhança é o 

cruzamento de linguagens presentes no espetáculo. O diretor artístico Biriba, 

defende que não é apenas um espetáculo de dança, mas sim um espetáculo que 

Figuras 16, 17 e 18 – Cenas do Espetáculo Maria Meia Noite de Ricardo Biriba e Amélia Conrado, 2014. Disponível em: 

http://x2.ibsttc.net/uploads/RTEmagicC_RTEmagicC_MariaMeiaNoiteLancamento_LeonardoPastor.jpg.jpg.jpg 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/07/espetaculo-de-danca-maria-meia-noite-encerra-temporada-em-salvador.html 

Acesso: 17 de abril de 2015. 

 

http://x2.ibsttc.net/uploads/RTEmagicC_RTEmagicC_MariaMeiaNoiteLancamento_LeonardoPastor.jpg.jpg.jpg
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/07/espetaculo-de-danca-maria-meia-noite-encerra-temporada-em-salvador.html
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parte da teoria da performance, unindo dança, teatro e artes plásticas. 

Em resumo, Maria Meia Noite configura-se como uma das mais 

importantes referências para Mukutu por partir da tradição para a criação em 

linguagem contemporânea mestiça e digital. 

 

3.1 Corpo Negro, Ritmo e Resistência. 

 

 

A instalação MUKUTU carrega o subtítulo: uma proposição sobre corpo 

negro, ritmo e resistência, pois considero estes como três pilares fundamentais da 

capoeira e que também podem ser encontrados em outras manifestações afro-

brasileiras. Zeca Ligério, nos fala sobre três pilares das manifestações que são 

cantar – dançar – batucar, expressão apropriada dos escritos de FU-KIAU. Sigo pelo 

caminho tripartite, porém, o equiparo a outras questões, os conceitos utilizados por 

Zeca se referem às técnicas, se relacionando à forma das manifestações, enquanto 

que corpo negro ritmo e resistência carregam reflexões sobre o conteúdo, em uma 

forma menos específica. 

Ao refletir sobre quem são os capoeirista, se faz necessário situar este 

corpo etnicamente. O corpo da/na capoeira não é um corpo genérico é o corpo 

negro, que carrega determinadas características que o diferencia diante dos demais. 

Sobre esta questão, Muniz Sodré o define que: 

 
O corpo do capoeirista negro ajusta sinergias neuromusculares com 

imperativos de resistência cultural. É um corpo – assim como aquele que “recebe” o 

orixá, estabelecendo a comunicação direta entre o sagrado e o profano – sempre 

aberto como estrutura, capaz de incorporar a dispositivos marciais a alegria da dança 

e do ritmo. (SODRÉ, 1983/2005 : 162) 

 

Apreendo que o corpo negro é portador de memória, história e da 

experiência de seus antepassados. É um corpo coletivo, sem separação entre 

material e imaterial, carne e espírito, que através de sua imagem comunica 

contextos. Ainda hoje em nossa sociedade, o corpo negro é considerado o outro, o 

exótico e por isso, é colocado à margem e sob duras repressões. A emergência da 

capoeira nos mostra o quanto o corpo negro é um corpo criativo que diante das 

opressões cria formas plásticas de se defender. 

Diferente das danças, como o samba, o jongo, etc. na capoeira os 

movimentos vêm dos limites impostos pelo meio, seja através do embate com o 
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adversário ou o local que se pratica. Como em um diálogo o jogo da capoeira 

acontece a partir de proposições e colagem de movimentos, que se encaixam 

através da improvisação dos jogadores . Embora existam sequências sistematizadas 

para treinos, no momento do jogo nem sempre elas se encaixam o que gera uma 

unicidade e um ritmo diferente a cada jogo. 

Segundo Murray Schafer, estudioso da música, o ritmo é direção, é a 

divisão do todo em partes. (SCHAFER, 1991: 87) Sendo assim, podemos perceber o 

ritmo em duas dimensões na capoeira: na música e nos movimentos.   

O ritmo é representado em Mukutu através da composição do som e da 

improvisação dos movimentos. Ainda que existam movimentos combinados e um 

estado corporal comum a todos, a escolha pelo tempo e forma dos movimentos 

executados fica a critério do performer, o que ressalta a singularidade de cada um 

dos corpos, sem perder o caráter de grupo. 

O caráter de resistência na capoeira apresenta-se através dos 

movimentos, que são deveras exigentes, construindo corpos resistentes no sentido 

da força física, e também por sua prática assegurar a reestruturação e permanência 

de costumes negros no Brasil. Em Mukutu a resistência é representada através dos 

equilíbrios e desequilíbrios e pausas em posições que exigem um determinado 

esforço do performer. 

 

 

4 Movimentos Criativos – Das respirações ao corpo. 

 

 

 
“a dança é o pensamento do corpo”  

Helena Katz 
 

Devido à minha relação anterior com as artes do corpo, a maior parte dos 

trabalhos desenvolvidos, ao longo da graduação em artes visuais, teve o corpo e/ou 

o movimento como questão ou mídia. Compreendo o corpo como um local de 

diversos cruzamentos e que pode levar a questionamentos e experimentações 

diversas, apresentando-se como uma fonte criativa e reflexiva inesgotável. 

Dentre as práticas corporais do meu cotidiano a capoeira configura-se 

como uma grande força motriz ocupando o lugar do sagrado, que me proporciona 

uma relação de admiração e constante aprendizado. Uma das coisas que mais me 
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fascina é sua multidimensionalidade - a música, a movimentação, a história, a 

sociabilidade – que possibilita não apenas um aprendizado corporal como um modo 

de formação e conscientização de identidade. 

Os conteúdos históricos que adquirimos ao longo da formação escolar 

pública são extremamente limitados, aprendemos a nossa história apenas pela ótica 

do dominante, ou seja, pela ótica dos portugueses, e assim, o estar em Cachoeira, 

uma cidade considerada como um importante celeiro da cultura afro-brasileira foi 

fundamental não apenas para processo criativo de MUKUTU como para meu 

processo de formação pessoal. 

Ao cursar a disciplina de Projeto, que antecede a produção do trabalho de 

conclusão de curso, me incomodava o fato de precisar especificar toda a estrutura 

da obra. Estava decidida em desenvolver uma instalação coreográfica e ter a 

capoeira como universo criativo referencial. No entanto, ainda não tinha claro quais 

os materiais utilizaria, ou como seriam os objetos interativos. 

Tal incômodo me levou a assumir a obra como um processo, e não como 

um produto fechado, adotando o procedimento criativo work in progress ou obra em 

processo, o que me deixava livre para modificar completamente o projeto ao longo 

da execução. 

O projeto inicial intitulava-se Respirações D’Angola e pretendia abordar a 

respiração como pulso gerador do movimento. A respiração representar-se-ia 

através do som e o movimento por sua vez, emergiria da relação entre corpo e 

ambiente, com o intuito de travar uma relação cíclica entre corpo, som e ambiente. 

A primeira experiência do processo foi a construção do objeto sonoro 

intitulado RespiraSom, uma máscara que remete à estética de uma mordaça 

composta por um microfone que, conectado ao computador, permite o disparo de 

sons a partir do estimulo da respiração do usuário. O som utilizado é a gravação de 

uma bateria13 de capoeira, captado durante o Encontro de Angoleiros14 de 2014. 

O software utilizado para a programação foi o Pure Data, o programa 

identifica a entrada de um estímulo sonoro e a utilizada como parâmetro para a 

saída de outro som. Foi utilizado o efeito de delay – pequeno atraso na emissão do 

sinal – no intuito de tornar o som mais fluido e metálico.  

                                                 
13

 Conjunto de instrumentos presentes na roda de capoeira – berimbaus, pandeiros, agogô, reco-reco e atabaque. 

 
14

 Evento anual promovido pelo grupo Angoleiros do Sertão, que reúne importantes mestres e um alto número de 

participantes. Realizado no bairro da Mantiba, zona rural de Feira de Santana (BA)  
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 O objeto foi apresentado pela primeira vez como resultado da disciplina 

“Arte e Tecnologia”, nesta apresentação o objeto permanecia no espaço expositivo, 

aberto à utilização do público. Na ocasião o trabalho recebeu diversas críticas devido 

ao seu caráter dual. O fato de remeter a uma mordaça, objeto de tortura 

frequentemente utilizado durante a escravidão no Brasil, apresentou-se como um 

ponto de tensão. A escolha se deu como uma forma de provocação, inversão do 

uso, enquanto as mordaças são objetos que impedem a fala, RespiraSom a amplia e 

reproduz uma sonoridade que remete à resistência, à luta pela liberdade. 

  

. 

 

A segunda exposição do objeto foi através de uma performance 

apesentada em uma das edições da Quarta dos Tambores. A performance fazia 

referência a uma história que ouvi de um capoeirista em Cachoeira. Contaram-me 

que os negros escravizados utilizavam grandes cestos para carregar as compras de 

seus donos e quando paravam por certo tempo treinavam alguns golpes de capoeira 

Figura 19 – Captura de tela da 

programação da máscara 

RespiraSom. Imagem pessoal. 

 

Figura 20 – Garoto 

experimentando o objeto 

RespiraSom durante sua 

primeira exposição do 
2014. Imagem cedida por 

Jéssica Coelho.  
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com os cestos.  

Utilizei um cesto de cipó carregado com inhames – alimento que se 

relaciona a Ogun, orixá considerado o guardião da capoeira – com o qual 

investigava possibilidades de movimentos que remetiam ao jogo da capoeira. 

Busquei evidenciar a relação entre a respiração e o disparo do som, alternando 

entre momentos de silêncio e agitação, atingindo a finalização da performance ao 

retirar a máscara. 

 

  

 

  

Nesta apresentação as críticas foram mais favoráveis, o que me levou a 

compreender o quanto é fundamental a apresentação do corpo em relação ao objeto 

para atingir a comunicação pretendida. Alguns presentes elogiaram bastante a 

proposta da conexão com a respiração, destacando o fato de atravessarmos um 

momento de crises globais que resultam da poluição e degradação da natureza. 

Gostei bastante do resultado obtido com a performance, porém me senti 

limitada diante do objeto, por utilizar um microfone como dispositivo, era necessária 

a conexão através de um cabo, assim, por mais longo que este fosse sempre 

haveria um limite de movimentação. Outra questão era o fato de ser um objeto 

individual. 

Meus interesses expandiram-se para o deslocamento do corpo no 

espaço, como os obstáculos impostos pelo ambiente influenciam no movimento do 

corpo. Surgiram questões como: O que te move? Como chegar aonde queres? 

Quais os limites impostos ao corpo negro? Qual o limite entre o corpo no ambiente e 

o corpo como ambiente?  Como o som e o movimento podem construir o ambiente? 

No meio do processo tive a oportunidade de participar do curso C.TLCA, 

Figura 21 e 22 – Performance com o objeto RespiraSom apresentada na Quarta dos Tambores em agosto de 

2014. Disponível em: https://quartadostambores.wordpress.com/2014/08/ Acesso: 20 de abril de 2015. 

 

https://quartadostambores.wordpress.com/2014/08/
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no qual tive acesso a programação que utilizo no objeto sonoro que permanece 

instalado no ambiente. No curso discutimos sobre o compartilhamento de 

programações e como utilizarmos esquemas já desenvolvidos direcionando-os para 

os fins que idealizamos. 

 

 

  

 

Inicialmente pensei em utilizar samples de instrumentos que são utilizados 

na roda de capoeira, mas, ao tratar a gravação da entrevista feita com Mestre 

Cláudio para apresentar em um seminário de etnomusicologia, me dei conta da 

grande potencia contida no material. Percebi que o mestre, por ser uma pessoal 

extremamente musical, vocalizava diferentes sons para ilustrar explicações ao longo 

da conversa. Recortei somente as vocalizações e as joguei no programa. O 

resultado foi um objeto de composição aleatória a partir do movimento do corpo, 

gerando infinitas combinações das células sonoras. 

O próximo passo foi o planejamento do ambiente, que deveria abrigar os 

objetos sonoros, a performance coreográfica e propor obstáculos que provocassem 

o deslocamento do público participante. Optei pela utilização de materiais orgânicos 

- bananeiras, cabaças, beribas, folhas de Ogun, couros de animais, terra, licurí, 

peregum, folhas de dendê e licurí – por remeterem a ligação com a natureza e assim 

à ancestralidade. Estes foram escolhidos pela sua plasticidade e por estabelecerem 

relações simbólicas com o universo da capoeira e também do candomblé. 

O material gráfico da exposição foi desenvolvido por Aline Brune – criação 

de logo marca – e Diogo Navarro – digitalização e design gráfico e divulgado através 

de mídia impressa e virtual. 

Figura 23 – Primeiro acesso à 

programação de detecção de 

movimento no Curso de 

Tecnologias Livres na Criação 

Artística. Foto de Alex de Oliveira, 

cedida em nov. de 2014.   

 



 36 

 

 

 

4.1 Discursando com o corpo – Composição coreográfica. 

 

A proposta coreográfica da obra pauta-se em estados corporais mais do 

que na criação e execução de sequencias de movimentos sincronizados 

aproximando-se mais da dança de improvisação. Porém, embora a dança em 

Mukutu seja concebida primordialmente através da improvisação emergente da 

relação do corpo com o ambiente, a coreografia foi dividida em três momentos 

principais: 

O primeiro momento acontece no silêncio, os performers improvisam 

através de pequenas partituras coreográficas pré-estabelecidas e de movimentos 

livres, cada um em seu tempo e ritmo. Ora interagindo com os elementos da 

instalação e ora utilizando a relação do corpo no espaço. Neste primeiro momento 

busco exaltar a relação de singularidade dos participantes. 

O segundo momento traz a tona o conceito de corpo coletivo, um dos 

performers utiliza a máscara (RespiraSom) e os demais se movimentam de acordo 

ao ritmo estabelecido pelo som. Os movimentos se assemelham mais aos 

movimentos de capoeira e o plano baixo passa a ser predominante. 

Após a retirada da máscara os performers se direcionam aos limites de 

captura da webcam, o som passa a ser composto através do movimento de todos. 

Neste momento, as noções de singularidade e coletividade se cruzam. 

Para compor as partituras coreográficas15 utilizadas elegi algumas 

qualidades norteadoras observadas na gestualidade da capoeira angola, são estas: 

Movimento constante – mesmo a pausa é em estado de vigília; predominância de 

movimentos cíclicos e aspirais; constante variação entre equilíbrio e desequilíbrio; 

variação de tempo/velocidade de acordo com a música; quebras de ritmo através da 

variação de níveis e sentidos vetoriais. Algumas dualidades também foram eleitas 

como conceitos operacionais para a criação em dança, são estes: subjetividade e 

coletividade; passado e presente; tensão e harmonia; presença e ausência. 

Para a execução da performance convidei algumas pessoas do meu 

convívio que possuíam ligação prévia com a capoeira e com a dança, contando com 

a participação de nove pessoas. 
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4.2 MUKUTU 

 

4.2.1 Pré-produção e Montagem 

 

No dia anterior à montagem fizemos uma lista das funções e materiais 

necessários para a confecção do espaço, nos dividimos em tarefas como comprar e 

emprestar ferramentas, colher os materiais orgânicos, providenciar os transportes, 

alimentos, etc.  

A Instalação foi montada em um dia - quarta-feira, 11/03/15. Durante 

manhã busquei as caixas de som, emprestadas por Breno Tsokas, enquanto Aline 

Brune e Rwolf Kindle compraram os materiais de armarinho (linhas de nylon e sisal, 

fita adesiva, papel pardo de metro, canetas hidrográficas, parafusos e ganchos). 

Pela tarde fui em companhia de Fernando Brito (Dico) colher os materiais orgânicos 

na roça16, (como chamamos nossa casa de Candomblé) localizada no bairro do 

Quebra bunda, zona rural de Cachoeira. Grande parte dos materiais veio das 

imediações da roça – couro de bode, peregun, areia, licuri, mariô, palhas de 

coqueiro dendê – e a outra parte do quintal da casa de Dona Gracinha, vizinha 

nossa – bananeiras e folhas de Ogum.  

Iniciamos a montagem por volta das 17 horas. Tínhamos uma planta 

baixa com um esquema de como seria o espaço, porém, com os materiais em mãos 

a ambiência foi se construindo ao longo da montagem, resultando em um ambiente 

diferente do planejado em planta baixa. Exemplo disso foram os enfeites 

pendurados no teto, que foram confeccionados por Dico, mas que não estavam 

previamente planejados. O processo de montagem durou cerca de cinco horas e de 

deu de forma colaborativa, contando com a participação de Aline Brune, Dico, Felipe 

Ramos e Rwolf Kindle. Todo o processo foi registrado através de fotos e pequenos 

vídeos. 

                                                                                                                                                         
15

 Sequências de movimentos. 
16

 Diz-se dos terreiros de Candomblé. 
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4.2.2 Exposição: 

 

Quinta-feira 12/03/15 – Finalização da montagem e Abertura  

Para o dia seguinte à montagem, deixamos as missões de espalhar a 

terra no chão da galeria, imprimir as fotos do processo e da montagem, montar o 

painel de processo e ajustar os referenciais de som e silêncio, necessários para a 

utilização do RespiraSom. 

A abertura da exposição foi bastante satisfatória, contando com a 

presença de um público grande e heterogêneo – envolvidos e não envolvidos com a 

produção de arte, presença considerável de populares da cidade de Cachoeira – o 

que me deixou bastante feliz, uma vez que a intenção era a produção de um 

trabalho que não ficasse restrito ao âmbito acadêmico. 

A performance durou cerca de 15 minutos e contou com a participação de 

Figuras 24, 25, 26 e 27 – Registros da montagem da exposição.  

 



 39 

 

nove pessoas, incluindo a mim. Porém, não conseguimos atingir a pausa total no 

terceiro momento da coreografia, o que seria fundamental para a compreensão do 

público de que se tratava de um ambiente interativo. 

 

  

 

Sábado 14/03/15 – segundo dia de exposição. 

 

No segundo dia de exposição a instalação recebeu cerca de dez 

visitantes durante o dia. No final da tarde apresentamos a performance para cerca 

de 8 pessoas. Com um número reduzido de pessoas (Eu, Renan, Rwolf e Oncinha), 

considero que tivemos uma melhora no desenvolvimento da performance, 

conseguindo imprimir um ritmo mais coletivo e também atingir a pausa e por 

consequência o silêncio do ambiente.  

 

Figuras 28, 29 e 30 – Abertura 

da Exposição MUKUTU. 

NUDOC – UFRB, 12 de 

março de 2015.  
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Segunda-feira 16/03/15 – terceiro dia de exposição. 

O terceiro dia de exposição foi um dos dias mais tranquilos, a maior parte 

dos que circularam na instalação foram os funcionários da Galeria e alguns poucos 

visitantes. No entanto este foi o dia de uma das visitas mais marcantes ao longo da 

exposição.  

Por volta das 15 horas, uma senhora adentrou sozinha a exposição, 

observou o ambiente, assinou o caderno de visitas, se direcionou a mim e perguntou 

sobre como funcionava a interação da webcam. Ao iniciarmos uma conversa, a 

senhora se apresentou como, Naná, ekédi17 de Iansã, moradora da Ladeira da 

Cadeia, bairro da cidade de Cachoeira. Percebi que houve um imediato 

reconhecimento dos valores simbólicos contidos nos matérias expostos. 

Dentre as inúmeras coisas interessantes que D. Naná me falou as frases 

mais marcantes foram “é a primeira vez que eu vejo uma pessoa de fora usar coisas 

nossas” e “candomblé é isso aqui, chão de terra”.  

                                                 
17

 Dentro do candomblé é o nome dado às mulheres zeladoras de orixás que não entram em transe. 

Figuras 31 e 32 – Segunda 

Performance, 14 de março de 2015 
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Terça-feira 17/03/15 – Encerramento. 

  

O último dia de exposição foi o dia de maior fluxo de visitantes, cerca de 

vinte pessoas transitaram durante o dia. Entre os transeuntes as crianças foram as 

que se sentiam mais à vontade dentro da obra. Uma das visitas marcantes do dia foi 

um grupo de meninas que voltavam da escola, durante os outros dias, elas já 

haviam passado em frente, mas sem entrar na galeria. As três me perguntaram 

praticamente sobre tudo: como funcionava a webcam?, porque aqueles materiais?, 

como eu os havia pendurado?, quem os havia colhido? E por fim, o mais 

interessante, pediram pra eu dar uma “aula de dança”. Interagimos por cerca de 

quarenta minutos entre conversa, movimentações e fotografias.  

 

  

 

 

No final da tarde apresentamos a performance de encerramento Eu,  

Renan, Rwolf, Oncinha e Rodrigo. Neste dia não utilizamos o RespiraSom, 

reduzindo a coreografia a dois momentos, porém, atingimos algo que não havia 

Figuras 33 - o espaço em transição; 

Figura 34 - pegadas  

Figuras 35 e 36 – Garotas interagindo com a obra 
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acontecido, a participação dos que estavam assistindo a performance. O que 

resultou em um novo momento na coreografia, a transformação do público 

observador em participador. 

Desta vez as pessoas presentes, sentiram-se convidadas a interagir com 

o objeto sonoro. A dançarina Géssica, é professora de capoeira e neste dia levou 

sua turma de praticantes para assistir a apresentação, o que resultou em um novo 

momento na coreografia, o momento do público se tornar performer. 

 

 

  

 

Desdobramentos. 

 

Em abril fomos convidados a apresentar uma parte do trabalho na Quarta 

dos Tambores. Por se tratar de uma apresentação de rua tivemos que adaptar a 

obra, pois, não teríamos como compor um ambiente instalativo para abrigar a 

performance. Neste caso adaptamos a obra para uma performance, utilizando os 

ornamentos que foram confeccionados para o teto da instalação e também alguns 

elementos que ficavam espalhados pelo chão.  

Figuras 37, 38 e 39 –  

Encerramento 17 de março 
de 2015. Público 

interagindo com a obra  

 



 43 

 

Iniciamos a apresentação com uma pessoa ao centro da praça, envolto 

em cabaças, aos poucos os outros performers iam adentrando o centro da praça, 

carregando algum elemento e utilizando-o como extensão do corpo em movimento. 

Desta vez não utilizamos o RespiraSom, devido à redução do tempo do trabalho.  

A apresentação foi bastante interessante, todos os performers envolvidos 

puderam participar e desta vez conseguimos atingir a pausa completa, evidenciando 

ao público que de tratava de um objeto interativo. 

 

  
 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao adentrar o campo de pesquisa em arte e tecnologia, passei a procurar 

trabalhos que se utilizassem da tecnologia digital e abordassem temas raciais, ou 

Figuras 40, 41 e 42 – 

Performance apresentada durante 
a Quarta dos Tambores em abril 

de 2015 Disponível em: 

https://www.facebook.com/quart

adostamborescachoeira Acesso: 
19 de abril de 2015. 

 

https://www.facebook.com/quartadostamborescachoeira
https://www.facebook.com/quartadostamborescachoeira
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que simplesmente fossem produzidos por artistas negros/as, porém, encontrei 

pouquíssimas referências. Este fato me motivou a produzir trabalhos com estas 

características. Embora a tecnologia digital esteja extremamente presente em nosso 

cotidiano, o meio de arte e tecnologia é extremamente elitizado e restrito, a maioria 

consome, porém poucos produzem. 

Por vezes os trabalhos que envolvem o uso da tecnologia alocam-se em 

locar de difícil acesso e compreensão. Por isso a escolha do cruzamento entre 

materiais orgânicos presentes no cotidiano da cidade de Cachoeira à tecnologia 

digital. Os materiais orgânicos nos remetem à ligação com a natureza, às origens, 

trazendo um ar de simplicidade à obra, com a intensão de atrair um público diverso e 

não apena um público que produtor de arte. 

O contato estabelecido com os diferentes observadores da obra 

possibilitou uma grande troca de experiências e informações. Realizar a instalação 

me acrescentou, consideravelmente, novas experiências enquanto artista e novos 

conhecimentos enquanto ser humano, como por exemplo, conhecimentos sobre 

plantas e elementos da natureza que são correspondentes à determinados orixás.  

Alguns dias depois do encerramento da exposição me encontrei com um 

morador de Cachoeira que me disse o seguinte: “minha amiga passei na frente do 

seu negócio. Nem parei, mas achei lindo, era um negócio assim que falava sobre 

nossos ancestrais, né?”. A partir desta consideração e de outras, como as de Dona 

Naná, compreendi que os materiais podem transportam seus significados sagrados 

também para o universo da arte.  

Diversos campos de conhecimento foram atravessados ao longo do 

processo criativo, porém, sem muita profundidade devido ao tempo de pesquisa, o 

que me leva ao pensamento de continuidade. Acredito que a multiplicidade 

abordada neste trabalho pode gerar desdobramentos teóricos e práticos. 
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