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RESUMO 
 
Os espaços populares escrevem e se inscrevem no imaginário do nosso país. Este povo 
plural resignifica e vive suas distintas e singulares tradições em performances 
entendidas como Performances Populares Brasileiras. Nesse universo de manifestações, 
este estudo destaca as práticas dos Catopês de São Benedito em Montes Claros - MG. A 
pesquisa consiste em perseguir a hipótese da teatralitura, a partir de um exercício cênico 
com base numa descrição crítico-analítica da espetacularidade do Congado norte 
mineiro, as suas escrituras expressas em suas manifestações. O objetivo é discutir os 
procedimentos e as estratégias cênicas próprias dos Catopês, capazes de promover o 
deslocamento da cena da rua (Festa de Agosto) para a cena do espaço cênico/palco 
(experimento), a partir da criação e da performance dos próprios Catopês em um 
processo colaborativo. Desse saber/fazer, inscrito na teatralidade, resulta um 
conhecimento novo, a Teatralitura, trazido para o espaço da pesquisa a partir de uma 
discussão teórico/conceitual crítica sobre a cultura popular com destaque para as 
características das manifestações cênicas brasileiras que, no caso, são exemplificadas na 
tradição norte mineira do congado. Por fim, são apresentados os princípios norteadores 
e indicadores que balizaram o experimento performático intitulado: A cena Catopê: 
Uma Teatralitura do Terno de São Benedito - MG. Este experimento se inscreve na cena 
norte mineira, enquanto processo e poética híbrida. A tese inaugura o conceito de 
Teatralitura como uma perspectiva performativa nos estudos etnocenológicos, insere-se 
nas pesquisas da tradição nas artes cênicas e contribui para a valorização das ações dos 
Catopês de Montes Claros.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Teatralitura. Performance Catopê. Cena Híbrida.Teatralidade. 
Espetacularidade. 
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ABSTRACT 
 
The popular spaces write and subscribe themselves in the imagination of our country. 

This plural people reframe and live their different and unique traditions in performances 

understood as Brazilian Popular Performances. In this universe of manifestations 

practices of Catopês of São. Benedito are highlighted in Montes Claros. The research 

consists in pursuing the hypothesis of teatralitura from a scenic exercise based on a 

critical analytic description of the Northern of Minas spectacle Congado, its scriptures 

expressed in its manifestations. The aim is to discuss the procedures and scenic 

strategies that belong to Catopês, able to promote the displacement from the Street 

Scene (August festivity) to the scene of the scenic area/stage (experiment), from the 

creation and performance of Catopês themselves on a collaborative process. From these 

knowledge/results, theatrically registered, new knowledge outcomes conceptualized as 

Teatralitura brought into the scope of research from a theoretical/conceptual discussion 

on popular culture with emphasis on the characteristics of Brazilian performing 

demonstrations that, in this case, are exemplified in the northern Minas Gerais tradition 

of Congado. Finally, the guiding principles that conducted the performative experiment 

are presented entitled: The Catopê scene: A Teatralitura of Terno de São Benedito - 

MG. This experiment subscribe to the norte mineira scene as hybrid process and poetic. 

The thesis opens the concept of Teatralitura as a performative perspective on 

etnocenológicos studies, inserted in the tradition in the performing arts research and 

contributes to value the Catopês deed in Montes Claros. 

 

 

 

Keywords: Teatralitura. Performance Catopê. Hybrid scene.Teatralidade; 

Espetacularidade. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Na experiência humana, ao longo da história cultural, são notáveis as 

marcas e as contribuições das expressões da cena. Nesse percurso, as tradições cênicas e 

as manifestações populares estabeleceram alguns cânones importantes que marcaram a 

cena como expressão da alma humana. Em tempos contemporâneos, as conquistas 

canônicas, isto é, dentro de padrões geralmente clássicos, passaram a conviver com a 

diversidade e, cada vez mais, são conhecidas e reconhecidas em uma nova dimensão 

social que se reconhece sem os limites das territorialidades que impediam a consciência 

planetária1, como desabafa Edgar Morin: 

 
Eu me senti possuído pela mesma necessidade evidente de 
transusbstanciação pela qual a aranha guarda seu filhote e tece sua 
teia. Eu me senti ligado ao patrimônio planetário, animado pela 
religião daquilo que reúne, a rejeição que rejeita, uma solidariedade 
infinita; o que Tao chama de Espírito do vale" recebe todas as águas 
que derramam nele (2005, p. 39). 
 
 

Vivemos a partir de múltiplos discursos e, como apontam Gilles Deleuze2 e 

Felix Gattari3 , nos tempos do " [...] discurso indireto e, sobretudo, do discurso indireto 

livre" (DELEUZE, GATTARI, 1995, p.18). Nesse sentido, a cultura popular brasileira 

sempre promoveu em nossa sociedade, ainda que indiretamente, legítimos espaços de 

cena tanto nos eventos cotidianos, como nos extracotidianos/extraordinários. Por isso, 

somos levados a ampliar o entendimento do que seja skené-scena da tradição grega e 

romana. Para tanto, é preciso reconhecer as forças que sempre operaram na cena e que 

são reconhecidas na contemporaneidade como um fenômeno, ao qual dedico maior 

                                                 
1 Aplico aqui a expressão consciência planetária ou patrimônio planetário defendida por pesquisadores,  
como Edgar Morin (2005), sustentando que, em nossos tempos e principalmente com as particularidades 
e singularidades humanas, estamos cada vez mais ligados,  formando uma comunidade unida por questões 
universais. 
2 Gilles Deleuze: Considerado o mais importante filósofo francês contemporâneo, Deleuze começou a 
elaborar seu pensamento filosófico comentando as obras de Kant, Nietzsche, Bergson, Espinosa e Proust. 
Em seguida, sob a inspiração de Nietzsche, buscou novos meios de expressão filosófica. Assim, sua 
Lógica do sentido (1969) é um "ensaio de novela lógica e psicanalítica" com 34 séries de "paradoxos 
arbitrários". Para ele, a filosofia se salva, não obedecendo à lei e à razão, mas na perversão. Porque a 
perversidade e a loucura conscientes fazem ver os sistemas filosóficos como jogos de superfícies e 
profundidades: de desejos-significantes. Contra a profundidade, Deleuze enfatiza a superfície e o oral. 
Com isso, procura desarticular os conceitos básicos da cultura moderna e, de modo especial, 
"desediponizar" o inconsciente psicanalítico. Para ele, o que importa é o funcionamento da "máquina 
desejante", pois a história aparece como funcionamento de "máquinas", a última das quais a do Édipo 
familiar e capitalista (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 49). 
3 Felix Gattari,  psicanalista francês,  parceiro de Gilles Deleuze capitalista (JAPIASSÚ; MARCONDES, 
2001). 
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discussão neste estudo. Os espaços populares escrevem e se inscrevem no imaginário 

plural do povo brasileiro, que resignifica, constantemente, as suas tradições e heranças 

culturais étnicas revividas em Performances Populares. A Performance é compreendida, 

nesta pesquisa, tal como na definição do professor Ligiéro4: "[...] sinônimo de 

apresentação e representação de folguedo e brinquedo" (LIGIÉRO, 2011, p. 68).  

As manifestações populares, tema desta pesquisa, sempre chamaram a 

atenção das tradições cênicas que, muitas vezes, se inspiraram em suas possibilidades 

estéticas, sem considerar a legitimidade de sua teatralidade, aqui entendida inicialmente, 

segundo Nicolás Evreinov5, como a capacidade instintiva de auto-transfiguração 

(EVREINOV, 1956). Assim, a cena popular se revela como o locus em que se desvela a 

teatralidade.  A essa teatralidade se somam as transformações e as transmutações 

comuns no espaço cultural pós-

colonial. No caso em estudo destaco 

a ameríndia, entendida por Ligiéro 

como a Performance ameríndia e sua 

teatralidade absoluta (LIGIÉRO, 

2011), pois é capaz de nos revelar 

nossa cena genuína.   

Ao observar as produções 

populares regionais que registram 

parte da história da formação da 

cultura brasileira, percebo, 

principalmente, a sua polifonia, 

policromia e a força do corpo 

expressivo.  Diante da potência e da 

riqueza dessas práticas, somos 

surpreendidos e afetados por tudo que 

se manifesta. Compreendo as 

                                                 
4 Zeca Ligiéro é professor, escritor, artista visual e diretor. Coordena o Núcleo de Estudos das 
Performances Afro-Ameríndias (NEPAA) na UNIRIO e foi curador do Acervo Augusto Boal de 2009 a 
2011. É PhD  pela New York Universilty e pós-doutor em História da Arte pela Yale University 
(LIGIÉRO, 2011). 
5 Nicolás Evreinov, importante diretor teatral e dramaturgo russo do início do século XX. Os seus estudos 
tratam da teoria teatral e da história do teatro (EVREINOV, 2010). 
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singularidades como rastros, a partir do pensamento de Jacques Derrida6, ou seja, 

rastros enquanto trace. Para Paulo Cesar Duque-Estrada7, Derrida no lugar de signo usa 

o termo rastro, aqui, tratado como "[...] estrutura de significação pensada agora mais 

radicalmente em função do sistema de diferenças" (DUQUE-ESTRADA, 2002, p. 25). 

Esse sistema, contingencialmente, ganha matizes nas culturas que têm como 

característica a força dos processos híbridos.  

Estamos no lugar-tempo-campo das pesquisas que investigam as 

possibilidades metodológicas para compreender os significados dos acontecimentos 

enquanto fenômenos únicos que se manifestam para além dos signos falados e escritos.  

Foi a partir desses fundamentos que cheguei aos argumentos para verificar o 

fenômeno híbrido/artístico que conceituo e me permito, ousadamente, inaugurar nesta 

tese de doutorado como Teatralituras. O argumento que apresento tem como base o 

conceito de escrituras8, entendido também a partir das proposições de Derrida (2006). 

Segundo ele "[...] o conceito de escritura ultrapassa a extensão da linguagem" 

(DERRIDA, 2006, p. 08). Tais escrituras se revelam nos fenômenos quase sempre 

repletos da "[...] instantaneidade da palavra de ordem" (DELEUZE, GATTARI, 1995, p. 

21). Apropriadas, por mim, para observar, enquanto pesquisador, as performances 

populares brasileiras em especial os Catopês de São Benedito, em Montes Claros - MG, 

que consistiu o objeto de estudo para minha dissertação de Mestrado.  

Para compreender a escritura dos Catopês, captadas por uma ótica 

derridiana, precisei borrar os desenhos que representavam a manifestação e que já 

estavam consagrados em minha mente. Tive que buscar o que estava revelado no 

deslocamento das fotos, que não estavam nítidas, e experimentar a sensação do 

estranhamento da minha própria vivência.  Então, como na imagem 01, iniciei a 

pesquisa apresentando os sujeitos de nossas discussões, procedendo a uma 
                                                 
6 Jacques Derrida: Filósofo francês e  professor na Ecole Normale Supérieure de Paris. Influenciado 
pelo *estruturalismo de *Lévi-Strauss e *Lacan, bem como pela *fenomenologia de *Husserl e o 
pensamento de *Heidegger, Derrida desenvolveu um pensamento fortemente idiossincrático, 
caracterizado pela criação de uma terminologia própria e pela proposta do método da "desconstrução", no 
qual se pode detectar a influência das ideias da fase final do pensamento de Heidegger sobre o caráter 
essencialmente não representacional da *linguagem. Derrida critica assim o logocentrismo, o lugar 
central que o discurso racional ocupa em nossa tradição intelectual, sobretudo na *metafísica. Identifica a 
metafísica com o discurso, com a *consciência que fala a si mesma e é o lugar da verdade e da unidade do 
ser. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p.50). 
7 Paulo César Duque-Estrada é professor do Departamento de Filosofia e Coordenador Central de Pós-
Graduação e Pesquisa da PUC-Rio. Atua nas áreas de Fenomenologia, de Hermenêutica e de 
Desconstrução, com ênfase nos temas: ética, linguagem, alteridade, ontologia e diferença (DUQUE-
ESTRADA, 2008). 
8 Ver DUQUE-ESTRADA, Paulo César. Desconstrução e Ética. Ecos de Derrida. Ed. PUC-Rio, Rio de 
Janeiro; São Paulo; Loyola, 2004. 
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desconstrução das imagens para reconhecer, a partir de novos filtros, os outros 

parâmetros dos Catopês9 do Congado10 de Montes Claros - MG.  

Meu propósito, nesta tese de doutorado, foi ampliar o conhecimento e os 

limites do discurso e das relações de significado/significante que reconheço presentes 

nas manifestações populares tanto no seu cotidiano como no seu extra-cotidiano. Minha 

intenção foi compreender as especificidades dessa forma de teatralidade 

brasileiro/mineira e exercitar as possibilidades da cena teatral contemporânea com os 

atores sociais a partir de suas próprias narrativas11.  

Defendo que este exercício de criação pode ser extraído do universo dos 

momentos populares vividos pelo próprio grupo social, nos seus comportamentos 

alterados, nas suas manifestações rituais e religiosas, nas rupturas artísticas que, entre 

outras, marcam, na contemporaneidade, a presença forte de uma teatralidade tradicional 

observada na cultura popular mineira.  

Recentemente, alguns estudos das Artes e Humanidades, registrados em 

dissertações de mestrado e doutorado, buscam entender as características, a amplitude 

estética, as diferentes formas, as potências internas, os elementos constitutivos 

matriciais e a pluralidade dos procedimentos das manifestações populares. A tentativa é 

perceber e reconhecê-las enquanto elementos constitutivos de culturas diferentes e 

complexas que operam por meio da cena com sobrevida, apesar do processo de 

colonização.  

Ouso até dizer que a maioria dos trabalhos artístico-acadêmicos produzidos, 

atualmente, nas linhas de pesquisas que se debruçam nos fenômenos e manifestações 

das culturas populares dos Programas de Pós-Graduação em Artes Cênicas tem como 

objetivo desconstruir o modelo ocidental-cristão-colonizador. A sua intenção é 

redescobrir as dimensões das diferentes culturas até então perdidas em um processo 

civilizatório perverso e homogeneizador. Esses atuais estudos pós-coloniais, em última 

análise, procuram compreender o que manteve vivo e fez sobreviverem em latência os 

fragmentos das culturas matriciais, apesar de seus processos colonizadores predatórios. 

                                                 
9 Catopês, manifestação popular que representa o negro no Congado das Festas de Agosto em Montes 
Claros - MG (MALVEIRA, 2011). 
10 Congado é o folguedo de maior ocorrência em Minas Gerais, que configura uma festa de devoção com 
reinado, embaixadas e guardas que fazem os seus rituais e louvam os santos, como Nossa Senhora do 
Rosário e São Benedito (MALVEIRA, 2011). 
11 "A narrativa propriamente dita emerge em algum lugar de uma série contínua de fatos de cultura" 
(ZUMTHOR, 2010, p. 52).  
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 Na história de nossa colonização, a tradição europeia chegou até a 

estabelecer uma relação com a cultura popular, à revelia da classe dominante. Isso fazia 

parte das estratégias de aproximação da colonização. Não é possível negar a 

contribuição e a sua intervenção transformadora na construção e, até mesmo, na 

reconstrução de nossa cultura. Por isso, sempre houve uma tensão entre as tradições 

europeias e os outros universos culturais que constituíam nossas etnias. Isso significa 

que tínhamos uma multiplicidade de manifestações culturais oriundas de nossas 

ancestralidades indígenas e negras. Elas, no entanto, por outro lado, eram minimizadas, 

pouco consideradas e estigmatizadas como “primitivas” pelo poder euro-colonizador.  

Essas manifestações, porém, por sua capacidade de resistência, de 

negociação e de troca, sobreviveram ao processo da colonização e se mantêm atuantes 

em nossa sociedade, influenciando e promovendo a sua cultura e os seus símbolos. A 

Antropologia, a Filosofia, a História Oral, a Sociologia, a Teoria Teatral e disciplinas 

mais recentes, como, por exemplo, a Etnomusicologia12, os Estudos da Performance e a 

Etnocenologia13, reconhecendo o seu valor, têm-se aproximado dessas práticas culturais 

atentas às suas estruturas, às particularidades e, principalmente, ao seu discurso 

narrativo.  

É importante lembrar as contribuições das rupturas artísticas do final do 

século XIX e século XX. Elas tiveram papel importante no deslocamento da percepção 

dos valores estéticos vigentes e buscaram entender e se apropriar de padrões que sempre 

estiveram à margem dos cânones eleitos pelo poder e destacados na história oficial. 

Rupturas como as práticas da Performance Art marcaram a história das artes, indicando 

o começo de novos tempos para o entendimento e o estudo das teatralidades e tudo que 

está presente no discurso proposto pela cena. Os tempos são outros e estamos em um 

campo em que os "[...] componentes semióticos são mais desterritorializados" 

(DELEUZE, GATTARI, 1995, p. 28). Nesse espaço/tempo contemporâneo, o olhar 

                                                 
12 Etnomusicologia: é tradicionalmente entendida como “ [...] o estudo da música em uma cultura”. Alan 
P. Cheeger, in Leonardo V. Boccia, (BIÃO, 2007, p. 109). 
13 Etnocenologia: "o termo “Etnocenologia” é um neologismo constituído sobre o modelo corrente da 
terminologia científica para identificar uma nova disciplina (PRADIER, 1995). O seu surgimento/ 
nascimento ocorreu com um ato de fundação na sede da UNESCO, em Paris, em 3 de maio de 1995, 
seguido de um colóquio internacional na tarde do mesmo dia e, no dia seguinte, na Maison des Cultures 
Du Monde, co-fundadora do movimento. Em menos de dois anos, uma rede internacional de 
pesquisadores se constituiu. Um colóquio se realizou em Cuernavaca, México, no mês de junho de 1996. 
Teses de doutorado em Etnocenologia foram defendidas, outras se encontram em preparação. 
Ensinamentos especializados são pospostos, notadamente na Universidade Federal da Bahia (Salvador, 
Brasil), que abrigou o III Colóquio Internacional de Etnocenologia em setembro de 1979, e em Paris 8 
(França)". (PRADIER, 1997, p. 01).  
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atento percebe que "[...] quando essas variáveis se relacionam de determinado modo em 

um dado momento, os agenciamentos se reúnem em um regime de signos ou máquina 

semiótica" (DELEUZE, GATTARI, 1995, p. 23).    

A partir de uma atenção mais apurada do pesquisador dessas manifestações, 

é possível uma apropriação e uma confirmação do patrimônio dos discursos constituídos 

dos seus rastros.  Esse olhar atento do investigador pode perceber a riqueza do convívio 

de nossos imaginários heterogêneos, como, por exemplo, os diálogos existentes entre as 

tradições africanas, a religiosidade católica, os rituais indígenas, principalmente nos 

folguedos que ressignificaram essas culturas tanto europeias como indígenas e africanas 

que nos constituíram.  

Esta pesquisa se propõe ao estudo do fenômeno da desterritorialização tanto 

da teatralidade da cultura popular, quanto da teatralidade das tradições cênicas. Inaugura 

uma proposta de um espaço híbrido: a hipótese das Teatralituras. 

Considero que, na contemporaneidade, contraditoriamente, convivem as 

manifestações das culturas populares, como o Maracatu, a Folia de Reis e o Congado 

com as culturas de massa, como: o Hip Hop, as Micaretas, o Funk das favelas e das 

periferias, também em guetos ou mesmo os ritmos do "momento", como o sertanejo 

universitário, o axé, as práticas esportivas como o futebol, entre outros comportamentos 

extracotidianos. Não podemos deixar de pontuar que as manifestações , no 

Brasil, principalmente, no nordeste, já ganham espaços como os palcos de 

festas. É importante pontuar, contudo, que esse deslocamento, na maioria das 

vezes, assume uma estrutura de show, no entanto, não respeita nem as 

características cênicas, nem a teatralidade da própria manifestação.   

Esse fenômeno abre espaços de convivências múltiplas e subversivas em 

que a arte aparece como um elemento catalisador dos diferentes discursos. 

Todas essas inter-relações acabam por se constituir no que Deleuze 

conceituou como a Máquina de Guerra (DELEUZE, GATTARI, 1997). A Máquina de 

Guerra contesta, de forma subterrânea, a hegemonia da cultura dominante, ou seja, os 

cânones europeus, atualmente, reconfigurados na chamada cultura Pop. Hoje, é preciso 

conviver com outras formas virtuais de poder. São os espaços midiáticos como a 

televisão, as páginas de relacionamento e as redes sociais, por exemplo. Nessa profusão 

de imagens e informações do mundo atual, a cultura tradicionalista conquista cada vez 

mais um espaço de reconhecimento e de poder social.    
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Dentre elas, ressalto o Congado, que se sobressai como importante 

manifestação da cultura euro/negra/ameríndia, que bem soube incorporar tradições 

europeias, indígenas, africanas, através de séculos de diferentes conjunturas culturais do 

Brasil. O Congado conseguiu manter e inovar a sua expressividade, sem perder o seu 

caráter de manifestação popular, assumindo distintas matizes por onde e como 

acontecia.  

O estado de Minas Gerais concentra, hoje, um grande número de grupos de 

Congado. Na cidade de Montes Claros - MG, o Congado congrega como seus 

representantes os Marujos14, os Catopês e os Caboclinhos15. São as Guardas16 ou os 

Ternos, como são chamados na tradição congadeira. Em Montes Claros-MG, os Ternos 

louvam os Santos da Festa: Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e o Divino 

Espírito Santo.   

Mineiro, de Montes Claros, 

meu primeiro contato com a tradição do 

Catopê aconteceu na casa da minha avó 

Olga Ribeiro da Silva, filha de Paulina 

Ribeiro da Silva e José Durães da Costa, 

chamado na família de Pai José ou Zé 

Batoco. Era um conhecido folião, 

pedreiro e carroceiro, nascido na 

primeira metade do século XX. Minha 

Bisavó era uma autêntica cabocla, com 

sua grande trança caída no meio das 

costas. Nasceu no dia 13 de maio, 

coincidentemente, o dia da abolição, 

digamos oficial, da escravatura brasileira 

e dia de São Benedito, santo tão 

importante para os negros na tradição 

católica e congadeira.   

                                                 
14 Marujos: "dentro da Irmandade do Rosário, o marujo tem a função histórica de rememorar a longa e 
dolorosa travessia marítima da África para o Brasil" (MARTINS, 1988, p. 35).  
15 Caboclinhos: figura o índio brasileiro, associado à Confraria de Nossa Senhora do Rosário (MARTINS, 
1988, p. 39). 
16 Guardas: divisão no Congado. Para Saul Martins, "[...] são em número de sete, menos o Congado. Cada 
uma destas possui vestuário próprio e autonomia" (1988, p. 15). 
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Nesse espaço familiar, conheci a Folia de Reis17 e o Congado do Terno de 

São Benedito. Minha família foi uma das primeiras a morar no bairro Alice Maia, no 

Grande Renascença, em Montes Claros - MG18, e sempre valorizou e participou das 

manifestações da Cultura Popular naquela região.  

Olga Ribeiro da Silva era conhecida e se destacava por sua beleza, liderança 

no bairro e pelo orgulho que tinha da sua ancestralidade afrodescendente.  Era dona de 

casa e costurava para a família. Era artesã, dotada de habilidades herdadas, como fazer 

terços de contas, confeccionar bonecas pretas para a suas filhas e bordar, inclusive, 

quadros. Cabe ressaltar nesse relato que, nessa época, as bonecas e demais brinquedos 

seguiam o padrão europeu ou norte-americano. Em muitos lugares e no início da 

colonização, era rechaçada a cor preta e também os símbolos da cultura negra. E, ainda 

assim, lá estava a minha avó confeccionando as bonecas negras! 

Penso nisso e não posso deixar de lembrar a importância das “mães-

pretas”19 para a construção da realidade e do imaginário brasileiro. Essas mães 

cuidavam dos filhos dos ricos que aqui viviam no início da colonização e 

disponibilizavam, no dia a dia, a sua sabedoria para cuidar e curar.  

As lembranças são muitas! Quadros bordados pela minha avó materna 

representavam figuras e personagens do imaginário negro, como o Saci, que guardo até 

hoje na parede de meu quarto. Foi a minha vó Olga, negra-morena, quem me 

proporcionou, quando criança, participar dos rituais para preparar e montar o Presépio 

de Natal que receberia as Folias de Reis no período natalino e festejar os levantamentos 

de Mastros com os Catopês e os Caboclinhos nas festas de agosto. 

                                                 
17 Folia de Reis: Manifestação popular brasileira de caráter religioso que relembre a visita dos reis  
Gaspar, Belchior e Baltazar ao menino Jesus após o nascimento.  Os cantadores devotos visitam casas 
com e sem presépios para homenagear os reis e louvar o nascimento de Jesus no período de 24 de 
dezembro ao dia 06 de janeiro (CASCUDO, 2002). 
18 Montes Claros hoje é a cidade polo do Norte de Minas com uma população estimada de 390.212 
habitantes e a área da unidade territorial de 3568,941 km2 são dados do senso IBGE 2014 
(http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314330&search=minas-gerais|montes-
claros. Acesso em 18.01.2015). O Município está localizado na região do semiárido, na bacia do Rio 
Verde Grande e Vale do São Francisco. Esta em uma região com predominância do bioma do cerrado 
(http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=314330&search=minas-
gerais|montes-claros|infograficos:-dados-gerais-do-municipio. Acesso em 18.01.2015). 
19 "Quantas “mães-pretas”, amas de leite, negras cozinheiras e quitandeiras influenciaram crianças e 
adultos brancos (negros e mestiços também), no campo e nas áreas urbanas, com suas histórias, com suas 
memórias, com suas práticas religiosas, seus hábitos e seus conhecimentos técnicos? Medos, verdades, 
cuidados, formas de organização social e sentimentos, senso do que é certo e do que é errado, valores 
culturais, escolhas gastronômicas, indumentárias e linguagem, tudo isto conformou-se no contato 
cotidiano desenvolvido entre brancos, negros, indígenas e mestiços na Colônia" (PAIVA, 2001, p. 32-33).  
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Nos estudos de Saul Martins20, ele assim se refere ao Catopê:  

[...] é o índio africano, menos vistoso do que o nosso, 
contudo é mais comunicativo, de penas, usa cocar. Nem 
leva arco. Um manto colorido, atado ao pescoço, cobre-
lhe as costas e quase lhe toca os pés (1988, p. 31).  

 A partir dessas e outras informações, entendo o nosso Catopê como o índio 

que se compreendia como o verdadeiro nativo. Tratava-se de um sentimento parecido 

com o que os negros sentiam em relação à África.  

Defendi, na minha dissertação de mestrado, que os Catopês representam os 

primeiros nativos índios africanos que aqui se instalaram, portanto, rastros de nossa 

ancestralidade festiva. Amplio hoje o meu discurso, defendendo que essa manifestação 

traz em sua performance elementos cênicos capazes de favorecer um novo olhar para a 

teatralidade norte-mineira e brasileira. Para tanto,  tornou-se  necessária esta proposição 

de doutorado, que sistematizou um percurso metodológico capaz de desvelar as 

escrituras dos Catopês, promovendo, a posteriori,  novas discussões sobre a cultura 

cênica brasileira. 

A imagem a seguir é um registro fotográfico da manifestação dos Catopês, 

Caboclinhos e alguns marujos nas ruas de Montes Claros nas Festas de Agosto de 

antigamente em frente à antiga Igreja do Rosário, que foi demolida e reconstruída com 

outras características.   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03 -  Festa de Agosto em frente à antiga Igreja do Rosário - 1ª metade do 
séc. XX. Fonte: Projeto Memória de Montes Claros (PROMEMOC). 

                                                 
20 Saul Martins era formado em Ciências Sociais e Doutor em Antropologia. Foi professor da 
UFMG, pesquisador, poeta e escritor folclorista  (MARTINS, 1998). 
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Luiz da Câmara Cascudo21, importante nome do estudo da Cultura Popular 

Brasileira e do Folclore, em seu livro Dicionário do Folclore Brasileiro (2002), descreve 

os Catopês como sendo: 

Modalidade de congo, geralmente sem enredo. É provável que, 
antigamente, estivesse ligado ao séquito dos festejos religiosos 
novenário do orago, comemoração do Divino, de Nossa Senhora do 
Rosário e outros. Em Minas Gerais, é préstito dançante de negros com 
função exibicional no carnaval. Ao som dos pandeiros e reco-recos, os 
Reis e a Corte desfilam e dançam (2002, p.124). 

Em Montes Claros - MG, os Catopês concentram as suas manifestações 

entre os meses de maio e agosto. Tenho maior intimidade com a história dos Catopês do 

Terno de São Benedito, representantes da cultura de Montes Claros, pois como já 

relatei, estiveram nos momentos festivos da minha família. O Mestre22 de Catopê do 

Terno de São Benedito sempre respeitou Dona Olga, fazendo questão de visitar a sua 

casa todos os anos. Eles realizavam uma significativa manifestação negra local. 

Naqueles dias, a casa de minha avó, D. Olga, se transformava em uma ambiência festiva 

especial e se imantava de alegria. Ficávamos todos ansiosos pela chegada dos Catopês.  

Dentre esses grupos, destaco o Terno de Mestre Zé Expedito, que reunia os seus 

Catopês a dois quarteirões de minha casa, de onde saíam e ainda saem em direção ao 

centro da cidade, durante o período das Festas. 

 Dona Olga recebia os brincantes com fé, carinho e respeito pelas Festas de 

Agosto. Nesses tempos, amigos da família e parentes desfilavam como Catopês. Era 

época em que se faziam promessas de vestir de Catopê um filho doente, caso esse se 

curasse da doença, para desfilar nas Festas. Foi o caso do meu  irmão que estava muito 

doente quando criança. No hospital, minha mãe, em suas orações, viu uma figura 

dançando vestido de branco com fitas e, nesse momento, resolveu fazer a promessa. O 

meu irmão se curou, mas não dançou como Catopê. Pouco antes da sua morte, minha 

avó pegou a Bandeira do terno de São Benedito e disse ao Mestre: “Estou indo fazer 

                                                 
21 Luiz da Câmara Cascudo foi escritor, historiador, antropólogo, folclorista, ensaísta, etnógrafo. 
Destacam-se, entre outras, as obras: Dicionário do Folclore Brasileiro; Literatura Oral no Brasil; 
Vaqueiros e Contadores (CASCUDO, 2002).. 
22 Mestre: "é uma reminiscência, como nome de tratamento respeitoso, do artesão medieval consciente de 
sua dignidade funcional" (CASCUDO, 2002, p. 381). Nos Ternos de Catopês, o Mestre é aquele que 
organiza, conduz e responde pelo grupo (Pesquisa de Campo para o mestrado - MALVEIRA, 2011). 
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uma cirurgia, não sei se volto. Gostaria ainda assim de ficar com a bandeira”23. 

Infelizmente, ela faleceu e a nossa família acabou levando a bandeira.  

É relevante perceber o papel importante da Morte como força motriz nos 

espaços culturais. A morte enquanto um indecidível24 abre espaço para a sobrevida, para 

a condição de possibilidade e põe em questão o ideal de presença.  No ano em que 

minha avó faleceu, foi levantada, por meus familiares, a bandeira prometida por ela. 

Nesse momento, aconteceu uma mudança em minha vida. Eu acompanhava, até então, o 

terno como pesquisador e observador simpático da manifestação. Mas, em uma 

conversa com o Mestre, fui por ele interpelado: “Então Ricardo? Já tem um tempo que 

ocê acompanha o terno. Mas só observando! Quando ocê vai brincar Catopê com a 

gente?" E acentuou: "Sua vó iria gostá muito”! Essa experiência confirmou em mim os 

argumentos de Ana Maria Continentino em seu artigo O luto impossível, in Espectros 

de Derrida: 

Uma vez que a problemática da morte é apropriada pela vida, Derrida se 
inclina para aquilo que, segundo ele, é mais forte que a vida e a morte, pulsão 
do próprio, cuja força não se qualifica nem pela vida nem pela morte, mas 
pela sua própria pulsividade, pela sua tendência a se apropriar. O movimento 
de reapropriação é a pulsão mais pulsiva (2008, p. 85). 

 

Desse modo, a promessa que minha mãe fez para meu irmão brincar Catopê 

se cumpriu em mim, pois hoje brinco Catopê e, com esse trajeto familiar, venho ano 

após ano me encantando cada vez mais por essa cultura. Quanto mais aprendo a tradição 

e percebo os seus rastros ancestrais, compreendo a sua função na sociedade montes-

clarense. Inclusive, dediquei minha pesquisa de mestrado à espetacularidade dos 

Catopês e à sua força enquanto cultura da tradição local. E, assim, assumi minha 

herança que, como indica Derrida (2004, p. 17),  

 

Implica não apenas reafirmação e dupla injunção, mas a cada instante, 
em um contexto diferente, uma filtragem, uma escolha, uma 
estratégia. Um herdeiro não é apenas alguém que recebe, é alguém 
que escolhe, e que se empenha em decidir. 

                                                 
23 Entrevista para o mestrado com o Mestre Zé Expedito,  em 2010 (MALVEIRA, 2011).  
24 Os indecidíveis, para  Derrida, são os “quase-conceitos”, são a “condição de possibilidade”. Dentre 
eles, destaco, nesta tese, o rastro, a escritura, o jogo e a sobrevida (DERRIDA, 2006). 
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Neste estudo de doutorado considerei fundamental trazer da dissertação 

informações importantes, como o histórico familiar e os primeiros dados sobre a 

manifestação dos Catopês. E, a partir daí, ampliá-las e aprofundar nas discussões 

inseridas nesta introdução que configura meu relato/escritura. Esse procedimento é 

recomendável nas pesquisas etnocenológicas, relativizando nos grandes sistemas 

explicativos como estratégia para priorizar a observação íntima das conexões e o 

entrelaçamento de todos os elementos que constituem esse fenômeno social particular 

no qual como investigador me reconheço enquanto sujeito.  

A base da fundamentação de meus argumentos nesta tese é a Etnocenologia, 

que propõe o estudo"[...] das práticas e dos comportamentos humanos espetaculares 

organizados” (PRADIER, 1997, p. 21). Concordo que a  

[...] etnocenologia não compreende as práticas corporais de forma 
restritiva [...]. A própria composição do termo traz a dimensão 
orgânica do corpo através do radical skenos (cena), tomado, dentre os 
seus outros significados [...]" (DUMAS, 2012, p. 149). 

 

 Isso me demandou uma atenção ainda maior no esforço teórico da revelação de 

um fenômeno tão próximo a mim. Estamos inscritos nas perspectivas das ciências da 

complexidade, em que o "[...] sujeito não é um ser, uma substância, uma estrutura ou 

uma coisa senão um devir nas interações" (NAJMANOVICH, 2001, p. 92-93).  

Por outro lado, como um pesquisador, digamos encarnado, tenho a 

competência única, pois pertenço à vida cotidiana da comunidade estudada e posso 

reconhecer os resíduos irrisórios das suas manifestações espetacularizadas. Entendendo 

as possibilidades etnocenológicas a partir de pesquisas diversas realizadas no Programa 

de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia: 

 
Etnocenologia como suporte metodológico, possibilita aos atores, 
encenadores, diretores e outros agentes da cena, um trânsito 
qualitativo em fenômenos espetaculares (de qualquer ordem), devido 
ao conhecimento que possuem acerca do "fazer" (da poética) e do 
"refletir" (da estética) de fenômenos cênicos (BARBOSA, 2005, p. 
97). 

 

É importante dar especial atenção a esses materiais residuais, em geral 

desprezados pela ciência tradicional. Estão situados no lugar do deslocamento do padrão 
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de referência. Estão na zona do sombreamento, no fundo das aparências. Segui os 

conselhos de François Laplantine25:  

  
No campo, tudo deve ser observado, anotado, vivido, mesmo que não 
diga respeito diretamente ao assunto que pretendemos estudar. De um 
lado, o menor fenômeno deve ser pretendido na multiplicidade de suas 
dimensões (todo comportamento humano tem um aspecto econômico, 
político, psicológico, social, cultural [...] (2007, p. 156). 

  
 

Isso significa que o investigador da etnocenologia não terá êxito pensando 

enquanto um especialista. Nesse sentido, o meu olhar e a minha ação foram 

essencialmente multidisciplinares. Tive que compreender os diferentes processos de 

imbricações dos distintos sistemas simbólicos fora das hierarquias e valores 

universalistas. Precisei recompor padrões e modelos da cena clássica, haja vista que 

tenho também em mim os padrões das tradições cênicas vindos da minha formação 

acadêmica e artística em Teatro. 

Como resultado desses novos paradigmas por mim assumidos, precisei 

pensar e repensar o significado das palavras e dos conceitos sobre os Catopês, 

assumindo o pensamento complexo, que nos faz olhar para o desconhecido e misterioso 

(MORIN, 2005). Em linhas iniciais o pensamento complexo ou complexidade é a 

defesa das relações sistêmicas, em detrimento do cartesianismo, à especialização. 

Neste estudo, para tratar do Catopê, utilizei novamente a expressão negro-

moreno quando me referi aos seus participantes, que são marcados por uma mistura com 

outras etnias e outras culturas. Dessa mistura surgiu a cor morena que, a meu ver, não 

desmerece nem o moreno26, nem o negro, mas, ao contrário, enfatiza essas fusões tão 

características da formação do povo brasileiro.  Considero que a cor morena não apaga a 

herança negra, nem o orgulho da ancestralidade africana que há na maioria de nós 

brasileiros. 

Destaco, nesta pesquisa, como ferramentas metodológicas minhas 

habilidades gráficas de desenho. Recupero e aplico, de forma consciente, registros e, em 

especial, o desenho que desenvolvo desde criança. Utilizo também a fotografia, uma 

herança intuitiva, do meu avô materno, Wálter Rodrigues Pereira, que foi um dos 

primeiros fotógrafos de Montes Claros de  que se tem notícia.  

                                                 
25 François Laplantine, doutor em Filosofia e em Antropologia. Muitas de suas pesquisas foram realizadas 
na America Latina e principalmente no Brasil (LAPLANTINE, 2000). 
26 Moreno: é  o termo também empregado pelo antropólogo João Batista de Almeida Costa, que pesquisa 
os quilombolas da região do Jaíba no Brejo dos Crioulos no Norte de Minas Gerais. 
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Nesse meu enraizamento com 

os saberes locais e fazeres de Montes 

Claros, comprometo-me e me entendo 

como um elo da cadeia de transmissão da 

minha herança familiar com o presente. 

Junto à minha vivência familiar popular 

negra, a trajetória acadêmica como 

professor de Artes da Universidade 

Estadual de Montes Claros – Unimontes. 

Essa experiência profissional me permite 

apresentar o tema desta Tese: a tradição 

que considero negro-morena dos Catopês 

de São Benedito.  

Essa manifestação popular do 

Norte de Minas Gerais revela-se nas Festas 

Populares do agreste mineiro. Recorto o 

imaginário do espaço geográfico-social e ritual dos festejos  dos Catopês nas práticas do 

Terno de Congado do Mestre Zé Expedito, ao qual tenho muito orgulho de pertencer e, 

por meio dele, participar das Festas de Agosto. Para muitos, esse Terno é o mais antigo 

da cidade. 

 A partir dos bons resultados alcançados em minha dissertação de mestrado, 

que versou sobre o referido Terno de Congado, propus-me, nesta Tese de Doutorado,  a 

apresentar e a verificar a hipótese da Teatralitura. Apresento e investigo a 

potencialidade de uma cena teatral criada na desterritorialização tanto da tradição do 

palco como da rua para um espaço cênico hibrido, a partir das escrituras dos atores 

sociais do congado em cena. Proponho uma Conversão Semiótica a partir dos 

apontamentos de Paes Loureiro27. Acredito que essa Conversão Semiótica seja capaz de 

borrar os limites construídos entre a cena tradicional e a cena popular, desmitificando as 

fronteiras das intransigências e do preconceito do que seja ou não arte.  

 Essa proposta aguçou minha curiosidade como artista e minha sensibilidade 

para perceber tanto os ditos como os 'não ditos', o ritmo e a ambiência do que está à 

                                                 
27 João de Jesus Paes Loureiro,  poeta e professor de Estética, História da Arte e Cultura Amazônica, na 
Universidade Federal do Pará, mestre em Teoria da Literatura e Semiótica, PUC/UNICAMP, São Paulo,  
e Doutor em Sociologia da Cultura pela Sorbonne, Paris, França (LOUREIRO, 2007). 
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minha volta, assim como as travessias e as encruzilhadas que desafiam minha 

comunidade congadeira e que, em última instância, guiam minha ousadia como 

pesquisador.   

Para dar voz a esta tradição, elegi os Catopês, sujeitos de minhas 

investigações, desde a dissertação de mestrado, intitulada: Os Catopês de “São Benedito 

em Montes Claros: Rastros de uma Ancestralidade Mineira Negra e Festiva”, defendida 

em janeiro de 2011,  no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Federal da Bahia.  

Nesta pesquisa de doutorado, segui com os Catopês, procurando a expansão 

dos limites de sua espetacularidade. Agora os apresento como atores de sua própria 

dramaturgia/escritura, a partir da cena teatral em um formato que denomino e defendo 

como Teatralitura e que vem sendo argumentada ao longo do trabalho. Permaneço no 

espaço da festa do Congado, no norte de Minas Gerais, dando destaque como 

personagem ao Zé Expedito, um dos mestres dos três ternos de Catopês que compõem o 

rito.  Trata-se de um mestre experiente, que lidera o Terno de São Benedito. Somo a 

experiência e saberes deste querido mestre as minhas práticas teatrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05 - Cenas iniciais da proposta Cena Catopê - 2015. Fonte: Ricardo 
Malveira. 
 



35 
 

O objetivo deste estudo consiste numa contribuição que busca ir para além 

da Etnocenologia e apresentar a possibilidade da relação entre procedimentos cênicos e 

a transposição do espaço festivo da rua para o palco. Enfim, é considerar a possibilidade 

das manifestações populares, através de uma dramaturgia própria e arraigada à sua 

escritura, apresentar-se para além da rua, subir aos palcos sem perder as suas 

identificações, a sua espontaneidade e a sua espetacularidade tribal. Aponto que essa 

possibilidade pode estar fora dos padrões colonizadores da cultura, para além das 

manipulações dos modelos.   

Portanto, esta investigação partiu do problema da transposição das cenas da 

tradição popular da rua para a performance cênica dos atores sociais, sem a perda da 

autenticidade de sua escritura. 

O estudo está ancorado na hipótese da Teatralitura, que consiste em uma 

especificidade da cena teatral, que busca a desierarquização das teatralidades, através da 

narrativa cênica, das escrituras sociais, a partir do próprio ator social. Apresento as 

Teatralituras, ou seja, tipos de escrituras em cena, mais uma vez observadas, agora à luz 

da transposição das práticas espetaculares da rua, no caso dos Catopês, para o espaço do 

palco pelos próprios atores brincantes. 

O campo teórico desta investigação tem bases na perspectiva relativista, 

com os aportes interdisciplinares da Sociologia Compreensiva, da Filosofia, da 

Antropologia Cultural, da História Oral, das Teorias e Estudos do Teatro, em especial a 

Etnocenologia. Inscreve-se no campo dos estudos das performances. 

Para consolidar minha hipótese, foi importante recorrer a vários autores. 

Entre eles, ressalto Jacques Derrida e sua teoria da desconstrução;  Gilles Deleuze e 

seus conceitos, como, por exemplo, a Máquina de Guerra;  Lêvi-Strauss, com o novo 

pensamento antropológico;  Gaston Bachelard, com o pensamento científico, Edgar 

Morin, com a Inteligência Complexa e Questões do Método; Michel Maffesoli e a 

cultura do sentimento e o projeto compreensivo; Jean-Jacques Roubine e a Teoria do 

Teatro; Victor Turne e a Antropologia da Performance; Armindo Bião e Pradier, com a 

Etnocenologia;  Richard Schechner,  com a Performance e a Antropologia, incluindo 

ainda Ligiéro, com  suas discussões sobre a Performance Ameríndia e João de Jesus 

Paes Loureiro, com seu conceito de Conversão Semiótica. No campo específico do 

Hibridismo, ressalto as contribuições de Homi Bhabha.  

Uma etapa importante no processo foi discutir as manifestações, 

procedimentos e estratégias cênicas possíveis de promover o deslocamento da cena da 
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rua para a cena do palco. As Teatralituras resultam dessas possibilidades e 

especificidades de diferentes teatralidades da cena popular.  

Trata-se de uma etnopesquisa com caráter experimental, que se baseou nos 

etnométodos e nos instrumentos de investigação da história oral, com nomes como Paul 

Thompson, Michel de Certeau, Alberto Lins Caldas, entre outros. Seguiu, em termos 

gerais, o seguinte percurso metodológico: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

entrevistas, pesquisa de campo, laboratórios de criação, análise e organização de dados, 

verificação da hipótese, revisão do texto, apresentação e defesa.   

Proponho como possível caminho para o reconhecimento das teatralituras 

no experimento junto aos Catopês de forma mais detalhada a pesquisa de campo e o 

laboratório de criação baseados nos princípios: 1º - o autodiscurso étnico com 

competência única; 2º - o deslocamento e a desterritorização da rua e do palco; 3º - a 

inversão da ordem da estética hegemônica; 4º - os corpos-atores-testemunhos versus 

brincantes e, por fim, 5º - a Performance cultural híbrida.  

Apresento ainda, aliados aos princípios, os indicadores norteadores para a 

construção de narrativas através da oralidade presente nos rastros; a conversão 

semiótica; a busca da teatralidade Catopê; a transfiguração através da experimentação 

do brincante no espaço do palco e o reconhecimento da experiência cênica enquanto 

proposta hibrida. Cheguei com essas negociações a uma metodologia de investigação 

empírico-teórica a que denominei de rituais processos, que tem como ferramentas os 

rastros-estímulos, os atos-biográficos, os jogos- tarefas e os jogos-escrituras. 

O Corpus da Tese vem precedido por epígrafes porque estruturam a ordem 

do meu discurso. Elegi Guimarães Rosa e Jacques Derrida. O primeiro, no seu texto 

intitulado Minas, despertou em mim a vontade de falar da força do imaginário mineiro. 

O segundo porque se dedicou o pensamento científico desconstrutivista às escrituras e 

aos rastros, base estrutural deste estudo. A lógica do argumento vem apresentada com 

uma Introdução, seguida de cinco Capítulos, precedidos de preâmbulos.  

Na Introdução, apresento os sujeitos, o trajeto e o objeto da pesquisa, bem 

como a hipótese e os principais indicadores teóricos e metodológicos utilizados.  

No Capítulo 1, intitulado: O conhecimento em movimento, discuto  o 

passado e o devir de um conceito, a complexidade, a transdisciplinaridade, os novos 

saberes, o hibridismo, o conhecimento comum, o surgimento da etnocenologia e a sua 

contribuição.  
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No Capítulo 2, intitulado: Questões e rumos da cena,  descrevo a 

modernidade e a trajetória das distintas teatralidade(s) da cena; as rupturas artísticas em 

destaque, a performance, a conversão semiótica que caracteriza este estudo e apresento 

a Teatralitura, o seu conceito,  o propósito, os princípios e os indicadores 

metodológicos.  

No capítulo 3 intitulado: Tratando-se de uma manifestação cênica e, 

portanto, permeada do sensorial com luz, de sons e de imagem. Destaco, no corpo do 

texto, a utilização do elemento visual de forma pontual para a própria leitura textual do 

trabalho. Entendo as imagens aqui não apenas como elementos ilustrativos, mas como 

fontes  de narrativas, capazes de compor o próprio texto e ampliar a leitura. Nessa 

direção, apresento o que considerei como imagens-textos: fotografias, foto-montagens a 

partir de desenhos e CD-ROM, com vídeos da festa e do processo de criação.   

No capítulo 4, intitulado Teatralidade e negociação em processo, faço a 

imersão no processo de operação da proposta experimental com os rituais-processos e a 

criação híbrida de uma teatralitura. Em busca da escritura em cena, retorno ao trabalho 

de campo,  com a observação das práticas dos sujeitos dos territórios envolvidos e trato 

dos Catopês de São Benedito, do lugar da rua, dum breve panorama da cena de Montes 

Claros, do lugar do palco e sistematizo os resultados alcançados nas Teatralituras: 

Escrituras (en)cena do Catopê, apresento e discuto a escritura Catopê na cena proposta, 

a teatralitura e as suas contribuições para a performance popular brasileira. Analiso as 

práticas experimentadas, acompanhados das fichas de observação que configuraram a 

performativadade da teatralidade. Em seguida, apresento os aspectos conclusivos, a 

bibliografia,  os anexos e as fichas em apêndice.   

Considerando o estado movente das manifestações populares, por serem 

práticas cênicas, as imagens desta proposta de estudo podem aparecer de acordo com 

três padrões visuais:  

 
 Fotografias antigas;  
 Fotografias recentes e mais nítidas; 
 Fotografias estilizadas (modo scene da câmera, sem flash e 

com deslocamento da câmera na hora da captura da imagem). 
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As fotografias antigas apresentam uma nitidez relativa, dependendo do 

tempo e da qualidade da máquina fotográfica, como pode ser observado na imagem a 

seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 06 - Catopês nas Ruas de Montes Claros durante as Festa de agosto - 1ª 
metade do séc. XX. Fonte: PROMEMOC (Projeto Memória de Montes Claros). 

As fotografias mais recentes são coloridas, obtidas  com o modo automático 

da câmera (com ou sem flash), registrando cenas da festa de agosto, ensaio e demais 

atividades dos participantes, com nitidez, qualidade dentro do padrão normal, como 

pode ser observado na imagem abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 07 - Fila de Catopês nas Festas de Agosto em Montes Claros - MG - 2013. 

Fonte: Ricardo Malveira. 
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Por fim, constam, também, as fotografias por mim, propositadamente, 

modificadas para registrar movimentos a partir de imagens tremidas ou borradas. Minha 

intenção foi ressaltar uma dupla função desta pesquisa, pois, além de registrar como as 

outras, chamam a atenção e representam, simbolicamente, o discurso a que me 

proponho a discutir e a analisar o que está ou se manifesta nos entre-lugares. O que tem 

qualidade de movimento é efêmero, e, portanto, somente é possível obter uma rápida e 

imprecisa impressão do momento. Essas imagens fotográficas foram conseguidas 

através da escolha da função manual da máquina, por meio do modo scene que permite 

registrar o deslocamento luminoso com o ajuste manual de um ou mais parâmetros do 

disparador, isto é, a velocidade do obtusador do flash (que não utilizo) e a abertura do 

diafragma, como podemos perceber nas imagens a seguir: 

FIGURA 08 - Fila de Catopês nas ruas das noites das Festas de Agosto em Montes Claros - 

2013. Fonte: Ricardo Malveira. 

 
Ao usar o modo scene, o foco do diafragma fica aberto por mais tempo, o 

que possibilita o registro dos objetos em movimento, isto é, sua trajetória luminosa. É 

importante pontuar que a maioria das fotos perde totalmente a nitidez, mas algumas 

conseguem registrar o acontecimento de forma única. Resgato e homenageio aqui o 

rastro das práticas de fotógrafo do meu avô e que lidou com as possibilidades técnicas e 

necessidades visuais de sua época. 

As imagens, fotografias das festas de agosto e de seus representantes, em 

especial os Catopês, têm, neste estudo, a função de acentuar o estado movente dos 

brincantes, trazendo metaforicamente para o campo perceptível do observador a energia, 

os tons e as vibrações de um fenômeno que nos revela a teatralidade peculiar presente 
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na performance congadeira. No entanto são apenas possibilidades visuais de aproximar 

o leitor porque nada substitui a presença na festa para viver o fenômeno.      

Os sujeitos da pesquisa são os Catopê do Terno de São Benedito de Montes 

Claros, já focalizados na dissertação de mestrado.  

Esta pesquisa se justifica primeiramente pela importância da análise e das 

contribuições para a cultura mineira, por meio de suas reverberações na cultura 

brasileira contemporânea. Por fim, este estudo se inscreve nas reflexões sobre as 

teatralidades e nas discussões acadêmicas sobre as novas configurações das cenas 

híbridas com as suas transposições performativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O CONHECIMENTO EM MOVIMENTO 
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CAPITULO 1. O CONHECIMENTO EM MOVIMENTO 
 
 
 

Minas é uma montanha, montanhas, o espaço agudo, a constante 
emergência, a verticalidade esconsa, o esforço estático; a suspensa 
região - que se escala. Atrás de muralhas, através de desfiladeiros - 
passa um, passa dois, passa quatro, passa três...- por caminhos 
retorcidos, do começo, como um desafio de serenidade.  
 

Ave, Palavra/Minas - João Guimarães Rosa, 2001, p.338. 
 

 

Preâmbulo  

 

O conhecimento assume, na atualidade, o desafio de enfrentar a serenidade e 

as certezas prometidas pelo pensamento científico positivista. Sabemos, hoje, que é 

inútil perseguir uma harmonia acadêmica. Nesse sentido, o pensamento pós-

estruturalista reconhece as diferentes formas do saber, não busca homogeneizá-las, nem 

estabelecer hierarquias. A partir dessa nova postura, foi possível apreender conceitos e 

procedimentos que favoreceram a descoberta de outras possibilidades de conhecimento, 

advindas de horizontes mais complexos das ciências. Segundo  Morin28, as ciências se 

reconhecem e se inscrevem no caminho espiral do conhecimento complexo (MORIN, 

2005), em que "[...] a complexidade nos torna sensíveis às evidências adormecidas: a 

impossibilidade de expulsar a incerteza do conhecimento (MORIN, 2005, p. 463)". Eis 

o movimento.  

O pensamento científico caminha inspirado no devir de novos saberes que 

estão para além do sujeito racional e da objetivação da vida. Na contemporaneidade, o 

conhecimento se abre para o inusitado, mantendo, no entanto, a importância das 

contribuições e dos rastros produzidos por outros momentos da experiência humana que 

antecederam os tempos atuais.  

                                                 
28 Edgar Morin:  Pensador original e fecundo, o francês [...], começou a desenvolver sua reflexão sob a 
influência de Hegel. de Lukács e de Sartre, sobretudo acerca do materialismo dialético [...]. Procurou 
analisar a.s ciências, tanto humanas quanto naturais. cm sua inscrição numa cultura. numa sociedade. 
Numa história, sustentando que elas deveriam tomar consciência de seu papel na sociedade e dos 
princípios ocultos que comandam sua elucidação. No fundo, declara, "falta-lhes uma consciência" . E 
propugna por uma ciência com consciência. Porque "é tempo de tomar consciência da complexidade de 
toda realidade física, biológica, humana, social, política e da realidade da complexidade" (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 2001, p.134). 
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Estamos diante da aceitação e da compreensão dos fenômenos híbridos e do 

valor do conhecimento comum29 que favorece as encruzilhadas e o diálogo 

multidisciplinar e transdisciplinar. Nos estudos sobre as artes cênicas, por exemplo, 

surge a etnocenologia, que se destaca na investigação das encruzilhadas em relação às 

práticas do Teatro e da cultura. Nesse sentido, Patrice Pavis30 esclarece que:  

 
É na encruzilhada dos caminhos que se cruzam, das tradições e 
práticas artísticas, que talvez possamos perceber a hibridação distinta 
das culturas, bem como onde se reencontrarão os tortuosos caminhos 
da antropologia, da sociologia e das práticas artísticas (2008, p. 06).  
 
 

Meu interesse são os cruzamentos ou encontros das teatralidades em que são 

revelados novos saberes para o espetáculo ou cena, agora também reconhecida sob 

outros nomes para além das formas europeias de espetáculos, como a ópera, a dança, o 

circo e o teatro. O próprio teatro europeu conheceu mudanças seja quanto ao gênero, ou 

quanto à forma. Passou das dionisíacas às tragédias e comédias clássicas; dos dramas 

litúrgicos, aos dramas modernos; da Commedia Dell' arte à Comédie Française, 

chegando ao Realismo, Naturalismo, o Simbolismo, o Surrealismo e, mais 

recentemente, a Performance Arte e outras expressões cênicas espetaculares, como, por 

exemplo, a Etnocenologia. Nesse sentido, pontua Armindo Bião: 

 
 
A proposição da etnocenologia aparece no horizonte teórico-
metodológico de nosso tempo, de transição do século XIX para o 
século XX. Este Zeitgeist, anunciando pelas convulsões juvenis, 
políticas, étnicas e de costumes dos anos 1960, e mesmo 
anteriormente esboçado pela nova configuração cultural que se definia 
internacionalmente no pós-guerra das duas décadas imediatamente 
anteriores, caracteriza-se pela explosão, em múltiplos níveis de todo 
tipo de fronteiras (2007, p. 22). 
 

  
Como afirma o autor, trata-se de uma ampliação no horizonte científico que 

hoje abraça as "[...] proposições interdisciplinares, multidisciplinares e 

transdisciplinares, fragmentando os limites entre as diversas áreas do conhecimento" 

                                                 
29 O conhecimento comum, assim batizado por Michel Maffesoli em seu livro O Conhecimento Comum - 
Introdução à Sociologia Compreensiva (2007)  é próprio da oralidade e se constitui pelo saber fazer. Para 
o autor, o conhecimento comum antecede o conhecimento erudito, mas não cabe atribuir-lhes uma 
comparação hierárquica.  
30 Patrice Pavis, professor de estudos teatrais, autor de estudos no campo da semiologia e da 
interculturalidade (PAVIS, 2008). 
 



44 
 
(BIÃO, 2007, p. 22). Nas pesquisas em artes, ainda acompanhando o autor, não foi 

diferente, principalmente nas artes visuais e nas artes do espetáculo.  Um exemplo 

simples dessa expansão da percepção no campo das artes visuais está na gradual perda 

do predomínio da força da linha como elemento visual. Com ela, por séculos, o homem 

acreditou dominar a representação imagética. Mas as práticas artísticas e investigativas 

vão reconhecendo o papel dos outros elementos também fundamentais na formação da 

imagem, como cor, forma e textura, bem como outras forças, como a organização, a 

função, a intenção de cada elemento da imagem em seu contexto social.  

Na foto-imagem/desenho abaixo, as linhas podem dizer muito sobre a 

imagem que trata da cidade e cultura de Montes Claros, no entanto não dizem tudo. O 

pensamento linear e cronológico estava pautado na linha reta, sem desvios, 

complicações ou complexidade. A imagem, atualmente, se liberta do sentido retilíneo e 

ganha movimento e novas direções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 09 -  Foto-imagem/desenho - 2012. Fonte:  Ricardo Malveira. 

 
A partir desses exemplos, finalizo esse item deste trabalho, reconhecendo 

que a ciência, hoje, afirma o conhecimento em movimento contínuo e assume, como 

possibilidade, uma análise compreensiva. As incertezas, outrora desprezadas no 

chamado, por Derrida (2006), tempo da linearidade, assumem agora uma função 

primordial a ser perseguida pelo investigador. As certezas absolutas foram praticamente 

abandonadas enquanto paradigmas da ciência. Entendo e acolho as contribuições do 
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linear, porém amplio sua percepção31, pois compreendo, ainda, a partir de Derrida, que a 

"[...] linha representa apenas um modelo particular, qualquer que seja seu privilégio" 

(2006, p. 107).  

 

1.1 O PASSADO E O DEVIR DE UM CONCEITO  
 
 

A "racionalidade"- mas talvez fosse preciso abandonar esta palavra, 
pela razão que aparecerá no final desta frase -, que comanda a 
escritura assim ampliada e radicalizada, não à demolição mas a de-
sedimentação, a desconstrução de todas as significações que brotam 
da significação de logos. Em especial a significação de verdade. 
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 13. 
 

 
 

A experiência do conhecimento e do autoconhecimento está relacionada  ao 

tempo e às memórias entendidas aqui como arquivos informacionais (MORIN, 2005). 

Ou seja, há a memória do nosso aparelho cerebral e a rememoração mental. A primeira 

é "[...] alimentada principalmente pelos fatos que sobrevivem em nossa vida fenomenal" 

(MORIN, 2005, p. 397) e a segunda, pela imaginação. Morin assim se refere à segunda: 

"[...] imaginária: ela ressuscita a imagem, um eidolon, de um fato ou de uma forma 

física" (MORIN, 2005, p. 397).  

Estamos metaforicamente em um espaço inspirado pela memória: a filha de 

Urano e de Gaia, que significam, respectivamente, o Céu e a Terra. A Mnemosine, ou 

memória é a herdeira do céu e da terra (GAMA, 1990) e, em nosso plano sensível, é 

uma das principais forças na experiência humana do pensamento32 e do conhecimento. 

Nem todo conhecimento relacionado à memória e à sua transmissão de saber foi aceito 

pela ciência. Na longa busca pelo conhecimento, a ciência, ao selecionar o que 

considerava "verdade", desprezou boa parte do legado da potência humana presente na 

história.  

                                                 
31“ A percepção põe em sua ordem própria uma duração universal, e as fórmulas que permitem passar de 
um sistema de referência para outro são, como toda física, objetivações secundárias que não podem 
decidir sobre o que tem sentido em nossa experiência de sujeitos encarnados, nem sobre o ser integral” 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 205). 
32 Os "pensamentos" que revestem a palavra e a transformam num sistema compreensível, os campos ou 
dimensões do pensamento que os grandes autores e nosso próprio trabalho instalaram em nós, são 
conjuntos abertos de significações disponíveis que não reativamos, são esteiras do pensar que não 
retraçamos, que continuamos (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 18). 
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 O conhecimento produzido apenas pela racionalidade se rende, hoje, às 

contribuições reveladas por forças que estão para além da razão, como, por exemplo, a 

memória-esquecimento, que aponta para 'o devir' e ganha substrato a partir de potências 

como vida-morte. A vida e a morte estabelecem uma tensão geradora em que “[... ] o ser 

vivo não morre apenas por acidente, ele não morre apenas por fatalidade estatística, ele 

também é prometido à morte desde seu nascimento porque ele deve trabalhar para não 

morrer” (MORIN, 2005, p. 360).  
 

O medo de morrer ou o enfrentamento da situação de encerramento, 

simbolizado pelo decreto da morte, faz o homem pensar em se acomodar ao estado de 

desconforto, de insegurança, em outras palavras, ao lugar da perda. Mas foi esse mesmo 

estado de iminência que fez a humanidade buscar, desejar, devanear e sonhar com dias e 

condições melhores. 

Atualmente, as tensões do trabalho para a manutenção da vida conduziram e 

conduzem o conhecimento para os espaços das relatividades. São os espaços do jogo, 

das possibilidades, das probabilidades e das incertezas. Segundo Derrida, "[...] estamos, 

pois, desde que entramos no jogo, no vir-a-ser imotivado do símbolo" (DERRIDA, 

2006, p. 61). O jogo aqui deve ser entendido como força, regra e tensão que cria 

conhecimento ao longo da história, em que o pensamento cartesiano33 teve um papel 

determinante.  

Maurice Merleau-Ponty34, em seu livro intitulado Signos, nos fala sobre a 

importância do cartesianismo para a ciência.  Para o filósofo: "[...] a palavra de 

Descartes é o gesto que mostra em cada um de nós esse pensamento pensante por 

descobrir, o "abre-te Sésamo" do pensamento fundamental" (MERLEAU-PONTY, 

1991, p. 21). Esse pensamento fundamental não desfaz todo arcabouço de buscas que 

antecederam o pensamento moderno ao longo da experiência humana, mas reforça que 
                                                 
33 O método cartesiano foi proposto por René Descartes, René Descartes nasceu na França. [...] A fim de 
evitar problemas coro a Inquisição, vai para a Holanda (1629), onde estuda matemática e física. Escreve 
muitos livros e cartas. Os mais famosos: O discurso do método, As meditações metafísicas, Os princípios 
de filosofia, O tratado do homem e o Tratado do mando [...]. Toda a obra de Descartes visa mostrar que o 
conhecimento requer, para ser válido, um fundamento metafísico (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 
51). 
34 Maurice Merleau-Ponty - Fundador, com Sartre, da célebre revista Les Temps Modernes, o filósofo 
francês Merleau-Ponty sofreu a influência do *existencialismo e das *fenomenologias de Husserl e 
Heidegger, tendo sido professor na Sorbonne e no Collège de France. Além de obras de filosofia política, 
cm que reflete sobre a situação europeia do pós-guerra como Humanismo e terror (1947). Merleau-Ponty 
desenvolveu uma importante obra sobre a consciência, incluindo A Estrutura do Comportamento (1942) e 
o clássico A fenomenologia da percepção (1945). Sua "filosofia da ambiguidade" sustenta que a 
experiência humana possui um sentido eminentemente enigmático (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 
128). 
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o "indivíduo não é a soma das suas impressões gerais, é a soma de suas impressões 

singulares. Assim, criaram em nós os mistérios familiares, que se designam em raros 

símbolos" (1998, p. 08). Eis o mecanismo da busca científica, que tenta entender os 

mistérios, elaborar soluções, perceber os símbolos35 e, recentemente, desconstruí-los. 

Nesse sentido, ao analisar a condição humana de ter impressões, 

Bachelard36 (1998) é esclarecedor, em seu livro A água e os sonhos: Ensaios sobre a 

imaginação e a matéria. Nessa obra, o autor apresenta as relações do comportamento 

humano com o elemento material, seja no início ou precedendo outra fase da 

modernidade37: o pensamento estruturalista38.  

A partir de sua hermenêutica, Bachelard (1998) busca, na literatura, discutir 

a experiência humana e sua relação com os elementos materiais, o que amplia a 

capacidade humana de entender ou produzir conhecimento a partir de si e do outro no 

mundo. Para o autor, "[...] o elemento material é determinante para a doença e para a 

cura. Sofremos pelos sonhos e curamo-nos pelos sonhos [...]" (BACHELARD, 1998, p. 

05), configurando forças e saberes que passaram a ser entendidos como conhecimento 

científico. Trata-se das forças-pensamento importantes na elaboração do saber e da 

capacidade de resignificação do ser pensante, que sempre utilizou, em sua experiência, 

o devaneio e o sonho. 

A modernidade39 instalou a noção de sujeito racional ou capacidade racional 

de conhecer o outro de si na natureza, como afirma Denise Najmanovich40: 

                                                 
35 Um símbolo é um Representamen cujo caráter representativo consiste exatamente em ser uma regra 
que determinará seu Interpretante. Todas as palavras, frases, livros, e outros signos convencionais são 
símbolos (PEIRCE, 2003, p.71). 
36 Gaston Bachelard: Filósofo e ensaísta francês (nascido em Bar-sur-Aube), espírito de grande erudição 
e extraordinária  agilidade intelectual, considerado o pai da epistemologia contemporânea. Lançou as 
bases de um "novo racionalismo ou "racionalismo aberto", fundado na crítica da epistemologia tradicional 
e na renovação da história das descobertas científicas. Sua obra não se reduz a urna reflexão rigorosa 
sobre as ciências, mas inclui escritos originais sobre a poética dos elementos naturais e uma investigação 
do *imaginário humano sem fronteiras. A ciência implica a existência de um mundo do *devaneio e das 
*imagens contra o qual ela se instaura, mas é o mundo do poeta (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 
23). 
37A modernidade fixou as coordenadas, para conceber o possível e o relevante, priorizou o quantitativo e 
construiu os instrumentos de medida, estabeleceu procedimentos canônicos para fazer as coisas, tanto na 
ciência como em algumas disciplinas artísticas, em particular a pintura (NAJMANOVICH, 2001, p. 77). 
38 "Estrutura é um sistema funcional que nasce das relações entre homem e a natureza, relações  que Lévi-
Strauss acentua diversas vezes, se estabelecem originalmente  num nível "inconsciente" (isto é, pré-
reflexivo), do mesmo modo como o sujeito falante não precisa fazer constantemente a teoria da língua 
para exprimir-se" (BONOMI, 2004, p. 18).  
39A modernidade concebeu o humano dividido em compartimentos estanques. A partir do olhar 
newtoniano. Conhecimento/emoção. (NAJMANOVICH, 2001, p. 82). 
40Dra. Denise Najmanovich: epistemóloga. Doutora PUC-San Pablo. Mestre em Metodologia da 
Investigação Científica. Bioquímica da Universidade de Buenos Aires (UBA), na Argentina. Professora 
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“A certeza que Descartes buscava devia ser absoluta e contar com um 
fundamento indubitável. Deste modo, a filosofia cartesiana instaurou 
um modelo específico de relação do ser humano com o sujeito e o 
mundo como objeto que já havia começado a desenvolver-se no 
Renascimento. A noção de sujeito racional capaz de conhecer a 
natureza como "o outro de si" e dela elaborar uma imagem ou 
representação nascem com a modernidade e se incluem em uma 
constelação conceitual constituída por sua vez pelas noções de 
fundamento último, realidade única e verdade absoluta” (2001, p. 67). 

 
A realidade única, os fundamentos e a verdade absoluta não superaram as 

tensões impostas pela complexidade da vida, que se alimenta também no sonho e no 

devaneio e que se movimenta a partir do ser. No campo da organização da vida e 

consequentemente da produção do conhecimento, a busca científica moderna incidiu 

sobre o sentido do ser, do seu entendimento e das dimensões que impulsionaram a 

experiência humana até a atualidade.   

 Heidegger41 (2005) considera que o ser deixa cristalino um ente porque 

esse questiona a si mesmo, assim lembra que "o 'ser' é um conceito 'mais universal' e 

essa universalidade transcende toda universalidade genérica, em que o conceito do 'ser' 

é indefinível, dada sua universalidade" (HEIDEGGER, 2005, p. 35). Para Heidegger, 

"chamamos de 'ente' muitas coisas e em sentidos diversos" (2005, p. 32). Ele acrescenta: 
 

 
Ente é tudo de que falamos, tudo que entendemos, como que nos 
comportamos dessa ou daquela maneira, ente é também o que e como 
nós mesmos somos. Ser está naquilo que é e como é, na realidade, no 
ser simplesmente dado (Vorhandenheit),  no teor e recurso, no valor e 
validade, na presença, no "há" (2005, p. 32). 
 
 

 Essa presença42, entendida a partir de Heidegger, ou "pre-sença" tem 

fundamental importância neste estudo, porque, ao tratar da presença em cena que 

                                                                                                                                               
responsável pelo seminário de Epistemologia Interdisciplinar Doutorado em Ciências Sociais da 
Universidade Nacional de Entre Ríos, na Argentina. Professora de "Epistemologia das Ciências Sociais" e 
"Epistemologia da Psicologia Social", da Universidade CAECE, Argentina. 
http://www.denisenajmanovich.com.ar. 
41 Martin Heidegger: Um dos filósofos alemães mais importantes e influentes deste século [...] A obra 
mais marcante de Heidegger. que no entanto permanece inacabada, é Ser e tempo (1927), na qual se 
afasta da *fenomenologia de seu mestre Husserl e inicia seu caminho de reflexão sobre o sentido mais 
profundo da existência humana, bem como sobre as origens da metafísica e o significado de sua 
influência na formação do pensamento ocidental. Procura assim recuperar a importância fundamental da 
questão do *ser, que na tradição do pensamento moderno dera lugar à problemática do conhecimento e da 
ciência (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 90).  
42 A presença sempre se compreende a si mesma a partir de sua existência de uma possibilidade própria 
de ser ou não ser ela mesma. Essas possibilidades são ou escolhidas pela própria presença ou um meio em 
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analisarei, com mais propriedade adiante, procuro ampliar o olhar sobre o fenômeno da 

presença.  

O professor Roberto Machado43 nos fala dos "múltiplos sentidos da palavra 

'ser' [...]" (2010, p.55), pontuando que esses sentidos não são necessariamente 

equívocos. Assim, o entendimento da estrutura formal do ser tido como "[...] unidade 

implícita de todos os sentidos [...]" (MACHADO, 2010, p. 55) nos leva às forças 

motrizes do conhecimento científico, que são impulsionadas pelo aperfeiçoamento, pela 

investigação e pelo ato de interrogar, os quais compõem a base estrutural das ciências a 

partir do questionamento:  

 

Todo questionamento é uma procura. Toda procura retira do 
procurado sua direção prévia. Questionar é procurar cientemente o 
ente naquilo que ele é e como ele é. A procura ciente pode 
transformar-se em "investigação" se o que se questiona for 
determinado de maneira libertadora (HEIDEGGER, 2005, p. 30). 

 
 

 As ciências, a partir do questionamento do ser e, portanto, do ente em 

prol da libertação, inauguraram novos olhares sobre seus objetos, conceitos e suas 

metodologias de investigação. As ciências começaram a investigar seu movimento 

específico.  Segundo Heidegger (2005, p. 35), "O 'movimento' próprio das ciências se 

desenrola através da revisão mais ou menos radical e invisível para elas próprias dos 

conceitos fundamentais.  Para entender esse movimento, foi observada a capacidade de 

[...] sofrer uma crise em seus conceitos fundamentais" (2005, p. 35). Os conceitos das 

ciências e sistemas fechados também foram responsáveis pela delimitação de fronteiras 

conceituais e metodológicas. Para Merleau-Ponty, estabeleceu-se o império da razão:  
 
 

Acreditava-se falar em nome da razão. A razão se confundia com o 
conhecimento das condições ou das causas: em toda a parte em que 

                                                                                                                                               
que ela caiu ou já sempre nasceu e cresceu. No modo de assumir-se ou perder-se, a existência só se decide 
a partir de cada presença em si mesma.  A questão da existência sempre só poderá ser esclarecida pelo 
próprio existir (HEIDEGGER, 2005, p. 39). 
43 Roberto Machado é Bacharel em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco (1965), mestre 
(1969) e doutor  (1981) em Filosofia pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica. Foi ouvinte na 
Universidade de Heidelberg, no ano letivo 1969 -70.  Fez vários estágios no "Collège de France", sob a 
orientação de Michel Foucault, entre 1973 e 1980, e Pós-doutorado na Universidade de Paris VIII, com 
Gilles Deleuze, em 1985-86. Foi professor da UFPb, da PUC/RJ e do Instituto de Medicina Social da 
UERJ. É professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. É consultor ad 
hoc do CNPq, da CAPES, da FAPERJ, da FAPESP e coordenador da "Biblioteca de Filosofia" da Graal, 
da "Biblioteca de Filosofia" da Forense Universitária, e da coleção "Estéticas" da Zahar. 
http://lattes.cnpq.br/5359000767129172 
 



50 
 

um condicionamento era desvelado, pensava-se ter feito toda questão 
calar-se, resolvido o problema da essência com o da origem, 
reconduzindo o fato à obediência de sua causa. A questão entre 
ciência e metafísica estava somente em saber se o mundo é um único 
Grande Processo submetido a um único "axioma gerador", do qual 
bastaria, no final dos tempos, repetir a mística fórmula, ou se há, por 
exemplo, no ponto em que surge a vida, lacunas, descontinuidades 
onde se pudesse alojar a potência antagonista do espírito (1991, p. 
162). 

 
 

As ciências demarcaram seus territórios no campo do conhecimento, tendo 

como base a razão. Esses campos do saber, com as delimitações forjadas em conceitos 

que iniciavam o entendimento do ser, desprezavam ainda a amplitude das forças que 

regem a comunidade planetária.  

Para Bachelard (1996), " [...] o espírito científico avança em progressão 

geométrica e não em progressão aritmética [...]" (1996, p.34), e, assim, o conhecimento 

ampliou sua percepção do espaço geográfico para alcançar o político, artístico/cultural e 

social mundial. 

Pouco antes da segunda metade do segundo milênio depois de Cristo, 

intensificaram-se os movimentos de troca de conhecimento por todo o planeta. Segundo  

Najmanovich (2001), as reorganizações políticas, a configuração do mapa político 

europeu, as influências orientais e a conquista da América abriram a porta dos novos 

mundos. Neles, "[...] as velhas certezas começaram a cambalear, mas sua queda e 

substituição por uma nova cosmovisão duraram vários séculos, durante os quais se 

produziram transformações radicais nas artes, na filosofia e na religião" (2001, p.70).  

O pensamento de Alberto Lins Caldas44 e seu estudo sobre oralidade se 

tornaram uma ferramenta para minha pesquisa. O autor esclarece que "[...] a ciência é a 

mais pura expressão, no âmbito do conhecimento da Razão do capital" (CALDAS, 

1999, p.45). Essa lógica começa a coexistir e conviver com outras lógicas na 

modernidade.  

Outro fenômeno observado é o processo de objetificação, que traz uma 

generalização do pensamento racional, apontando que "[...] a lenta transformação de 

tudo em 'objeto da ciência' esconde seu fundamento; a transformação de tudo em 

objeto" (CALDAS, 1999, p.44). O objetificar científico se justifica pela necessidade de 
                                                 
44 Alberto Lins Caldas é Doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo/USP - 1996-
2000). Foi professor na Universidade Federal de Rondônia de 1993 a 2010; e Professor Associado I - DE 
da Universidade Federal de Alagoas/UFAL desde fevereiro de 2010, área de História, com ênfase em 
Teoria e Metodologia da História, História Oral e História e Literatura. É coordenador do Centro de 
Hermenêutica do Presente - UFAL. http://lattes.cnpq.br/8425208396669042 
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a ciência ser funcional. Nesse período, " [...] sem a funcionalidade a Ciência não existe. 

Sua função é ter função, isto é, gerar coisas ou teorias que possibilitem futuras 

utilizações. Seu pensamento é industrial [...]" (CALDAS, 1999, p.44) e está na ordem 

mundial, principalmente, em nossos tempos, reforçando muitos padrões hegemônicos 

que monopolizam o capital. 

As discussões introduzidas por Edgar Morin, em seu livro O Método I: A 

natureza da natureza, evidenciam que a criação de fronteiras nos sistemas fechados de 

conhecimento privilegiava processos de entropia45 com organização não-ativa. Para 

Morin, "[...] as organizações não-ativas e os sistemas ditos fechados só podem evoluir 

no sentido da entropia crescente [...] (2005, p.353), ou seja, na entropia o sinal de 

positivo tem o sentido de evolução. 

Nos últimos séculos, surgiu a ideia de neguentropia46, por meio da qual o 

conhecimento reconhece a dissociação entre negativo e positivo. Para sistemas 

fechados, não-ativos, isso não faz diferença, pois na entropia, apesar da leitura do 

negativo, o sinal de negativo no processo não indica processo evolutivo (MORIN, 

2005). Trata-se do fenômeno da percepção vigente que interessava ao pensamento 

racionalista. A organização neguentrópica deve ser entendida como processo que " [...] 

remete a uma Gestalt ou configuração organizacional bem diferente daquela em que 

reina apenas o processo entrópico, apesar desta configuração produzir necessariamente 

entropia" (MORIN, 2005, p.354). Ressalto que esses processos eram observados a partir 

de processos não-ativos, portanto, fechados e que, posteriormente, com a ampliação da 

percepção do mundo favorecida por crises, avanços, catástrofes e descobertas, foram se 

adequando às novas ordens de pensamento de organizações vivas e ativas.  

Para atender ao problema da organização viva, da organização produtora-de-

si e ativa, a organização neguentrópica aparece como processo original (MORIN, 2005). 

Na organização do conhecimento complexo, segundo Morin, “ [...] a organização é o 

que envolve e liga a neguentropia e a informação" (MORIN, 2005, p.353). As 

organizações ativas são geralmente produtoras-de-si. Ao considerarmos uma 

organização produtora-de-si encontramos um trabalho ininterrupto que esteve 

estacionado durante o sistema precedente e revelava a produção através de uma 

reorganização em estado permanente (MORIN, 2005). Ainda, segundo Morin, nas 

                                                 
45 Entropia é a medida de quantidade de desordem de um sistema.  (FERREIRA, 2010, p 294). 
46 Neguentropia é, em um sistema, a função representativa do grau de ordem e de previsibilidade. (MORIN, 2005) 
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organizações dos sistemas fechados ou não-ativos, a neguentropia não se diferencia da 

entropia, não atendendo às necessidades complexas do conhecimento planetário.  

Nessa direção tornou-se necessário apreender, no que diz respeito ao 

conhecimento complexo, que a ideia de evolução abrange tanto os dados positivos e 

negativos, bem como as possibilidades que estão para além dessas polaridades. Esse 

pensamento resulta em compreender outros lugares e aceitar a imprecisão, o 

desconhecido, o não quantitativo, o não palpável, e, nem por isso, menos verdadeiros e 

importantes.  

Feitas essas considerações, retomo às ideias de potências, em especial vida-

morte, na qual "[...] toda organização neguentrópica trabalha para sua vida, mas sabe 

transformar em processo de vida o processo de morte" (MORIN, 2005, p. 360).  Nessa 

perspectiva, é possível compreender a força da vida-morte, no progresso e na 

organização de sistemas de conhecimento. Nela, a informação e a neguentropia  

assumem a descontinuidade, mudando nossa relação entre começo e fim, como em 

outros paradigmas presentes na modernidade que ganham outros matizes no tempo da 

complexidade.  Essas forças, nos recentes sistemas, passam a atuar de outra forma, tanto 

no campo estrutural como organizacional, construindo uma lógica que está longe da 

linearidade que prevalecia no início da modernidade e estava ligada à ideia simples de 

entropia. 

Discorri da entropia à entropia/neguentropia, com o intuito de chegar à 

compreensão do campo da complexidade, ou como prefere Morin, formidável 

complexidade (2005). Nela, coexistem misturados e ligados o fenômeno da 

"entropia/neguentropia, o da desorganização/reorganização e o da 

degenerescência/regeneração, o da vida/morte [...]" (MORIN, 2005, p.353), 

configurando o devir.  

Considero, a partir dos argumentos expostos, que o conhecimento/progresso 

pode nascer da regeneração e ainda da regressão, que vêm de sucessivas regressões e 

configuram o desenvolvimento da complexificação da organização que gera a 

informação.  
 
 

A informação não está nem na palavra, nem na sílaba, nem na letra, 
Há letras e até sílabas que são inúteis à transmissão da informação que 
contém palavras: há, em uma frase, palavras inúteis à transmissão da 
informação ou das informações que a frase contém. A teoria chamada 
redundância tudo aquilo que na mensagem aparece como extra 
(MORIN, 2005, p. 365). 
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A informação, portanto, pode também trazer a redundância que está no 

campo da neguentropia, que, sozinha, "[...] produz e lê a informação" (MORIN, 2005, p. 

372). Nesse processo dinâmico, o conhecimento é compreendido como algo não fixado, 

não datado. O conhecimento, assim entendido, acompanha a evolução moderna que, 

segundo Morin (2005, p. 408), "[...] comporta uma verdadeira arrebatação 

informacional: ela cria suportes e veículos cada vez mais variados [...]" e que aponta 

para 'o devir'. O movimento e a mudança contínua unem o ser e o tempo em relação à 

palavra, como aponta Merleau-Ponty: 
 

A duração não é somente mudança, devir, mobilidade, é o ser no 
sentido vivo e ativo da palavra. O tempo não é colocado no lugar do 
ser, é compreendido como ser nascente, e agora é o ser inteiro que é 
preciso abordar junto com o tempo (1991, p. 204). 
 
 

Para  Deleuze,  o movimento é "[...] a passagem regulada de uma forma a 

uma outra, isto é, uma ordem de poses ou de instantes privilegiados, como uma dança" 

(DELEUZE, 1983, p. 09). Ainda pensando o movimento e as suas propriedades, 

Laban47, em seu livro 'O Domínio do Movimento', pontua que "[...] o movimento é um 

processo pelo qual um ser vivo se capacita a satisfazer uma gama imensa de 

necessidades interiores e exteriores" (1978, p. 232). Esse conceito e muitos outros 

saberes milenares da dança e das demais artes, durante muito tempo, não foram 

admitidos como conhecimento científico.  

Aproximo essa ideia de movimento aos processos de variações e mudanças 

que podem ser percebidos no espaço científico. Eles ganham cada vez mais vivência 

deste deslocar-se, o que facilita entender as condições, as forças e os desejos que 

produziram o deslocamento. Esse estado movente de instabilidade assegura e 

caracteriza o devir, o pensamento aberto e a possibilidade de reorganização sempre. 

Especificamente neste estudo, facilita compreender o discurso aberto e a amplitude do 

texto contemporâneo, entendido a partir de uma transposição semiótica que trataremos 

mais à frente. 

Dessa forma, conceitos e classificações dependem de variáveis cada vez 

mais imprevisíveis do ponto de vista racionalista. Segundo Morin,  "[...] a irrupção 

                                                 
47 Rudolf Laban foi dançarino, coreógrafo e importante teórico da dança do século XX  (LABAN,1978). 
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conjunta da desordem do observador no coração do conhecimento traz uma incerteza, 

não somente na descrição e na previsão, mas quanto à própria natureza da desordem e à 

própria natureza do observador" (2005, p. 463). Esse devir de conceitos na atualidade 

está balizado pela relativização do observador e a observância de suas condições, 

melhor dizendo "em relação às" forças que interagem.  

Saímos da racionalização/objetação para os sistemas e a complexidade em 

que "[...] os objetos dão lugar ao sistema" (MORIN, 2005, p. 156). Os sistemas, assim 

como os homens, são condenados à morte e " [...] em vez de essências e de substância, a 

organização; em vez das unidades simples e elementares, as unidades complexas; em 

vez dos agregados formando corpos, os sistemas de sistemas de sistemas" (MORIN, 

2005, p. 156).  

Por todo o exposto, é possível afirmar que as ciências, enfim, entenderam 

que o pensamento científico e o conhecimento produzido e percebido não se estabelece 

na continuidade de uma linha reta, mas por uma gama infinita de linhas e conexões 

transversais ligadas ao conhecimento e movidas pelas necessidades e organicidade dos 

envolvidos. 

Esse lugar do pensamento se conecta hoje por vias transdisciplinares, que 

tratarei a seguir, construídas e instrumentalizadas por conceitos anteriores ao longo da 

experiência humana. Mas, hoje, o conhecimento não atua como alavanca de 

sobreposições do conhecimento passado. Ele atualiza/ utiliza o conhecimento adquirido 

como alicerce, ampliando as percepções ao tempo em que vai construindo o pensamento 

planetário.  

 Morin esclarece que " [...] o problema é de agora em diante transformar a 

descoberta da complexidade em método da complexidade" (2005, p. 466). Frente à 

complexidade, o devir de conceitos e o conhecimento se instalam no espaço agudo e na 

constante emergência das contingências e das verticalidades abrangentes dos saberes a 

que um dia fez referência Guimarães Rosa.   

Para concluir trago palavras de Roberto Machado: 

 
O que Deleuze chama de devir do conceito é essa conexão tanto dos 
elementos de um conceito quanto dos diferentes conceitos em um 
mesmo sistema conceitual; é o fato de que os conceitos se coordenam, 
se conectam, se compõem, se aliam numa determinada filosofia, 
mesmo que tenham histórias diferentes (2010, p. 16).  
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Minha intenção, com base nos argumentos expostos, é contribuir para esse 

movimento dos saberes, trazendo o conceito da teatralitura e o desejo de um devir para a 

etnocenologia. 
 

 

1.1.1 COMPLEXIDADE, TRANSDISCIPLINARIDADE, OS NOVOS SABERES.  
 
 

O futuro só se pode antecipar na forma do perigo absoluto. Ele é o 
que rompe absolutamente com a normalidade constituída e por isso 
somente se pode anunciar, apresentar-se, na espécie da 
monstruosidade. 
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 06. 
 
 

Nos primórdios da Modernidade, os monstros materializados nas figuras 

além-mar das terras desconhecidas assombravam as civilizações europeias. Os 

diferentes discursos da dominação reforçam os medos e criam um rico imaginário48. 

Isso porque tudo aquilo que nos é estranho, em princípio, nos desafia e nos coloca em 

uma atitude de defesa. 

Em um passado ainda recente, as ciências se protegiam por fronteiras que 

preservavam os seus específicos campos de saberes, pois não deviam ser desafiados. 

Porém, é importante entender que um campo novo do saber e sua construção, segundo 

Morin (2005, p. 466), "[...] não se constitui abrindo as fronteiras, como acreditam os 

ingênuos, ele se constitui transformando aquilo que gera as fronteiras, ou seja, os 

princípios de organização do saber". Ainda em conformidade com Edgar Morin: 

 

 
[...] até a metade do século XX, a maior parte das ciências tinha como 
modo de conhecimento a redução (do conhecimento de um todo pelo 
conhecimento das partes que o compõem), como conceito-chave o 
determinismo, ou seja, a ocultação do acaso, do novo, da invenção, e a 
aplicação da lógica mecânica da máquina artificial aos problemas 
vivos, humanos, sociais (2000, p. 207). 
 
 

Isso gerou conhecimentos compartimentados e solitários, buscando, sem 

sucesso, dar conta de questões cada vez mais planetárias e transversais, que exigiam 

                                                 
48 Imaginário: é marca digital simbólica do individuo ou do grupo na matéria do vivido. Como 
reservatório, o imaginário é essa impressão digital do ser no mundo (SILVA, 2012, p. 11 ). 
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uma visão pluridisciplinar de intervenção. Esses impasses geraram problemas cada vez 

mais emergentes e globais que começaram a solicitar das ciências um diálogo que 

superasse o pensamento pautado nas oposições binárias. Foi nesse processo que a lógica 

cartesiana foi sendo superada pelo princípio dialógico, segundo o qual, mesmo noções 

antagônicas não se excluem, em que o "[...] conhecimento complexo não pode ser 

operacional como a ciência clássica" (MORIN, 2005, p. 467). Ao contrário, são 

indissociáveis, indispensáveis e mesmo fundamentais para a compreensão de dada 

realidade. Não estão diante da sobreposição de uma forma de entendimento, e sim de 

uma ampliação  que tem como princípio a coexistência, a correlação e a reorganização 

de infinitas possibilidades de entendimento, como acrescenta Merleau-Ponty: 

 

 
O pensamento não se sente encarregado de levar mais longe as 
tentativas antigas, nem sequer de optar entre elas, e ainda menos de 
ultrapassá-las verdadeiramente formando uma nova ideia do conjunto. 
Oferece-se como comentário e sincretismo, eco e conciliação. O 
antigo e o novo, as doutrinas opostas formam um bloco, e o leitor 
profano não vê o que nele há de adquirido e de passado; sente-se num 
mundo mágico onde nada nunca está terminado, onde os pensamentos 
mortos persistem, e onde aqueles que julgávamos incompatíveis se 
mesclam (1991, p. 145). 
 

 
O antigo e o novo estão imbricados no aqui e agora da atualidade. Hoje, 

vivemos a multidimensionalidade dos fenômenos e a ciência, mais do que certeza, 

tornou-se hipótese. Passamos a compreender com Prigogine49 que há ordem na 

desordem e que as estruturas são dissipativas. O tempo é irreversível, as estranhezas, 

bem-vindas e nada é por acaso. Os tempos atuais inauguram conviver com a incerteza, o 

risco e a complexidade dos fenômenos. Desmistifica tanto a pretensão da verdade, como 

a certeza moderna de um progresso linear sempre crescente e ascendente. As evidências 

não permitem mais admitir um pensamento dualista e hierarquizado sobre os diferentes 

mundos, as suas competências e as territorialidades. Decididamente, o conhecimento 

passa a ser complexo! As ciências assumem a complexidade da vida. 

                                                 

49  Ilya Prigogine foi um cientista russo, naturalizado belga. Recebeu o Prêmio Nobel de Química. 
Conhecido por seu estudo sobre o desequilíbrio termodinâmico, autor do livro Fim das Certezas 
(PRIGOGINE, 1996).  
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Sobre o surgimento da ideia de complexidade,  Bachelard, na célebre obra 

'Le Nouvel Esprit Scientifique',  publicada em 1934, assim se pronunciou: 

 

 
Nós vimos despontar a ideia da complexidade como essencial aos 
fenômenos elementares da microfísica contemporânea. Enquanto a 
ciência de inspiração cartesiana construía muito logicamente do 
complexo ao simples, o pensamento científico contemporâneo tenta 
ler o complexo real sob a aparência simples, fornecida pelos 
fenômenos compensados... Quanto menor o grão da matéria, mais 
realidade substancial existe; diminuído o volume, a matéria se 
aprofunda (1934, p. 143-144). 
 

Toda essa nova conjuntura beneficiou, sobremaneira, o encontro das artes 

com as humanidades. Em especial, as manifestações artísticas passaram a ser do 

interesse do pesquisador, em virtude de carregarem informações preciosas sobre  quem 

são, o que fazem e como fazem determinados grupos e comunidades para expressar seus 

costumes, ações, desejos, alegrias e tristezas. As artes, à sua maneira, já operavam de 

forma complexa. Daí a sua crescente contribuição para o entendimento das realidades 

planetárias.  

Nesse sentido, artes e humanidades começaram a transitar pelos seus até 

então distintos territórios. Esse fenômeno foi se expandindo a todos os domínios das 

ciências, inclusive, as consideradas exatas. Passamos do discurso interdisciplinar ao 

transdisciplinar. O fim das certezas e a descrença da prova como critério de verdade 

libertaram o conhecimento do determinismo. Deram sinal verde para o trânsito das 

disciplinas e batizaram o fenômeno de transdisciplinaridade. O transdisciplinar é o que 

integra várias disciplinas. Essa integração tem, neste estudo, um papel importante, pois 

é um elemento estruturante do campo teórico.  

Proponho, nesta tese, uma análise transdisciplinar principalmente, com a 

Filosofia, a História, a Antropologia, os fundamentos do Teatro, os estudos da 

Performance e a Etnocenologia, entre outras, para a construção dos meus argumentos. 

Ainda pensando como Edgar Morin (2005), " [...] as antigas analogias mitológicas não 

fazem mais parte das crenças contemporâneas, mas permanecem vivas em nossos 

afetos, em nosso estado de alma e em nossa poesia" (2005, p. 100). Tenho a  convicção 

de que a linguagem tem transferências analógicas e que os afetos catalisam essas forças 

na configuração da vida mesmo na era digital. 
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O digital separa o que é ligado; o analógico une o separado. A 
complementaridade permanece assegurada e fecunda o conhecimento. 
A mente humana, que trata o separável e o não separável, pode 
discernir os limites de um conhecimento consagrado somente ao 
divisível e ao separável, reconhecer as incertezas de um conhecimento 
que só se mobiliza na analogia e tratar a complexidade, em que o 
separável e o inseparável são inseparáveis (MORIN, 2005, p. 100). 

 
Essa conjuntura apresentou um novo desafio para o pesquisador, cuja tarefa 

passou a ser religar os mais diferentes saberes que a cultura científica moderna 

dispersou em especialidades incomunicáveis. Em todos os espaços do conhecimento, os 

agentes buscam meios de dialogar a partir da nova percepção do espaço social. Como 

exemplo de manifestação desse novo momento do campo do saber, destaco, nesta 

pesquisa, a manifestação dos Catopês do Congado mineiro. 

FIGURA 10 -  Festa de Agosto e Congado nas ruas de Montes Claros - MG - 2013. Fonte: Ricardo 

Malveira. 

 

Parto da observação de que os movimentos populares, os grupos étnicos ou 

religiosos, as minorias raciais, aqueles que estão à margem dos privilégios do sistema 

produzem diferentes formas de sobreviver, de se inserir,  de se inscrever e contribuir 

com a comunidade planetária.  Assim, a palavra de ordem para os cientistas passou a ser 

encontrar os meios capazes de promover a articulação dos saberes. Esse desafio foi 

assumido e um novo panorama de ideias  entusiasma a academia.  
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Chamamos palavras de ordem não uma categoria particular de 
enunciados explícitos (por exemplo, no imperativo), mas a relação de 
qualquer palavra ou de qualquer enunciado com pressupostos 
implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no enunciado, e 
que podem se realizar apenas nele. As palavras de ordem não 
remetem, então, somente aos comandos, mas a todos os atos que estão 
ligados aos enunciados por uma "obrigação social" (DELEUZE; 
GATTARI, 1995, p. 16). 

 
Por esta razão foi do meu particular interesse, nesta pesquisa, os momentos 

de ruptura que marcaram as relações da arte com suas culturas primárias. Esses 

movimentos empurraram a atenção do pesquisador para os saberes que estavam à 

margem das artes clássicas, trazendo repercussões que tratarei no próximo capítulo.   

A contemporaneidade, como venho argumentando, acontece derrubando 

muros e dando lugar à transdisciplinaridade, que inaugurou o salutar diálogo entre as 

diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, é interessante compreender o contexto 

que gerou o multiculturalismo e o transculturalismos, fenômenos analisados pela 

antropologia moderna e os estudos culturais.  

No livro 'Antropologia Estrutural II', Claude Lévi-Strauss50, no capítulo 

Raça e História (1993), ao tratar de raça e cultura, esclarece o que considera como as 

contribuições das raças: 
 
 

Por isso, quando falamos, neste estudo, de contribuição das raças 
humanas à civilização, não queremos dizer que as contribuições 
culturais da Ásia ou da Europa, da África ou da América, retirem uma 
originalidade qualquer do fato de que estes continentes são, grosso 
modo, povoados por habitantes de troncos raciais diferentes. Se esta 
originalidade existe - e não se deve duvidar dela - deve-se a 
circunstâncias geográficas, históricas e sociológicas, e não a aptidões 
distintas ligadas à constituição anatômica ou fisiológica dos negros, 
amarelos ou brancos (LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 329). 
 
 

Para Lévi-Strauss, a ciência não pode mais admitir que os grupos étnicos 

sejam observados sob o ponto de vista da sua superioridade ou inferioridade. Ele 

entende que "[...] estes grandes grupos étnicos que compõe a humanidade trouxeram, 

enquanto tais, contribuições específicas ao patrimônio comum" (LÉVI-STRAUSS, 
                                                 
50 Claude Lévi-Strauss: Filósofo e antropólogo [...] A obra da Lévi-Strauss é importante sobretudo 
devido à sua formulação e defesa do método estruturalista, bem como à aplicação deste método em 
pesquisas antropológicas sobre sociedades indígenas. Segundo Lévi-Strauss, a problemática das ciências 
humanas e sociais é essencialmente uma problemática de linguagem, entendida aí em um sentido amplo; 
incluindo a comunicação não-verbal e todo sistema de signos em geral (JAPIASSÚ; MARCONDES, 
2001, p. 118). 
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1993, p. 328). O autor chama a atenção para a não retomada de discussões sobre 

racismo em seu estudo. Ou, ainda, para a formulação de uma doutrina racista ao inverso, 

através de caracterizações de raças biológicas com suas especificidades psicológicas 

particulares que levam a definições sob o ponto de vista do positivo e do negativo 

(1993).   

Lévi-Strauss amplia a sua percepção da diversidade quando afirma que "[...] 

há muito mais culturas humanas que raças humanas" (LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 329). 

Ainda pensando no sentido das diferenças, mostra que a diversidade vai incidir 

transversalmente para as questões das desigualdades entre as culturas e raças humanas, 

que são temas amplos, importantes e polêmicos. No entanto, não serão aqui 

aprofundados porque não constituem o foco deste estudo. 

Para Lévi-Strauss "[...] a diversidade das culturas humanas não deve ser 

concebida de uma maneira estática. Essa diversidade não é uma amostragem inerte [...]" 

(LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 332). A diversidade entre culturas e o novo olhar 

configuraram o pensamento que reconhece o multiculturalismo, bem como sociedades 

intrinsecamente multiculturais, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, entre 

outros. Entender esse trânsito foi importante para eu perceber o espaço e as 

características dos Catopês, que estão imersos no universo da diversidade das culturas 

humanas.  

No livro intitulado A diáspora: Identidades, mediações culturais, Hall 

(2009) se dedica a investigar o fenômeno da globalização. Para o autor não se trata de 

um fenômeno recente, pois está relacionado às conquistas europeias (HALL, 2009).  

Mas, para Hall, uma nova fase como sistema "transnacional" pode ser percebida no pós 

1970, que "[...] tem seu centro em todo lugar e em lugar nenhum" (2009, p. 35).    

Ao abordar a questão multicultural, Hall faz a distinção entre multicultural e 

multiculturalismo, esclarecendo que o termo multicultural é qualitativo, trata de 

questões sociais e problemas governamentais. Multiculturalismo é o termo substantivo 

que diz respeito "[...] às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar 

problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais” 

(HALL, 2009, p. 50), sendo ambos interdependentes.  

 
Na verdade, o "multiculturalismo" não é uma única doutrina, não 
caracteriza uma estratégia política e não representa um estado de 
coisas já alcançado. Não é uma forma disfarçada de endossar algum 
estado ideal ou utópico. Descreve uma série de processos e estratégias 
políticas sempre inacabados. Assim como há distintas sociedades 
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multiculturais, assim também há "multiculturalismos" bastante 
diversos (HALL, 2009, p. 51). 
 

O multiculturalismo pode ser conservador, liberal, pluralista, comercial, 

corporativo e crítico. Esses tipos de multiculturalismo apresentam posicionamentos que 

se questionam, enquanto suas ideias também são questionadas por modernizadores 

(HALL, 2009). Ainda o autor comenta que " [...] pode um conceito que significa tantas 

coisas e que tão efetivamente acirra os ânimos de inimigos tão diversos e contraditórios 

realmente ter algo a dizer?" (HALL, 2009, p. 52). Esse sistema promove o diálogo entre 

muitas culturas no mesmo espaço e está ligado, principalmente, às questões 

econômicas. O espaço de troca caracteriza a cena cultural que, por sua vez, constitui e 

mantém manifestações como a do Congado norte- mineiro. Nessa festa, além dos 

Caboclinhos, Marujos e Catopês, convivem nos cortejos do reinado também reis e 

rainhas. Assim, na manifestação, está presente a corte, com as suas roupas coloridas, 

pomposas e belas, convivendo com os congadeiros, com sua alegria, suas 

indumentárias, seus sons, rastros também belos. Essas distintas tradições convivem há 

séculos nas ruas, constituindo a ambiência das Festas de Agosto, como podemos 

observar na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 - Participante da corte no cortejo do Reisado do Divino nas 
Festas de Agosto em Montes Claros - MG - 2013. Fonte: Ricardo Malveira. 
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Ainda, no sentido de aprofundar a percepção dos espaços de troca cultural 

na atualidade, trago o termo transculturalismo, ou transculturalidade, apresentado por  

Octavio Ianni, em seu artigo 'A racionalização do mundo', que esclarece: 

 
O transculturalismo é uma condição e um produto das migrações 
transnacionais, dos movimentos dos indivíduos, famílias, grupos, 
coletividades, sempre envolvendo diferentes etnias e distintos 
elementos culturais. Ao mesmo tempo em que se formam bolsões, 
enclaves ou guetos, também multiplicam-se os contatos, intercâmbios, 
mesclas, hibridações, mestiçagens ou transculturações  (IANNI,  1996, 
p. 14). 

 
 

 Na realidade dessas trocas e diante do movimento global, estamos frente 

aos intercâmbios, mesclas e hibridações. Sobre os sistemas híbridos me deterei um 

pouco mais a seguir.  Já o sistema da transculturação, ou como prefere Stuart Hall, a 

questão multicultural (HALL, 2009), reconheço que essa relacionada à outra ordem, que 

diz respeito a períodos históricos e a lugares específicos e assim vem por Vasconcelos 

conceituada: 
 

O conceito de transculturação nasceu pelas mãos de Fernando Ortiz, o 
sociólogo cubano que propôs o neologismo em seu contrapunteo 
cubano del tabaco y el azúçar, de 1940, para explicar o impacto das 
trocas culturais e econômicas durante o empreendimento colonial 
(AGUIAR; VASCONCELOS, 2004, p. 87). 

 
 

O trânsito geográfico proporcionou trânsitos em outras ordens da vida 

social, configurando o "[...] trânsito vital, ou jogo dialético entre culturas, Fernando 

Ortiz denominou de transculturação, em seu estudo pioneiro da cultura afro-cubana em 

substituição aos conceitos correntes de aculturação e desculturação" (AGUIAR; 

VASCONCELOS, 2004, p. 87). As palavras de Zilá Bernd esclarecem que " [...] no 

momento em que o 'modelo' é modificado para dar origem a algo de novo, nós já 

estamos no espaço do transcultural" (2003, p. 17). 

Com o avançar da modernidade, a complexidade da ciência pode ser 

percebida no convívio desses sistemas diferenciados e o entendimento de suas 

especificidades, forças e áreas de ação. A observância dos objetos e sua relação 

profunda com os sujeitos, bem como os contextos nos quais estão inseridos multiplicam 

os caminhos e respostas para os questionamentos da comunidade planetária encabeçada 
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pelos homens das ciências.  As ciências para atender a essa demanda vêm se 

reorganizando. Isso possibilitou o aparecimento de novas disciplinas, oriundas de 

fusões.    

Os novos saberes gerados pelo pensamento complexo surgem na tentativa 

de atender aos atuais desafios da comunidade planetária ao assumirem  que "[...] existe 

um pensamento simbólico/mítico/mágico em todas as civilizações" (MORIN, 2005, p. 

101). Esse pensamento também é uno e plural, complexo dialógico, elabora concepções 

e é polimorfo, pois consegue "[...] conceber e utilizar estratégias cognitivas ou práticas 

diversas, de acordo com os problemas encontrados" (MORIN, 2005, p. 103). O autor, 

ainda, esclarece: 

 
O pensamento complexo comporta e desenvolve diferentes tipos ou 
modos de inteligência, mas os supera pela importância de seu 
componente reflexivo e pela sua aptidão organizadora e criadora. A 
inteligência resolve problemas. O pensamento também resolve 
problemas, mas põe outros mais profundos, gerais, sem solução, entre 
os quais os metafísicos; põe o problema da sua própria validade, de 
seus limites. Quanto mais se desenvolve, mais resolve problemas; 
quanto mais problematiza, mais se problematiza (2005, p. 102). 

 

A forma espiral é uma boa representação de esse devir, que passa por 

problematizações sempre em níveis mais profundos e/ou diferenciados, pois o 

pensamento humano é duplo, " [...] revela-se no exercício de um pensamento racional 

(logos) e no exercício de um pensamento mítico (muthos)" (MORIN, 2005, p. 103).  

Os novos saberes em geral são considerados perigosos, quase 

intransponíveis como os espaços dos oceanos de outrora, forçando o rompimento com a 

normalidade e com o lugar confortável da "verdade" que rechaça o desconhecido como 

monstruosidades, como o grotesco. Ao perder o medo na atualidade nos aproximamos 

dos "monstros", melhor dizendo do diferente e, muitas vezes, fora do padrão. Os saberes 

e tradições históricas, sociais e culturais eram negligenciados. Agora, saem do 

anonimato e da invisibilidade, revelando riquezas como os Catopês, de Montes Claros -

MG, aos quais tento me aproximar neste estudo, a partir da sua teatralidade, da sua 

espetacularidade e da sua performance. Os saberes, entendidos aqui como novos 

saberes, nos fazem descobrir outras formas de beleza, outras estéticas, bem como suas 

infinitas contribuições para a caminhada planetária que não mais exclui, mas agrega, 

pois compreende. 
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1.1.2 O HIBRIDISMO. 

 

Não há mais uma origem simples. Pois o que é refletido desdobra-se 
em si mesmo e não só como adição a si de sua imagem. O reflexo, a 
imagem, o duplo desdobra o que ele reduplica. A origem da 
especulação torna-se uma diferença. O que e pode ver não é uno e a 
lei da adição da origem à sua representação da coisa à sua imagem, é 
que um mais um fazem pelo menos três.  
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 45. 

 

A atualidade tem como base a informação, a velocidade e um horizonte 

sistêmico de novos saberes.  Esse novo ambiente criado por esses saberes produz, nos 

antigos territórios51 do conhecimento e em seus conceitos científicos, uma constante 

desterritorialização. Daí surgem os considerados entre-lugares, entendidos aqui a partir 

de Homi Bhabha52 (1998), como espaço-cisão ou "[...] o fio cortante da tradução e da 

negociação [...]" (1998, p. 69). São também o que Edouard Glissant53 entende por 

détour (desvio) apud Sérgio Levemfou, que acrescenta que "[...] uma das formas desse 

détour é a cultura do entre: entre-dois, entre lugar" (2003, p. 65). Ainda, na tentativa de 

entender o deslocamento e esse estado de desvio torna-se necessário perceber as 

características do que entendemos como lugar54, e mais precisamente o lugar 

antropológico, que, para Marc Augé55, seria: 

 
Reservamos o termo "lugar antropológico" àquela construção concreta 
e simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 
vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos 
aqueles a quem ela designa um lugar por mais humilde e modesto que 
seja (AUGÉ, 2012, p. 51). 
 
 

O lugar antropológico, segundo o autor, é importante para entender os 

sujeitos que o habitam. No contexto contemporâneo, a compreensão desse lugar 

                                                 
51 O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um 
conjunto e sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma 
identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, 
da residência, trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi (SANTOS, 2009, p.96). 
52 Homi Bhabha é um teórico indiano,  que analisa o multiculturalismo e os pós-coloniais (BHABHA, 
1998). 
53 Edouard Glissant foi um escritor, romancista, teatrólogo, poeta, ensaísta francês (LEVEMFOU, 2003). 
54 O lugar se completa pela fala, a troca alusiva de algumas senhas, nas conivências e na intimidade 
cúmplice dos locutores (AUGÉ, 2012, p. 73). 
55 Marc Augé é antropólogo e etnólogo francês,  que propôs o termo não lugares para tratar dos entre 
espaços na supermodernidade (AUGÉ, 2012). 
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necessita de lentes que auxiliem os observadores a perceber as singularidades que 

definem os lugares, ao contrário das fronteiras que estão cada vez mais tênues, quando 

existem.  

No panorama em que se reapresenta o lugar na pós-modernidade, Marc 

Augé esclarece que "[...] se um lugar pode se definir como identitário, relacional e 

histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 

relacional, nem como histórico definirá um não lugar [...]" (2012, p. 73), capaz de 

evocar o ancestral revivido, produzir o novo, o inesperado e a diferença que dialoga 

universalmente.  

Os diálogos assumem os tempos e a aceleração da supermordernidade56 em 

que estamos inseridos. Mais uma vez, o sujeito tem diante de si realidades sobrepostas 

que o diferenciam do espectador da modernidade, que lidava com a contemplação da 

imbricação do antigo e do novo. Augé ainda esclarece que "[...] a supermodernidade faz 

do antigo (da história) um espetáculo específico - como de todos os exotismos e 

particularismos locais" (AUGÉ, 2012, p. 101). O não lugar é entendido nesta proposta 

como entre-lugar, pois define o estado do deslocamento, como pode ser observado na 

imagem abaixo: 

FIGURA 12 - Deslocamento/ Catopês representantes negros do Congado ajoelhados 
na Igreja do Rosário. Deslocamento/ Fila  de Catopês nas ruas em festa em Agosto 
na cidade de Montes Claros - MG - 2013. Fonte: Ricardo Malveira. 

 

                                                 
56Supermodernidade (que procede simultaneamente das três figuras do excesso que são a 
superabundância factual, a superabundância espacial e a individualização das referências) encontra 
naturalmente  sua expressão completa nos não lugares (AUGÉ, 2012, p. 100). [...]"A supermodernidade 
não é o todo da contemporaneidade" (AUGÉ, 2012, p. 101). 
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As manifestações populares, em lugares como o Brasil, trazem a força do 

diálogo em um espaço que abriga o passado, o presente e o devir. O novo espaço ou 

terceiro espaço57 promove a mistura e as trocas de experiências e de saberes entre 

povos, áreas do conhecimento, através das disciplinas e de elementos híbridos58, 

entendidos aqui como "[...] o que participa de dois ou mais conjuntos, gêneros ou 

estilos" (BHABHA, 1998, p. 64). No livro Identidades e Estéticas Compostas, ao tratar 

sobre identidade crioulizada na literatura,  Ana Boff de Godoy define o hibridismo: 

 
 

O híbrido é o espaço de interação das diversas estratégias de 
construção identitária (rizoma); ele subverte o conceito de origem ou 
identidade pura, exigindo o reconhecimento da diferença e rompendo 
com o projeto totalizante do discurso dominante (GODOY 1999, p. 67 
in BERND, 1999). 

 
 

Em seu artigo O elogio à criolidade: o conceito de hibridação a partir dos 

autores francófonos do Caribe,  Bernd59 esclarece que "[...] a pós-modernidade, ao 

trazer à tona o conceito de híbrido enfatiza, acima de tudo, o respeito à alteridade e a 

valorização do diverso" (BERND, 2004, p. 100). Essa alteridade está relacionada ao 

jogo e à teatralidade, que podem ser percebidos no cotidiano em que "[...] os indivíduos 

teatralizam, seja para aceitar papéis fixos e determinados, seja para intensificar o jogo e 

fazer deslizar papéis" (PRADO, 2011, p. 47). Quanto à abrangência da teatralidade, 

daremos maior atenção posteriormente.  

A partir de uma observação atenta, percebi que o termo híbrido pode se 

aplicar a espaços, a elementos, a formas, a fenômenos, a sistemas e a processos que têm 

como característica a mistura e a indefinição. Assim, é nesse não lugar que encontramos 

a grande maioria das manifestações cênicas da cultura brasileira. É esse espaço que 

potencializa a expressão da diversidade e a possibilidade de se estabelecer um diálogo 

não mais unilateral em favor dos cânones cênicos europeus. Esse entendimento sobre 
                                                 
57 A intervenção do Terceiro Espaço da enunciação, que torna a estrutura de significação e referência um 
processo ambivalente, destrói este espelho da representação em que o conhecimento cultural é em geral  
revelado como um código integrado, aberto, em expansão (BHABHA, 1998, p. 67). 
58 "Híbrido", do grego hybris, cuja etimologia remete a "ultraje", correspondente a uma miscigenação ou 
mistura que viola as leis naturais. [...] Considera-se híbrida a composição de dois ou mais elementos 
diversos anomalamente reunidos para originar um terceiro elemento que pode ter as características dos 
dois primeiros reforçadas ou reduzidas (BERND, in JUNIOR, 2004, p. 99). 
59 Zilá Bernd pós-doutorada na Université de Montréal (Canadá) em 1990. Doutorada em Letras (Língua 
e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo (1987). Mestra em Letras pela Universidade Fed. 
do Rio Grande do Sul - UFRGS (1977). Licenciada em Letras pela mesma universidade (1967) 
(http://lattes.cnpq.br/9409484395005688). 
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essas abrangências do termo amplia a percepção de que a vida e o seu legado não são 

fechados, nem lineares, nem duros. Isso coloca o questionamento científico diante de 

toda uma gama de incertezas que não podem ser, simplesmente, deixadas debaixo do 

tapete.  

Neste meu caminho investigativo, foram somadas outras leituras sobre o 

hibridismo, principalmente, na discussão sobre as diferenças entre raças e processos de 

deslocamento tanto históricos como geográficos e a sua relação com os fenômenos 

híbridos. Fui compreendendo, na medida em que ia estudando o referido fenômeno, a 

importância de seu aprofundamento para esta pesquisa. Isso porque no campo da cena, 

objeto deste estudo, o fenômeno do hibridismo esteve presente desde os seus 

primórdios, mas com acentuada presença nos últimos tempos. 

 Bernd adverte sobre seu receio de que o conceito de híbrido também 

encubra um imperialismo cultural (2004). Lembra os perigos do termo hibridação, 

principalmente, quando ligado ao discurso de mestiçagem "[...] que foi uma cilada da 

modernidade, pois, sob a aparência da aceitação do múltiplo, encobriu na verdade um 

projeto racista que previa a mistura das raças [...]" (BERND  in JUNIOR, 2004, p. 100).  

A autora esclarece ainda que essa mistura poderia acontecer como um progressivo 

branqueamento que assegurasse os valores e o domínio dos brancos (BERND, in 

JUNIOR, 2004).  Apesar da relevância da análise sobre o tema mestiçagem, não 

ampliarei, neste trabalho, as discussões sobre esse conceito porque fugiria ao propósito 

deste estudo e também porque prefiro ater-me ao termo crioulização60. Esse termo 

amplia o entendimento do pensamento e fronteiras criadas pela ideologia da 

mestiçagem, com seu discurso de identificação e sua proposta que não ia de encontro ao 

discurso do diverso.   

Sobre o discurso do colonialismo, Bhabha acrescenta: 

 
Os efeitos discriminatórios do discurso do colonialismo cultural, por 
exemplo, não se referem simples ou unicamente a uma "pessoa", ou a 
uma luta de poder dialética entre o eu e o outro, ou a uma 
discriminação dentre a cultura-mãe e as culturas alienígenas. 
Produzida através da estratégia da recusa, a referência da 
discriminação é sempre a um processo de cisão como condição da 
sujeição: uma discriminação entre cultura-mãe e seus bastardos, o eu e 

                                                 
60 Na perspectiva da pós-modernidade, a crioulização, com seu valor acrescido de imprevisibilidade e de 
intervalorização das culturas, veio alargar o conceito de mestiçagem. As identificações, ou seja, as 
construções identitárias abertas à relação e ao Diverso, que contêm a ideia de movimento, substituem os 
conceitos cristalizados de identidade de raiz única, aniquiladora das demais (BERND, 1999, p. 24). 
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seus duplos, onde o traço do que é recusado não é reprimido, mas sim 
repetido como algo diferente - uma mutação, um hibrido 
(BHARBHA, 1989, p. 162). 
  
 

O autor considera que o "[...] hibridismo é o nome desse deslocamento de 

valor do simbólico ao signo que leva o discurso dominante a dividir-se ao longo do eixo 

de seu poder de se mostrar representativo, autorizado" (BHARBHA, 1998, p. 165).  

Para Hall, "[...] hibridismo não é uma referência à composição mista de uma população. 

É realmente outro termo para a lógica cultural da tradição" (2009, p. 71). Essa lógica 

traz um discurso que vai de encontro com o discurso rígido e linear da tradição presente, 

ainda, nos últimos momentos modernos e, ainda hoje, em determinadas práticas de 

grupos sociais. 

Em sua obra 'O local da cultura',  Bhabha (1998) acrescenta questões como 

pós-colonialismo e hibridismo e revela, com cuidado, nuances de temas importantes 

para a atualidade. Apresenta, ainda, alguns fatores que contribuíram para o novo 

horizonte que revela ao mundo as contribuições das formas híbridas a partir dos entre-

lugares: 

 
O afastamento das singularidades de "classe" ou "gênero" como 
categorias conceituais e organizacionais básicas resultou em uma 
consciência das posições do sujeito - de raça, gênero, geração, local 
institucional, localidades geopolíticas, orientação sexual - que habitam 
qualquer pretensão à identidade no mundo moderno. O que 
teoricamente é inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 
focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses "entre-lugares" fornecem o 
terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação - singular ou 
coletiva - que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
ideia de sociedade (BHABHA, 1998, p. 20). 
 
 

 Os processos e/ou movimentos que acontecem nos entre-lugares, 

configuram panoramas complexos de troca e produção de conhecimento. Esses 

processos abrangem, ainda, outras estruturas, como a diferença cultural, que: 

  
 

"[...] é um processo de significação através do qual, afirmações da 
cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a 
produção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade" 
(BHABHA, 1998, p. 63). 
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 Isto produz o problema da diferença cultural que "[...] é o processo da 

enunciação61 da cultura como 'conhecível', legítimo, adequado à construção de sistemas 

de identificação cultural" (BHABHA 1998, p. 63). A identificação produzida pelas 

diferenças culturais não impedirá as trocas e o nascimento de novos processos, ao 

contrário tornou os sujeitos envolvidos conscientes dos seus legados e autônomos para 

decidirem sobre as trocas e mudanças que também obedeciam à organicidade das 

necessidades dos grupos e comunidades. 

O processo da enunciação é utilizado e defendido por muitos pesquisadores.  

Ainda, segundo Bhabha, a diversidade cultural presente no início do estruturalismo, tem 

"[...] a cultura como objeto do conhecimento empírico" (1998, p. 63), sofrendo ainda 

resistências, apesar de ser reconhecida: 

 

 
A diversidade cultural é o reconhecimento de conteúdos e costumes 
culturais pré-dados; mantida em um enquadramento temporal 
relativista, ela dá origem a noções liberais de multiculturalismo, de 
intercâmbio cultural ou da cultura da humanidade (BHABHA, 1998, 
p. 63).  
 
 

A humanidade está diante da ideia de uma não existência da origem simples. 

Essa ideia não apaga a importância das contribuições dos elementos fundadores, mas 

coloca o foco sobre esse novo elemento, que traz também suas características e 

contribuições. Diante do horizonte oferecido pela complexidade, o lugar do sensível, os 

novos saberes, as incertezas, a coexistência, a transdisciplinaridade, a diversidade, a 

diferença contribuem para que o conhecimento caminhe em direção ao entendimento 

dos processos, dos fenômenos e dos movimentos híbridos presentes na existência 

humana, principalmente, através das culturas. A aceitação das possibilidades oriundas 

das trocas e cruzamentos inter e intra culturais abriram caminho para a criação de 

espaços antes vistos por lentes que tratavam esses saberes e fenômenos como práticas 

obscuras, exóticas, marginais e, na "melhor" das hipóteses, no caso das artes, como uma 

arte menor. 

                                                 
61 O processo enunciativo introduz uma quebra no presente performativo da identificação cultural, uma 
quebra entre a exigência culturalista tradicinal de um modelo, uma tradição, uma comunidade, um sistema 
estável de referência, e a negação necessária de certeza na articulação de novas exigências, significados e 
estratégias culturais no presente político como prática de dominação ou resistência (BHABHA, 1998, p. 
64). 
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Para  Lynn Mario T. Menezes de Souza, em seu texto 'Hibridismos e 

tradição cultura' em Homi Bhabha, "[...] o projeto pós-colonial, na busca por uma 

reconstrução do discurso da diferença cultural, procura mais do que simplesmente trocar 

os conceitos e símbolos culturais numa tentativa paliativa de acomodar as diferenças" 

(SOUZA in JUNIOR, 2004, p. 124-125). O autor discute, ainda, a necessidade de um 

processo que ajude na percepção, no desvelar desse processo que, ao ser percebido, 

recebeu outros nomes ou foi negligenciado: 

 
Nas culturas atuais pós-coloniais, tanto das antigas metrópoles quanto 
das ex-colônias, esses antigos símbolos precisam ser desnudados para 
revelar seu hibridismo; precisam, portanto, ser ressignificados ou 
traduzidos como signos que são interpretados de formas diferentes na 
multiplicidade de contextos e sistemas de valores culturais que se 
acotovelam e se justapõem na constituição híbrida das culturas pós-
coloniais (SOUZA, in JUNIOR, 2004, p. 125).  
 
 

A configuração das culturas pós-coloniais, com as suas singularidades, 

deixa para trás os posicionamentos do antigo continente sobre as raças, a ideia de 

origem e, consequentemente,  defende uma necessidade de pureza, que por muito tempo 

motivou grupos sociais em suas conquistas e derrotas ao longo dos tempos.  A busca da 

pureza de uma cultura acabou gerando segregações ou mesmo hierarquizações,  que 

levaram a marginalizações que produziram exclusões responsáveis por mudanças 

significativas na sociedade. Posteriormente, com a falência dessa ideologia, o 

pensamento se abriu para o entendimento de que a comunidade planetária desde sempre 

se mistura. Sobre as raízes dos nossos povos e esse purismo,  Hall pontua: 

 
 

Nossos povos têm suas raízes nos - ou, mais precisamente, podem 
traçar suas rotas a partir dos - quatro cantos do globo, desde a Europa, 
África, Ásia; foram forçados a se juntar no quarto canto, na "cena 
primária" do Novo Mundo. Suas "rotas" são tudo menos "puras" 
(HALL, 2009, p. 30). 
 
 

 Bhabha aborda a partir do colonialismo uma leitura do estereótipo do 

fetichismo62, como recusa da diferença, isto é, o reconhecimento da diferença cultural e 

racial e seu repúdio (1998). Esse espaço cultural de misturas foi dominado por um 

pensamento hegemônico eurocêntrico, com tensões que eram camufladas. Porém, essas 

mesmas tensões criaram linhas de força e resistências que foram e ainda são, na 
                                                 
62 Fetichismo entendido aqui como busca de respostas absolutas. 



71 
 
atualidade, a energia motora e transformadora de muitas culturas. Esse panorama deixou 

cada vez mais remoto o mito da origem, que por muito tempo balizou motivações 

grupais. O autor pontua, ainda, sobre o mito da origem histórica: 

 
 

O mito da origem histórica - pureza racial, prioridade cultural - 
produzido em relação com o estereótipo colonial tem a função de 
"normatizar" as crenças múltiplas e os sujeitos divididos que 
constituem o discurso colonial como consequência de seu processo de 
recusa (BHABHA, 1989, p. 115). 
 
 

Assim, outros potenciais míticos são revelados, convivendo de forma 

subterrânea em relação a determinados espaços dominados ou mesmo assumidamente 

corporificados no imaginário e vida social de grupos que aos poucos se libertaram das 

amarras colonialistas. Mitos impostos e datados passam aos mitos fundadores "[...] por 

definição, transistóricos: não apenas estão fora da história, mas são, fundamentalmente, 

aistóricos" (HALL, 2009. p. 29). A consciência e vivência desta atemporalidade, bem 

como o trânsito das informações produzido pela modernidade, quebram o sentido de 

linearidade do pensamento de origem e pureza, criando um não lugar histórico.   

A partir daí não só os negros, mas todos estão diante de uma representação. 

O sujeito passa a conviver com o "[...] discurso estereotipado do colonialismo", tendo 

que lidar com "[...] uma mímica grotesca ou uma 'duplicação' que ameaça dividir a alma 

e a pele não-diferenciada, completa do ego" (BHABHA, 1989, p. 117). Segundo 

Bhabha, o sujeito lida com o "ou/ou" primordial (1989, p. 117): 
 
 

Ou ele está fixado em uma consciência do corpo como uma atividade 
unicamente negadora ou como o novo tipo de homem, uma nova 
espécie. O que se nega ao sujeito colonial, tanto como colonizador 
quanto colonizado, é aquela forma de negação que dá acesso ao 
reconhecimento da diferença.  É aquela possibilidade de diferença e 
circulação que libertaria o significante  de pele/cultura das fixações da 
tipologia racial, da analítica do sangue, das ideologias de dominação 
racial e cultural ou da degeneração (BHABHA, 1989, p. 117). 
 
 

O mundo intensificou as suas trocas e o homem pós-colonial começou a 

vislumbrar  a sua potência singular.  A diferença está no olhar para esse novo elemento 

que não é tido como aberração, fruto da transgressão à tradição. A transgressão se 

reafirma como força conduzida pelas necessidades dos grupos que, mesmo diante dos 

encontros, mistura confusões oriundas da colonização e pós-colonização, forjam 
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espaços de encruzilhadas. Esses espaços criados favorecem o desenvolvimento de um 

novo olhar, a configuração de entre-lugares, capazes de atualizar as culturas e grupos 

sociais envolvidos. 

Um fenômeno importante para o contexto pós-moderno 63é o movimento de 

globalização64.  Santos, no capítulo II (A produção da globalização) do seu livro “Por 

uma outra globalização”, apresenta um importante pensamento sobre esse fenômeno, no 

qual "[...] as bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a 

convergência dos momentos e o conhecimento do planeta" (SANTOS, 2009, p. 20). 

Para o autor, estamos diante de uma globalização mais humanizada que se apresenta 

tanto no plano empírico como no plano teórico e anuncia para a história um novo 

horizonte: 

 
Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, 
podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número de fatos 
novos indicativos da emergência de uma nova história. O primeiro 
desses fenômenos é a enorme mistura de povos, raças, culturas, gostos 
em todos os continentes. A isso se acrescenta, graças aos processos de 
informação, a "mistura" de filosofias, em detrimento do racionalismo 
europeu. Um outro dado de nossa era, indicativo da possibilidade de 
mudanças, é a produção de uma população aglomerada em áreas cada 
vez menores, o que permite um ainda maior dinamismo àquela 
mistura entre pessoas e filosofias (SANTOS, 2009, p. 20; 21). 
 
 

Os novos saberes, os processos da tecnologia da informação e a globalização 

sempre existiram, com denominações diversas, dependendo dos contextos dos locais e 

dos momentos da experiência humana. Mas, na modernidade, eles estiveram presos a 

moldes que favoreceram as trincheiras ideológicas que repudiaram tudo que fugia a 

esses padrões. O reflexo desse contexto é percebido na postura científica da pós-

modernidade, que apresenta um novo entendimento de sujeito, de mundo, ou melhor, de 

mundos múltiplos e de sujeitos múltiplos.  

 
 

O sujeito existe, na verdade, na interação com esses mundos múltiplos 
de sujeitos múltiplos. O homem é (re)criado, porque  chamado à 
interagir com o outro,  porque tem mantidas e respeitadas suas 
características ainda que não se possa determinar exatamente quais a 

                                                 
63 O pós-moderno não vinha depois do moderno; era um movimento de renovação interno inerente ao 
moderno desde o início (ANDERSON, 1999, p. 38). 
64 Como período e como crise, a época atual mostra-se, aliás, como coisa nova. Como período, as suas 
variáveis características instalam-se  em toda parte e a tudo influenciam, direta ou indiretamente. Daí a 
denominação de globalização (SANTOS, 2009, p. 34). 
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ele pertencem e quais se entrecruzam com o outro,  porque visto não 
como um sujeito isolado e limitado na sua unidade identitária, mas 
constituído por sujeitos diversos e ilimitado na sua possibilidade de 
múltipla identificação (GODOY, 1999, p. 67). 

 

O deslocamento do sujeito, que se percebe a partir do outro, é também o 

“[...] desvio ambivalente do sujeito” (BHABHA,1998, p. 165), que tem como força 

motriz os sentidos e a sua relativização em relação à experiência no mundo. Tratarei do 

legado dos sentidos e de sua legitimação pela ciência pós-moderna com mais 

propriedade a posteriori. Tratando, ainda, de deslocamento, que é o hibridismo e sua 

ambivalência, Bhabha (1998) discute que esse deslocamento de símbolo ao signo65 

produz uma crise no "[...] conceito de autoridade baseado em um sistema de 

'reconhecimento'" (1998, p. 165). O reconhecimento é substituído pelas correlações em 

que "[...] o signo já alcançou, então, um alto grau de desterritorialização relativa, no 

qual é considerado como símbolo em uma remissão constante do signo. Os signos 

emitem signos uns para os outros" (DELEUZE; GATTARI; FÉLIX, 1995, p. 62). 

Assim, nos processos de mistura, não se tem controle sobre os efeitos, bem como dos 

espaços epistemológicos não definidos, como é caso dos entre-lugares e os fenômenos 

novos. Eles resultam em um terceiro elemento ou mesmo em um duplo, com 

características híbridas que não eram tidos anteriormente como relevantes.  

No contexto científico híbrido da pós-modernidade, os conceitos estão em 

constantes cruzamentos. Até mesmo as Artes que já viviam esses contextos desde os 

seus primórdios por sua natureza transdisciplinar, passam por mudanças, em especial no 

tocante às trocas culturais.  As vanguardas cumprem sempre esse papel. Um exemplo do 

potencial renovador no teatro foi o pensamento e a prática teatral de Brecht. Barthes66, 

em um dos textos do livro Escritos sobre o Teatro, em que discute o caráter 

transformador das subversões na segunda montagem do Berlin Ensemble de Mãe 

Coragem, em Paris, em 1957, através de fotos do fotógrafo Roger Pic, faz um balanço 

positivo sobre as subversões da proposta brechtiniana:  

                                                 
65 "O regime de significante do signo (o signo significante) possui uma fórmula geral simples.: o signo 
remete ao signo, e remete tão somente ao signo, infinitamente" (DELEUZE, Gilles, GATTARI, Félix, 
1995, p. 62). 
66 Roland Barthes: Crítico e ensaísta francês [...]. Seu pensamento, inspirado na linguística de *Saussure, 
na antropologia estrutural e na psicanálise de *Lacan, está voltado para as relações da literatura com o 
poder. Interrogando-se sobre a especificidade do literário, preocupou-se com a possibilidade de uma 
linguagem neutra, liberta das falsificações do social. Desenvolveu pesquisas semiológicas, aplicando seus 
princípios metodológicos a temas tão diversos quanto o discurso sobre a indumentária e os mitos da 
sociedade contemporânea (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p. 24). 
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Mas o que se pode desejar, entretanto, é que essa linguagem nova o 
teatro novo saiba submeter pensamentos  novos, e que a libertação da 
linguagem teatral  seja acompanhada de uma reflexão sobre nosso 
mundo real, e não sobre um mundo vão (BARTHES, 2007, p. 305; 
306). 

 
 

Ainda pensando no caráter hibrido e, portanto, transformador característico 

das artes cênicas e recorto em especial o teatro, que na, atualidade, reafirma os seus 

princípios da hibridação. As artes cênicas precisaram romper com as estruturas rígidas 

organizadas, por séculos de hierarquizações que territorizaram alguns dos seus 

domínios. Para entender esse momento atual, que se configura como um não-lugar, 

algumas rupturas importantes aconteceram no período em que se concentrou, 

principalmente, nos dois últimos séculos. No próximo capítulo, tratarei dessas rupturas, 

de seus rastros e de legados para a cena.  

 Pavis em seu livro, 'O teatro no cruzamento das culturas, faz importantes 

reflexões sobre os cruzamentos das culturas e abre caminho para o seu aprofundamento 

no empreendimento cultural. Para o autor, "[...] talvez a encenação teatral seja, hoje em 

dia, o refúgio desse cruzamento e, por tabela o seu mais rigoroso laboratório: ela 

interroga todas essas representações culturais" (PAVIS, 2008, p. 01).  Pavis pontua que 

"[...] o termo interculturalismo parece-nos adequado, melhor ainda que os de 

multiculturalismo ou transculturalismo para nos darmos conta da dialética de trocas dos 

bons procedimentos entre as culturas" (2008, p. 02). Sobre esses encontros, ainda 

acrescenta: 

 
Ora, esse encontro torna-se tão mais imperativo, porque leva a 
produção teatral de vanguarda a procurar superar o modelo de 
historicidade por meio de um confronto de culturas as mais diversas, 
através do recurso (não sem algum risco de folclorização) ao ritual, ao 
mito e á antropologia enquanto modelo integrador de todas essas 
experiências (Barba, Grotóvski, Brook, Schechner) [...] (PAVIS, 
2008, p. 02; 03).  
 
 

As vivências desses propositores do teatro, bem como o olhar da 

antropologia cultural chamam a atenção para esses entre-lugares e conceitos, como 

teatralidade, espetacularidade, cotidiano e extracotidiano. É nesse contexto  que surgem 

expressões,  como Performance Cultural e disciplinas, como a Etnocenologia, que 

buscam dar conta das discussões desse espaço fronteiriço e de seus saberes. Darei 

especial atenção à Etnocenologia e à Performance Cultural, posteriormente.  
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Sigo na reflexão do transitar nesses entre-lugares, característicos de campos 

híbridos do conhecimento para além da transdisciplinaridade, que possibilitam o 

acontecimento de novas disciplinas e sistematizações reveladoras de saberes oriundos 

de fusões, que apresentam inéditos conceitos, como O Conhecimento Comum, que 

tratarei a seguir. 

 

1.2 O CONHECIMENTO COMUM. 
 
  

É claro que não se trata de "rejeitar" estas noções; elas são 
necessárias e, pelo menos hoje, para nós, nada mais é pensável sem 
elas. Trata-se inicialmente de por em evidência a solidariedade 
sistemática e histórica de conceitos e gestos de pensamento que 
frequentemente, se acredita poder separar inocentemente. O signo e a 
divindade têm o mesmo local e a mesma data de nascimento.  
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 16. 
 
 

 
As teorias e correntes científicas, hoje, ampliam os seus entendimentos 

sobre o que consiste o conhecimento. Maffesoli67, nas reflexões que propõe em seu 

livro, 'No Fundo das Aparências' (1996), trata da importância do conceito que inaugura: 

O Conhecimento Comum, revelado pelo sensível, por meio do pensamento complexo, 

que ganha força na atualidade e está para além da racionalidade.  Essa nova forma de 

entender o mundo, agora aceito como complexo, altera a perspectiva do que Maffesoli 

chama de “[...] lógica da dominação positivista” que tem como base o "[...] só é real o 

que é racional, todo o resto não passa de baboseiras perigosas [...]" (1996, p. 71). Assim, 

o conhecimento só reconhecia a partir do olhar entrópico, isto é, o que mede a desordem 

de um sistema e, posteriormente, neguentópico, o grau de ordem, como discutimos 

anteriormente. 

O legado tradicional, muitas vezes gerado do imaginário e das relações do 

cotidiano, não foi e para muitos ainda não é contemplado pela lógica.  Tudo que estava 

fora dessa ordem de percepção deveria ser desconsiderado e, por essa razão, 

negligenciado e preterido. Para Maffesoli,  o senso comum presente nas práticas sociais, 

"[...] é a constatação empírica da globalidade vivida" (1996, p. 76). Nesse novo 

                                                 
67 Michel Maffesoli é um sociólogo francês, importante nome na sociologia compreensiva e conhecido, 
sobretudo, pela popularização do conceito de tribo urbana (MAFFESOLI, 1998). 
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contexto, a encarnação, o corpo e o legado da vida privada ganham relevo a partir do 

reconhecimento da lógica do conhecimento sensível, como afirma o autor: 

 
É verdade que a encarnação não deixa de inquietar a razão, ela 
representa o instante obscuro do dado humano e, com certeza, do dado 
social. Tudo o que se relaciona com o corpo é negado ou relegado à 
esfera da vida privada, de um lado, porque ele é imprevisível, um 
pouco caótico e nunca completamente dominável, do outro por causa 
da "impureza" real ou potencial de que é sempre tachado. O corpo, 
como suporte da vida sensível deve ser sublimado, e é com essa única 
condição que ele será levado em conta. (MAFFESOLI, 1996, p. 73). 
 
 

Tendo em vista, essa sublimação do corpo é possível perceber "[...] a unicidade 

do vivo, eis o que, de um ponto de vista epistemológico, nos ensina o conhecimento do 

sensível" (MAFFESOLI, 1996, p. 75). As ciências se abrem para as possibilidades 

complexas em que " [...] a ligação dos sentidos e do corpo social não é coisa factiva ou 

secundária. Pode, às vezes, velar-se o que acontece nos períodos racionalistas, nunca 

desaparece" (1996, p. 79).  Há, ainda, dois pontos importantes da sua teoria, no segundo 

capítulo intitulado Ao Prazer dos Sentidos (1996) e fundamentais para este estudo, no 

que concerne à compreensão das formas cotidianas e sua interelação enquanto sentido 

estético na vida-arte. 

 

O sensível, enquanto realidade empírica, e o senso comum, enquanto 
categoria filosófica, tornam a dar gosto à felicidade terrestre. É isso 
mesmo o que lhes dá essa conotação pagã de que falei. É isso mesmo 
o que para além das atitudes e das doutrinas ascéticas celebra a 
natureza e suas graças. É isso mesmo, enfim, o que permite o 
desenvolvimento do sentido estético em suas formas artísticas 
clássicas ou em suas formas cotidianas. Numa palavra é o que permite 
considerar a vida uma obra de arte (MAFFESOLI, 1996, p. 77). 
 

 

Considerando a felicidade terrestre, Maffesoli (1996) propõe o 

Reencantamento do Mundo.  Para ele, trata-se de uma atitude, um saber, uma ação para 

ampliar o diálogo entre as diferentes correntes e áreas do conhecimento. Trata-se de 

uma estratégia que possibilita desterritorializar os conceitos.  As discussões acima 

apresentadas tiveram como base o pensamento de Maffesoli, importante referência neste 

trabalho no que diz respeito ao pensamento de coletividade, a partir do olhar 

compreensivo.   
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 Maffesoli (1998), em seu livro O Tempo das Tribos; O declínio do 

individualismo nas sociedades de massa, lembra-nos de que os sentidos trazem ao grupo 

um estado de sociedade orgânica, uma comunidade emocional que cria sentimento 

coletivo de força comum. Assim, o grupo, as comunidades se organizam e criam redes 

de conhecimentos, que hoje são reconhecidos e analisados pelo pensamento científico.    

Os elementos codificados e organizados, como os signos, configuraram 

resultados desses saberes ao longo da experiência planetária e ganham, na atualidade, 

outras proporções nos discursos contemporâneos que entendem a força e importância 

das incertezas.  

O conceito de saber e a noção de cultura ao longo da caminhada das 

ciências em muitos momentos foram colocados como ideias/forças antagônicas. Com a 

modernidade e sua racionalização, a cultura, que era reconhecida por seus elementos 

afetivos, intuitivos, não palpáveis, e, portanto, complexos, foi tratada como algo menor 

e sem valor para os conceitos e questionamentos da ciência, assim reconhecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 -  Catopês tocando seus instrumentos nas Festas de Agosto em Montes 

Claros - MG - 2013. Fonte: Ricardo Malveira. 

Na contemporaneidade,  Edgar Morin, esclarece que o pensamento "[...] 

estabelece uma dialógica entre o racional e o empírico, o lógico e o analógico, o 

racional e o mítico, o preciso e o vago, certeza e a incerteza, a intenção e a ação, os fins 
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e os meios" (2005, p. 103) e o teatro e a cultura popular seguem esta contingência. O 

autor, ainda, acrescenta que "[...] por trás dessa dialógica, há a dúvida, a vontade, a 

imaginação, o sentimento e a angústia diante do mistério do mundo. O Pensamento, 

implica todo o ser" (MORIN, 2005, p. 103) e, acrescento, todo o seu contato e interação 

com o mundo e a sua complexidade. 

Esse lugar de se colocar frente a si mesmo e do mundo foi possível a partir 

da analogia que, para Maffesoli (2007), possibilita entender o presente sendo 

"semelhante a uma tela de fundo. Ela dá relevo àquilo que de outra forma passaria 

despercebido ou seria diminuído, ao ser declarado insignificante" (MAFFESOLI, 2007, 

p. 139).  Na comunidade planetária, nada passa despercebido. No entanto, a cultura 

esteve por séculos no lugar de diminuição, mas produzindo conhecimentos com seu 

arcabouço imaginário e seu discurso simbólico.  

Destaco, ainda neste estudo, o imaginário religioso que, para Juremir 

Machado Silva68, se configura com tecnologias da crença. Segundo ele, "[...] as 

tecnologias do imaginário cristalizam no reservatório semântico a superfície da 

novidade dando profundidade ao que um dia se apresentou, como efêmero" (2012, p. 

43). Daremos maior enfoque às tecnologias da crença no quarto capítulo.  

Ainda que, para alguns, redutos do "saber clássico”, as ideias/forças tangem 

o conhecimento de maneira transversal, para o conhecimento contemporâneo. Este 

estudo está inscrito no pensamento complexo, reconhece como base "[...] a dimensão 

simbólica ou imaginária da qual a analogia é uma modulação" (2007, p. 141).  O 

discurso simbólico e o deslocamento do imaginário serão abordados no quinto capítulo.  

Os pesquisadores atentos a essas dimensões, bem como da necessidade de 

operar na atualidade com os novos conhecimentos olham para o universo cultural 

planetário, conscientes dos saberes presentes na cultura e que ainda são negligenciados, 

principalmente, em países com o histórico e formação colonial, como o Brasil.  Morin, 

ao pensar a cultura na sua amplitude complexa, define: 

 

 
Uma cultura é um conjunto de saberes, de savoir-fare, regras, 
estratégias, hábitos, costumes, normas, interdições, crenças, ritos, 

                                                 

68 Juremir Machado da Silva é jornalista, escritor, tradutor e professor universitário brasileiro. Doutor em 
Sociologia da Cultura. Possui experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Cultura, 
Sociologia da Mídia e Sociologia do Imaginário. http://lattes.cnpq.br/2393503669129057.  
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valores, mitos, ideias, aquisições, que se perpetua de geração em 
geração, reproduz-se em cada indivíduo e alimenta por geração e 
regeneração a complexidade individual e a complexidade social. A 
cultura constitui, assim um capital cognitivo, técnico e mitológico não 
inato (2005, p. 300). 

 
 

É importante, ainda, tratar da ampliação do universo sobre a cultura que 

passa a ser entendida como a cultura do sentimento, que,  segundo Maffesoli (1996),   é 

mais coletiva, pois capitaliza a ideia de conjunto/ do estar-junto-com. Essa é a 

consequência de uma nova concepção do corpo social "[...] agregando-nos segundo as 

ocorrências ou os desejos. É uma espécie de acaso objetivo que prevalece" (1996, p. 

37). Para esse entendimento da cultura nos novos tempos, foi necessário não só o 

acúmulo de experiências, mas, principalmente, a compreensão das limitações de muitos 

conceitos demarcados e blindados. Esses conceitos provocaram crises na história 

planetária porque não davam conta das singularidades impressas pelo sensível. 

 
 

Com efeito, as crises de crescimento do pensamento implicam uma 
reorganização total do sistema de saber. A cabeça bem feita precisa 
então ser refeita. Ela muda de espécie. Opõe-se à espécie anterior por 
uma função decisiva. Pelas revoluções espirituais que a invenção 
científica exige, o homem torna-se uma espécie mutante, ou melhor 
dizendo, uma espécie que tem necessidade de mudar, que sofre se não 
mudar (BACHELARD, 1996, p. 20). 

 
 

Os saberes, que têm por base a percepção do sensível, acabaram aceitos no 

âmbito acadêmico e foram confirmados pelo reconhecimento da teoria do 

Conhecimento Comum enquanto uma formulação da ciência. Com Conhecimento 

Comum, ficou definido também, "[...] não é somente as coisas, é também tudo quanto 

nele se desenha, ainda que em baixo-relevo, tudo quanto deixa nele o rastro, tudo 

quanto nele figura, mesmo a título de desvio e com uma certa ausência" (MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 190), que é importante para a pesquisa científica.  

Tudo isso posso constatar em mim mesmo. Sou testemunha de todo esse 

processo que relato. O rastro se desvela no borramento, na névoa das formas, nos 

espectros que ligam o ontem e o agora no cotidiano e no espetacular da cultura. Esses 

saberes e seus elos são por mim exemplificados na relação da minha avó, que era 

artista-artesã e me apresentou o legado dos Catopês. O meu avô, que não conheci, mas 

sempre foi o espectro do conhecimento do olhar, educado por sua profissão de 
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fotógrafo. O meu pai, sua simplicidade e fé, e minha mãe, uma professora apaixonada 

pela leitura e escrita e que em mim também imprimiu seu legado. O próprio seu Zé 

Expedido Mestre Catopê e sua relação com a tradição congadeira presente na vida e 

vivência dos filhos, netos e demais participantes do terno de São Benedito. Esse rastro 

dessa ancestralidade ligada pela tradição pode ser contemplada na imagem a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 - Mestre Zé Expedito, seu filho Wanderley e seu neto à frente do Terno de 
Catopês de São Bendito - 2012. Fonte: Ricardo Malveira. 
 

O Brasil, por sua história, formação, amplitude geográfica e multiplicidade 

cultural é um dos lugares mais propícios para se perceber a vigência dessas forças que 

promovem o conhecimento e que se perpetuam no sensível, no tempo e espaço através 

dos rastros.  
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Assim, entendo que o reconhecimento do legado ressignifica o 

entendimento dos domínios abordados, inicialmente, a partir de HEIDEGGER (2005), que 

coloca o sentido de presença como "pre-sença"69: 
 
É que o homem só se realiza na pre-sença. Presença é uma abertura 
que se fecha e, ao se fechar, abre-se para a identidade e diferença 
mediada e toda vez que o homem se conquista e assume o ofício de 
ser, quer num encontro, quer num desencontro, com tudo que ele é e 
não é, que tem e não tem. É esta pre-sença que joga originariamente 
nosso ser no mundo (HEIDEGGER, 2005, p. 20). 
 

O lugar da presença abre caminho para o pensamento, na atualidade, que 

passa a investigar e a considerar, a partir de múltiplas abordagens, também outras 

ideias-forças.  Retomamos a ideia de jogo-vida, isto é, marcos e regras, em que temos a 

partir da consciência de tempo e espaço o estado movente impulsionado pela potência 

vida-morte que estabelece o “ser” no mundo. Esse ser amplia seu conhecimento e a sua 

percepção a partir do entendimento do sensível. Sensível esse que, segundo Maffesoli, 

"[...] é fonte de riqueza fortalece o corpo, mas, ao mesmo tempo, permite a plenitude do 

coração" (1996. p. 78). Plenitude essa que para mim transcende e amplia o corpo 

construindo conhecimento cultura e arte. 

FIGURA 15 -  Detalhe dos instrumentos usados pelos Ternos de Congado nas 
Festas de Agosto em Montes Claros - MG - 2013.  Fonte: Ricardo Malveira. 

                                                 
69 "A pre-sença 'é' o seu passado no modo de seu ser, o que significa, a grosso modo, que ela sempre 
'acontece'  a partir de seu futuro. Em cada um de seus modos de ser, a pre-sença sempre já nasceu e 
cresceu dentro de uma interpretação de sim mesma, herdada da tradição. De certo modo e em certa 
medida, a presença se compreende a si mesma de imediato a partir da tradição. Essa compreensão lhe 
abre e regula as possibilidades de seu ser.  Seu próprio passado, e isso diz sempre o passado de sua 
'geração', não segue  mas precede a pre-sença, antecipando-lhe os passos." (HEIDEGGER, 2005,  p. 48). 
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Assim, a vida cotidiana, nesse processo do vivido e da vivência com o 

outro, com os sonhos e as memórias, se estabelece no mundo e gera novos saberes que 

dependem de análises relativizantes, mas que são reconhecidas como conhecimento 

onde quer que esteja a necessidade de significação. Esse reconhecimento desse "novo" 

lugar desvelado na realização, no estar-junto-com, Maffesoli (1996) localiza na 

contemporaneidade entre outros lugares com a performance pessoal e coletiva, 

principalmente, nos ritos coletivos que define como:  

 
O rito coletivo que se celebra, a riqueza pictórica ou arquitetônica que 
cerca, a beleza natural que serve de matriz, o clima que banha o 
conjunto, tudo isso mostra a pregnância de uma religiosidade difusa, 
de uma espécie de paganismo que repousa em sentimentos comuns, no 
desejo de prazer aqui e agora. Esse paganismo é muito forte, e 
continua a exprimir-se, até quando é batizado ou canalizado no quadro 
da instituição cristã, por exemplo (MAFFESOLI, 1996, p. 80).  
 
 

O rito é, para este estudo, outro elemento fundamental, porque compõe a 

ambiência e as práticas dos sujeitos aqui envolvidos. Maffesoli em seu livro O tempo 

das tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de massa, observa que "[...] o 

ritual exprime o retorno do mesmo. No caso, através da multiplicidade dos gestos 

rotineiros ou quotidianos, o ritual lembra a comunidade que ela 'é o corpo'".  (1998, p. 

25). Cada corpo que compõe a comunidade é veículo e base transformadora dentro do 

corpo comunitário, que é cultura e construtor do saber comum. O corpo "é enigmático: 

parte do mundo, por certo, mas, estranhamente, oferecida, como seu hábitat, a um 

desejo absoluto de aproximar-se do outro e de unir-se a ele também em seu corpo, 

animado e animante, figura natural do espírito" (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 205).  

Esse corpo terá, ainda, destaque em discussões posteriores. 

Ainda pensando a coletividade estamos no lugar da alteridade que se instala 

no espaço da compreensão do ser que acontece antes das relações, assim "compreender 

uma pessoa é já falar-lhe. Pôr a existência de outrem, deixando-a ser, é já ter aceito essa 

existência, tê-la tomado em consideração" (LÉVINAS, 2010, p.27). No encontro com o 

outro,  na presença da vida estabelece o pensamento que é a característica humana que 

produz as trocas. Hoje entender as forças da alteridade e todas as suas contribuições e as 

possibilidades do encontro. Emmanuel Lévinas em seu livro Entre nós: ensaios sobre 

alteridade, esclarece que: 
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 O pensamento começa com a possibilidade de conceber uma 
liberdade exterior a minha. Pensar uma liberdade exterior a minha é o 
primeiro pensamento. Ele marca a minha própria presença no mundo. 
O mundo da percepção manifesta no rosto (2010, p. 37). 
 
 

A coletividade estabelece o lugar da presença que traz consigo os saberes. 

As ciências assumem a não dissociação entre signo e a divindade, ao questionarem os 

espaços de coletividade, nesses conceitos/forças, entendendo a grandeza dos seus 

saberes.   Exemplo disto está na relação intrínseca das artes com o espaço do rito 

coletivo. Essa relação possibilitou, ao longo da experiência humana, contribuições para 

o conhecimento. Esse diálogo nem sempre foi pacífico e aceito por todos, muitas vezes, 

pela falta de entendimento das suas singularidades.  

Entretanto, esse processo culminou, na atualidade, no surgimento de 

espaços epistemológicos diversos que dão conta dessas especificidades através de novas 

disciplinas. Essas disciplinas são sistematizadoras e divulgadoras desses estudos, que 

têm como princípio o conhecimento comum presente nos espaços de coletividade.  

Todas essas mudanças de pensamentos também acontecem no teatro. Jean-

Jacques Roubine70 esclarece que o "[...] sincretismo que parece prevalecer atualmente é 

consequência de um espírito de liberdade e tolerância. Cada um tem o direito de fazer o 

que quer e de roubar seu mel onde acha que vai encontrá-lo" (2003, p. 201). Essa 

liberdade foi conquistada a partir das rupturas que abalaram as estruturas enrijecidas da 

cena clássica para os novos espaços, diálogos e olhares na cena. 

 Tendo em vista a natureza desta tese, destaco a Etnocenologia como uma 

importante colaboradora para as discussões aqui propostas. A seguir, tratarei, 

especificamente, dos aportes da Etnocenologia. 

 
 
1.3 O SURGIMENTO DA ETNOCENOLOGIA E SUA CONTRIBUIÇÃO 
 
 

Ora, a auto-afeção é uma estrutura universal da experiência. Todo 
vivente está em potência da auto-afeção.  E só um ser capaz de 
simbolizar, isto é, de auto-afetar-se, pode-se deixar afetar pelo outro 
em geral. A auto-afeção é a condição de uma experiência em geral. 
Esta possibilidade - outro nome para "vida". 
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 202. 
 
                                                 
70 Jean-Jacques Roubine, doutor em Letras.  Autor francês que, entre outros temas, tratou do panorama do 
teatro moderno (ROUBINE, 2003).. 
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Como venho discorrendo, o olhar da ciência para a cultura, nos últimos 

séculos, sofreu importantes mudanças. Nesse movimento, ficou bastante abalado o 

termo folclore, bem como os seus desdobramentos, que merecem especial atenção. 

Sobre folclore, Paul Zumthor71 (2010) esclarece que, em 1949, o dicionário Leach 

apresentava para o termo folclore pelo menos 33 definições e acrescentou que: 

 
[...] a palavra folclore se desdobrou, remetendo, por um lado, a um 
conceito muito vago, ao qual vários etnólogos negam qualquer valor 
científico e, por outro lado as diversas práticas de recuperação dos 
regionalismos e de animação turística (ZUMTHOR, 2010, p. 19).  
 

 
Segundo ele, na atualidade, a "[...] tendência, dominante consiste em atribuir 

à palavra a acepção mais larga, na perspectiva sociológica de um 'folclore-em-situação' 

[...]"(2010, p. 19). Na tentativa de escapar das armadilhas desse termo, preferi adotar a 

denominação de culturas populares, para tratar desse campo da atividade humana. Optei 

por me basear nas discussões por Peter Burker (1989),  que observou as tentativas, 

desde a Idade Média, de moldar72 a cultura popular.  O autor aponta que os católicos, os 

reformistas, os poderes vigentes e até o próprio povo, já naquela época, estabeleciam as 

tensões comuns próprias das relações estabelecidas pela cultura popular, alimentadas 

por suas forças subterrâneas. Essas forças, mesmo com as pressões, impulsionaram para 

novas dimensões de respeito aos espaços alcançados pelas manifestações da cultura 

popular.   

Elegi para o estudo, a pesquisa e a análise de suas relações com a cena a 

Etnocenologia, por considerar uma disciplina avançada da investigação das 

manifestações da cultura popular.  

 A Etnocenologia surge na França e é reconhecida a partir do seu Manifesto,  

de autoria de Jean-Marie Pradier. O lançamento aconteceu, em Paris, no dia 03 de maio 

de 1995, em um ato público realizado na sede da UNESCO. Nesse ato foi fundado, 

também, o Centro Internacional de Etnocenologia. O seu aparecimento, mais do que um 

ato formal, significou o avanço do saber das Ciências Humanas (Sociologia, 

Antropologia, História Oral e das Artes), unindo sociólogos franceses do porte de 

                                                 
71 Paul Zumthor foi um importante  linguista e historiador  suíço do século XX. (ZUMTHOR, 2010). 
72 'A resistência da cultura popular começou a ceder, e ocorreram importantes transformações. Até onde e 
com rapidez se deram essas transformações, e como o povo logo apropriou se das novas formas da cultura 
protestante e católica, são questões difíceis que não poderão receber respostas satisfatórias antes que se 
empreenda um numero muito maior de pesquisas regionais (BURKER, 1989, p. 257). 
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Michel Maffesoli, Jean Duvignaud, Chérif Khaznadar, com pesquisadores artistas das 

Artes Cênicas, como, no Brasil, Armindo Bião.  

Para  Pavis, a Etnocenologia73 “[...] amplia o estudo do teatro ocidental para 

as práticas espetaculares do mundo inteiro, em particular aquelas que se originam do 

rito, do cerimonial, das Cultural Performances (práticas culturais), sem projetar nessas 

práticas uma visão eurocêntrica” (PAVIS. 1999, p. 152). Para Santos74, a Etnocenologia 

consiste: 

 
[...] numa perspectiva sob a qual pode-se vislumbrar um novo campo 
de conhecimento inscrito no âmbito do saber científico da 
contemporaneidade, o que quer dizer que seu saber pretende 
subscrever uma série de posturas que ganharam destaque nas 
discussões acerca da cientificidade dos discursos a partir da segunda 
metade do século XX (SANTOS, 2009, p. 108). 
 
 

Segundo Santos (2009), no contexto de sua instauração, a Etnocenologia 

contou com Jean Duvignaud, eminente pesquisador que quase não utilizou o termo na 

introdução do texto feito para o Colóquio que fundava a disciplina (SANTOS, 2009). O 

pesquisador observa que "[...] fica claro que para Duvignaud, a Etnocenologia se 

circunscrevia no âmbito da Etnologia, da Sociologia do Teatro, das microssociologias 

compreensivas, diríamos, da antropologia cultural, a fortiori" (SANTOS, 2009, p. 110). 

Para Santos (2009), a Etnocenologia, por tratar de 'cena' e de comportamentos humanos 

organizados, exige do pesquisador adequações: 

 
A primeira definição de etnocenologia, da autoria de Pradier, diz que 
ela é a disciplina que estuda as práticas e comportamentos humanos 
espetaculares e vemos que, da mesma forma que não se pode negar 
que 'cena' e 'prática e comportamentos humanos espetaculares' tem 
muita coisa em comum, não se pode negar que aplicar adequadamente 
estes termos aos mesmos objetos cria um certo embaraço que exige 
certas adequações (SANTOS, 2009, p. 108). 

 

                                                 
73"Seu surgimento/ nascimento ocorreu com um ato de fundação na sede da UNESCO, em Paris, a 3 de 
maio de 1995, seguido de um colóquio internacional na tarde do mesmo dia e no dia seguinte na Maison 
des Cultures Du Monde, co-fundadora do movimento. Em menos de dois anos uma rede internacional de 
pesquisadores se constituiu. Um colóquio se realizou em Cuernavaca, México, no mês de junho de 1996. 
Teses de doutorado em Etnocenologia foram defendidas, outras encontram-se em preparação. 
Ensinamentos especializados são pospostos, notadamente na Universidade Federal da Bahia (Salvador, 
Brasil), que abrigará o III Colóquio Internacional de Etnocenologia em setembro/ 79, e Paris 8 (França)" 
(PRADIER, 1997, p. 01). 
74 Adailton Silva dos Santos:  doutor com dupla titulação pelas Universidades Federal da Bahia (Artes 
Cênicas) em Co-tutela Paris Ouest Nanterre La Défense (Lettres Romaines/Portuguais, França, 2009). 
Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (1999). É Professor Adjunto da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). http://lattes.cnpq.br/3519671192995173. 
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Para Pradier75, o termo “[...] Etnocenologia é um neologismo constituído 

sobre o modelo corrente da terminologia científica para identificar uma nova disciplina" 

(1995, p. 5). 

Apesar das controvérsias quanto à terminologia, a Etnocenologia vingou 

como disciplina e se estabeleceu na academia, contando, hoje, com diversas dissertações 

e teses defendidas, Colóquios e Congressos Internacionais realizados e com grupos de 

pesquisa constituídos com um considerável número de publicações especializadas. 

Isso comprova que são diversos olhares e correspondências que abrem 

espaços no recente campo do saber para diferentes observações tanto do seu contexto, 

como do seu entendimento. Essas diferenças têm se mostrado importantes e necessárias 

para minimizar possíveis incongruências na construção desse saber recentemente 

inaugurado. Assim, o lugar daquele que fala, bem como de quem se fala são indicadores 

fundamentais dentro desse campo de ciência compreensiva: 

 
Desde dentro, é preciso separar a etnocenologia francesa da 
etnocenologia brasileira. Diríamos que a tônica da etnocenologia na 
França é a luta contra o textocentrismo como obstáculo inicial ao 
reconhecimento da dimensão prática do Teatro. O Teatro é o grande 
representante, como categoria das formas espetaculares ocidentais: 
Em seguida destacamos também o fato de se buscar maneiras de olhar 
os espetáculos dos outros povos sem cair no etnocentrismo (SANTOS, 
2009, p. 116). 

 
Foram grandes os avanços trazidos pela Etnocenologia para o campo da 

investigação das humanidades e das artes cênicas. Destaco aqui alguns dos seus 

princípios como: a oposição ao etnocentrismo e a afirmação da multiculturalidade, que 

admite a existência simultânea e sem hierarquias de diferentes culturas. Ressalto, ainda, 

as contribuições para a compreensão da espetacularidade estendida às práticas 

extracotidianas, objeto deste estudo. 

Outro avanço trazido pela Etnocenologia foi a fusão em uma única 

disciplina do conhecimento científico com o conhecimento artístico. E, finalmente, a 

consequente denúncia do preconceito da racionalização.  

                                                 
75Jean-Marie Pradier foi um dos fundadores da Etnocenologia. Nasceu em Marrakech é doutor em 
Psicologia e Doutor em letras e seus estudos abordam o interdisciplinar fenômeno teatral. (PRADIER, 
1997). 
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Hoje, a Etnocenologia é um campo do saber reconhecido, com centros de 

pesquisa conceituados como a Université Paris 8 e a Maison de Cultures du Monde. No 

Brasil, ganhou força na Universidade Federal da Bahia, precisamente, no Programa de 

Pós-Graduação em Artes Cênicas, em que alcançou singularidade, como aponta o 

pesquisador Makarios Barbosa76: 

 
Compreendida a partir de sua vertente baiana, que se caracteriza pela 
influência do pensamento crítico-criativo dos atores, encenadores, 
dramaturgos, cenógrafos, dançarinos, músicos dramáticos, produtores, 
entre outros das artes cênicas, ou seja, dos "fazedores" de cena, na 
formação de pesquisas que produzam conhecimentos sobre os 
fenômenos espetaculares em geral, mas que se aproximem da 
formação profissional dos artistas da cena (BARBOSA, 2005, p. 91). 

 

Esses centros difusores vêm produzindo, como observei, dissertações e teses 

que nos autorizam a reconhecer a Etnocenologia como campo de conhecimento das 

Humanidades. Inclusive, na Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Artes Cênicas – ABRACE, a Etnocenologia constituiu um Grupo de Trabalho 

implantado pelo prof. Dr. Armindo Bião77, que promoveu Colóquios e Encontros 

Científicos Nacionais e Internacionais específicos desse campo do saber.  

Sinto-me honrado de ter participado e ser testemunha desse movimento, 

digamos etnocenológico-acadêmico. Acompanhei, como aluno, a implantação da 

etnocenologia no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBa e, como  

doutorando, cursei a úlltima turma da disciplina ministrada pelo professor Armido Bião, 

que veio a falecer no ano seguinte em 2012. Assim, sinto-me comprometido em seguir 

consolidando esse conhecimento do qual sou herdeiro. 

Seguindo meus argumentos, volto a Etnocenologia, retomando as 

contribuições do professor Adailton Santos, que, em sua pesquisa de Mestrado, 

intitulada Pequenos Mundos da Bahia: Uma aproximação entre a Obra de Nelson de 

Araújo e a Etnocenologia, destaca que Nelson Araújo "[...] anteviu o aparecimento do 

campo da etnocenologia que era tratado por ele, ainda, de etnoteatrologia ou 
                                                 
76 Makarios Maia Barbosa é mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia. É professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. http://lattes.cnpq.br/7518934874341453. 
77 Armindo Bião foi ator, encenador, pesquisador e professor titular associado no Brasil à Universidade 
Federal da Bahia UFBA, e, na Europa, à Université de Paris Ouest Nanterre La Défense e à Maison des 
Sciences de l Homme Paris Nord. Foi Professor Visitante na Université de Paris Nord Villetaneuse Saint 
Denis (Paris VIII), de 1997 a 2000, na Université Ouverte des Cinq Continents (Mali, 2005), na Cátedra 
Valle-Inclán/ Lauro Olmo (Universidad de Alcalá de Henares, Ateneo de Madrid) e no Instituto 
Politécnico de Leiria (Portugal), em 2007/ 2008 e pelo Programa ERASMUS MUNDUS em Artes do 
Espetáculo, nas Universidades Paris Nord Villetaneuse Saint Denis, Nice Sophia Antipolis, Goethe 
Frankfurt am Main e Libre de Bruxelles, em 2008/ 2010. http://lattes.cnpq.br/4195728277442037. 
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socioteatrologia” (SANTOS, 1998). E, ainda, registra que ele foi "[...] o primeiro, no 

Brasil, a dar fóruns de disciplina acadêmica ao que ele chamou de expressões 

dramáticas do folclore brasileiro'" (SANTOS, 2009, p. 109). Curioso notar nessa 

questão abordada na dissertação de Santos (2009), que Cherif-Khaznadar, em seus 

estudos, propôs o termo "etnoteatrologia", dezoito anos depois de Nelson Araújo que 

pesquisava as expressões dramáticas do folclore brasileiro.  

Considero que a Etnocenologia, hoje, já se constituiu como um campo 

eficaz de pesquisa que possui um arcabouço conceitual com uma metodologia de 

investigação sistematizada em averiguadas em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. Esse lugar do saber vem mantendo um diálogo frutífero com os 

conhecimentos do Teatro.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que esses processos de diálogos são 

possíveis porque a Etnocenologia, pela primeira vez na história da academia, reuniu em 

um só campo de estudo a Ciência e a Arte. De um lado, a Sociologia, a Antropologia e a 

História Oral; de outro, a criação e a espetacularidade se reúnem para criar um espaço 

híbrido gerador de conhecimento. Nesse entre-lugares, pesquisadores das Humanidades 

e das Artes se encontram, fundem e confundem em uma só disciplina as suas 

investigações e seus esforços em denominar, conceituar e apresentar os instrumentos 

necessários a desvendar “as práticas espetaculares”. Esse espaço multidisciplinar é 

responsável pela ampliação do olhar sobre as demais performances culturais e se revela 

como estratégia: 

 
A etnocenologia, como estratégia próxima ao pensamento 
compreensivo (ação racional com relação ao objeto, ação racional com 
relação a um valor, ação afetiva e ação tradicional) propõe o 
conhecimento de seus objetos de estudo em conjuntura especifica, sem 
etnocentrismo, mantendo entre o sujeito pesquisador e a pesquisa, 
uma relação de pertencimento. Deste modo, funciona como 
possibilidade interdisciplinar de abordagem dos fenômenos 
espetaculares, com base nesta noção de pertencimento e no caráter 
étnico que constitui esses fenômenos (BARBOSA, 2005, p. 94). 
 
 

A hipótese sustentada pela Etnocenologia é que a atividade espetacular humana 

é um traço fundamental da espécie, mantido pela unidade do corpo reflexivo. Esse traço 

constitui o espaço central, a partir do qual se organizam múltiplas formas nos mais 

diversos campos da vida individual e coletiva. A Etnocenologia pretende entender e 



89 
 
revelar a natureza das práticas e comportamentos espetaculares organizados, que podem 

ser reconhecidos como PCHEO78. Espetacularidade para Armindo Bião; 

 
Trata-se de uma forma habitual, ou eventual, inerente a cada cultura, 
que a codifica e transmite, de manter uma espécie de respiração 
coletiva mais extraordinária, ainda que para parte das pessoas 
envolvidas possa se tratar de um hábito cotidiano. Assim como a 
teatralidade, a "espetacularidade" contribui para a coesão e a 
manutenção cultural (2009, p. 35; 36). 

 

A Etnocenologia sustenta que a atividade espetacular é uma característica 

do comportamento humano e que se apresenta sob as mais diversas formas e pode, por 

isso mesmo, informar os mais diferentes aspectos da vida individual e coletiva das 

distintas sociedades. E é justamente esse o eixo, que reuniu o conhecimento das Artes 

com o conhecimento das Humanidades, apresentado enquanto instrumento 

transdisciplinar, que é capaz da revelação dos fenômenos humanos extracotidianos.  

O campo artístico formalizado se organizou impulsionado pelo racionalismo 

e ganhou, ao longo das mudanças no panorama da produção do conhecimento, novas 

percepções sobre a organização do espaço cênico com métodos, técnicas, funções e 

desejos, bem como o entendimento sobre teatralidade, espetacularidade, cotidiano, 

extracotidiano. Isso gerou uma gama de possibilidades sobre as práticas e 

entendimentos das performances.  

A seguir analisarei o cenário teatral ao longo de sua caminhada científica. 

Instigaram-me questões como: Qual a importância das rupturas para configuração da 

cena contemporânea?  Qual a abrangência das teatralidades para o conhecimento 

científico, cotidiano, extracotidiano e práticas artísticas?  Quais foram as práticas 

performativas que se destacaram no teatro e quais as representativas do espaço cotidiano 

e extracotidiano popular?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 PCHEO - Práticas e Comportamentos Humanos Espetaculares Organizados - PCHEO - (em francês 
(PCHSO) Jean Marie Pradie, Ethnoscénologie, Manifeste, in Théâtre-Public 123, maio-junho 1995. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES E RUMOS DA CENA 
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CAPÍTULO 2 - QUESTÕES E RUMOS DA CENA 
 
 

Mas sendo a vez, sendo a hora, Minas atende, atende, toma tento, 
avança, peleja e faz. Sempre assim foi, ares e modos... Assim seja.  
 

Ave, Palavra/Minas - João Guimarães Rosa, 2001, p. 344. 
  
 
Preâmbulo 

 

A arte da cena que, com seus ares e modos, acompanhou a seu tempo a 

organização dos campos das ciências positivistas e estruturalistas, notadamente na 

modernidade, assume, com naturalidade, a racionalização. Argumentei anteriormente 

que as ciências produziram a corrida para estabelecer fronteiras, garantir estabilidade e 

segurança,  produzindo processos e olhares hoje entendidos como artificiais, porque não 

dão conta da experiência planetária marcada pelo conhecimento comum, pelos 

fenômenos híbridos e pelas estruturas complexas. Sobre a modernidade,  Najmanovich 

pontua que "[...] a mentalidade moderna naturalizou este procedimento artificioso e 

propôs a existência de um mundo estável e um contexto único" (NAJMANOVICH, 

2001, p. 82). A autora esclarece que "[...] no plano da organização social a Revolução 

Industrial produziu um impressionante aumento da estandardização da produção e da 

rotina de trabalho" (NAJMANOVICH, 2001, p. 82).  

A divisão do trabalho, a industrialização e o delineamento dos espaços 

perseguidos pelos racionalistas se instalaram, de forma tardia, nas artes cênicas,  

especialmente no ocidente. É importante pontuar que as artes sempre influenciaram e 

sofreram influências do seu tempo, mas, com a modernidade, esse diálogo e trocas se 

intensificaram quanto ao tempo,  ao espaço e à proporção. 

 É bom lembrar, por exemplo, que no teatro, podemos perceber essas 

influências e trocas desde o seu surgimento ritualístico, passando pela organização 

retórica, até os primeiros passos modernos. Esse processo chegou à industrialização e ao 

aperfeiçoamento da representação configurada e impulsionada pelo "[...] fantasma 

original do ilusionismo naturalista" (ROUBINE, 1998, p. 25). Mas esse mesmo modelo 

teve de se abrir paras as demandas mundiais e suas influências e conviver aos poucos 

com as mudanças entendidas como rupturas no conhecido teatro clássico, opondo-se aos 

excessos, em especial ao racional-natural.  
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As rupturas se intensificaram a partir das desconstruções de modelos 

absolutistas e reducionistas, em busca da interpretação para um novo diálogo com a 

representação. Para isso, tornou-se necessário o reestabelecimento dos elementos 

estruturantes e imprecisos da arte teatral perdidos na sistematização e organização das 

técnicas teatrais. Com o predomínio do logos, o teatro e as artes, que, por natureza, são 

reveladores de escrituras, tentaram se inserir nessa nova ordem de pensamento. O 

pensamento que, para Jacques Derrida, fazia parte de uma época, “[...] a época do logos, 

portanto, rebaixa a escritura, pensada como mediação de mediação e queda na 

existência do sentido” (2006, p. 15).  A sociologia compreensiva e, especificamente na 

cena, a Etnocenologia são olhares científicos que buscam pesquisar os universos de 

saberes que outrora foram negligenciados e marginalizados. 

Na atualidade, a ciência volta seu olhar para o complexo e as contribuições 

dos sentidos. O teatro assume o desejo de revitalizar as suas premissas estruturais 

complexas e híbridas, como na imagem da performance abaixo: 

 

 
 

FIGURA 16 - Performance / A-Feto Grupo de Dança Teatro da UFBA - Direção Ciane 
Fernandes - II Mostra Performática - Galeria Cañizares Escola de Belas Artes - UFBA, Salvador 
- BA, 2012. 
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Podemos ver acima no exercício de performance o contato entre o popular 

na presença do Catopê e a ambiência teatral instaurada com o trabalho da performer 

com a máscara neutra.  

Nos tempos marcados pelo pensamento complexo, as artes cênicas, 

especialmente o teatro, se voltam para a teatralidade e para a sua abrangência em todo o 

mundo. Voltamos a nos aproximar do termo teatralidade, agora observado através do 

entendimento de Pavis,  que pontua: "[...] a teatralidade seria aquilo que, na 

representação ou no teatro dramático, é especificamente teatral (ou cênico) [...]" (1999, 

p. 372).  Antoni Artaud foi um dos primeiros a repensar o contexto do palco europeu 

clássico, atento ao que o teatro perdeu de teatral/ritual naqueles últimos tempos 

(ROUBINE, 1996). 

Assim, voltar o olhar para os fenômenos cênicos torna-se primordial para o 

entendimento da função na cena, na vida e nos lugares onde ela se processa. A partir da  

desterritorialização e a ampliação dos padrões cênicos mundiais, quase podemos dizer 

que hoje a cena e a vida não se separam.  A cena pode estar no cotidiano ou no 

extracotidiano, no espaço cênico formal ou nos demais ambientes físicos. A cena pode 

acontecer nas ruas, nas praças e nos prédios públicos. Pode acontecer, ainda,  nos 

microespaços individuais de celulares, telões de publicidade de Led e demais espaços 

virtuais com transmissões online ou processos de interatividade quando se tornam 

conectados  antigos e novos padrões de cena. 

A explosão da cena com a ampliação de suas possibilidades se intensificou, 

ainda mais, com o processo de libertação que o corpo viveu no século passado, isto é as 

formas de  o olhar, lidar com corpo e entender os discursos do corpo. O corpo começou 

a assumir os seus discursos, e se prontificou como o porta-voz de novos textos para 

além da escrita formal. Assim, também as artes cênicas reassumiram, com o advento das 

performances e a aceitação das performances culturais, as transfigurações simbólicas, a 

quebra de paradigmas limitadores. Isso veio a possibilitar o descortinar de novas 

teatralidades que estavam encobertas em âmbito planetário. 

Em espaços como nas Américas, o hibridismo e a transculturação são 

fenômenos correntes de atualização. Esses fenômenos estão relacionados à  resistência 

de culturas marginalizadas diante das culturas tidas como oficiais, que, geralmente, 

fazem parte do legado da colonização. Essas tensões instigam a mistura, as 
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experimentações e as trocas que se tornam comuns em países colonizados verdadeiros 

laboratórios para práticas espetaculares e, consequentemente, teatralidades.  

No mundo atual, surgem novos e sempre revitalizados espaços de cena onde 

podem conviver diversas teatralidades, até no mesmo evento cênico, como pode ser 

percebido na imagem apresentada acima. Ela apresenta a performance de um coletivo 

que absorve diversas teatralidades, configurando uma nova cena e, consequentemente, 

uma outra teatralidade.  Na peleja das práticas cênicas, que agora dialogam e convivem 

com diferentes teatralidades produzidas de forma global, destaco as encruzilhadas que 

as cenas constroem no "aqui-agora" contemporâneo.   

                                                                                                                                                            

2.1 TRAJETÓRIA DAS DISTINTAS TEATRALIDADE(S) EM CENA NA 
MODERNIDADE 
 
 

O presente é sempre o presente de um gozo; e o gozo é sempre a 
acolhida da presença. O que desloca a presença introduz a diferença 
e o prazo, o espaçamento entre o desejo e o prazer. A linguagem 
articulada, o conhecimento e o trabalho, a procura inquieta do saber 
não são mais que o espaçamento entre dois gozos. 
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 343. 
 

 

A experiência artística notadamente se mostrou como um dos melhores 

lugares para se efetivar a realização existencial. Nessa experiência e no devir desse 

processo, o ser se realiza, se encontra e se mistura ao outro ser, ao mundo, a partir do 

gozo, do prazer proporcionado pelo afetar e estar afetado na vivência da dimensão 

estética.  As artes da cena que conhecemos hoje se constituíram e se organizaram ao 

longo de séculos. Os mais antigos vestígios de suas práticas estão nos registros das 

cavernas da pré-história. Nas pinturas, nos entalhes em rochas e ossos, percebemos os 

impulsos vitais primários e a força que cercava os costumes e os misteriosos poderes da 

magia e da capacidade de transformação produzida pelas metamorfoses nos espaços de 

ritos dos nossos mais antigos ancestrais. O homem primitivo teatralizava e "[...] 

personificou os poderes da natureza" (BERTHOLD, 2001, p. 02) através das danças, 

dos sacrifícios, das orações, dos rituais e das cerimônias.  Para Berthold, em seu livro 

'História Mundial do Teatro', essa arte é tão velha quanto a humanidade, pois a "[...] 

transformação numa outra pessoa é uma das formas arquetípicas da expressão humana" 
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(2001, p. 01).  O desejo e o prazer de dividir esse estado com o outro ganharam sempre 

novas motivações e estruturas nas culturas e nos tempos. 

 Pavis esclarece que "[...] as artes da cena estão ligadas à apresentação 

direta, não adiada ou aprendida por meio de comunicação, do produto artístico" (1999, 

p. 27), que são frutos de vivências e parte da organização do pensamento humano.  

Essas artes têm como princípio o estado presencial, porque acontecem e são criadas em 

tempo real, completam o seu processo criativo no estar-junto-com  para um público que 

assiste à representação. As artes da cena que mantêm esses princípios mais conhecidas 

no ocidente são principalmente a pantomima, o balé, a ópera e o teatro falado, cantado, 

dançado ou mimicado. É possível encontrá-los em linguagens recentes no sentido de 

estruturação artística, como a performance art e cultural performance. Daremos uma 

maior atenção neste capítulo às performances populares brasileiras, especificamente. 

O teatro caminha a partir da tensão entre o dionisíaco e apolíneo, da 

formalização e da quebra de normas. Na mitologia grega, o Deus do teatro nasce em 

circunstâncias híbridas. Filho ilegítimo de Zeus e Sêmele, nasce diferente do comum 

porque "[...] sua mãe foi fulminada por haver querido admirar seu amante em todo o seu 

esplendor. Zeus arrancou o corpo do bebê das entranhas da mãe e escondeu-o em sua 

coxa durante três meses [...]" (JULIEN, 2005, p.70).   

 Turner,  pensando o início do teatro grego em seu livro 'The Anthropology 

of Performance', destaca que "[...] em algum momento, um orador foi distinguido do 

coro cantando o hino"79 (1996, p. 27). No caso do surgimento do ator, o autor esclarece 

que  

 

[...] o falante atuou em gestos dramáticos, miméticos os atos-chave na 
vida do herói. A parte ele agiu e sendo realizada tornou-se mais 
elaborada e do coro com seu papel atenuado. Em última análise, as 
histórias foram realizadas como peças de teatro, suas origens 
esquecidas80 (1996, p.27). 
 
 

 O teatro clássico ocidental começou a sua organização estética, conceitual, 

técnica e hierárquica em prol do ideal de representação, que foi sendo mudado e  

ampliado até os  dias de hoje.  

                                                 
79 Tradução livre do texto: At some point, a speaker was distinguished from the chorus singing the paean 
(TURNER, 1996, p. 27). 
80 Tradução livre do texto: The speaker acted out in dramatic mimetic gestures the key deeds in the hero's 
life. The  acted part, it is held, became more elaborate and the chorus's role attenuated. Ultimately, the 
stories were performed as plays, their origins forgotten (TURNER, 1996, p. 27). 
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Ao longo de sua trajetória, a cena teatral se organizou no intuito de 

responder às necessidades muitas vezes históricas e ao desejo da representação, 

reduzindo ou acentuando as forças da teatralidade81. Esse desejo estará presente mesmo 

que para contrariar os princípios da representação, pois é necessário tê-la como 

referência, seja na construção seja na desconstrução. Assim, a cena sempre estará 

contaminada por referências e forças que estão relacionadas aos contextos sociais em 

que estão inseridos, bem como os seus mecanismos internos de preservação, de ruptura, 

de hibridação e, consequentemente, um devir. Essa contaminação e desconstrução, 

referência neste trabalho, é entendida como suplemento82. Para  Derrida, o suplemento 

"[...] não é meramente nem o significante nem o representante, não toma o lugar de um 

significado ou de um representado, da maneira que é prescrita pelos conceitos de 

significação e representação ou pela sintaxe das palavras 'significante' ou 

'representante'" (2006, p.3 72).  

Posso dizer que está no indizível que se apresenta no presente, tendo como 

forças motrizes os rastos e desejos projetados sempre no devir. As necessidades 

históricas da representação diziam respeito ao papel político da cena ao retratar a 

sociedade para o Estado. Era um meio de reportar à poesia a sua autêntica missão no 

Estado do seu tempo, desprovido de uma censura análoga à que Platão exigia. No livro 

'Teorias do Teatro: Estudo histórico-crítico, dos gregos à atualidade', Carlson, ao 

analisar a Poética, relata que, para Platão, os artistas autênticos, "[...] estariam 

interessados em realidades, não em imitações, de sorte que repudiam por inteiro a 

criação mimética" (1997, p. 14). O autor esclarece que "[...] um dos grandes feitos de 

Aristóteles foi atribuir uma função positiva à mimesis" (1997, p. 14). Tendo em vista 

esse panorama, o teatro se organizou principalmente a partir do pensamento aristotélico: 
 

Desde que o Estado organizou as representações das festas 
dionisíacas, a tragédia tornou-se cada vez mais popular. Os festivais 
dramáticos de Atenas constituíam o ideal de um teatro nacional, do 
tipo daquele que os poetas e diretores de cena alemã da nossa época 
clássica se esforçaram em vão por implantar. É certo que era escassa a 

                                                 
81 Teatralidade: "É o teatro menos o texto, é a espessura de signos e de sensações  que se edifica em cena 
a partir do argumento escrito, é aquela espécie de percepção ecumênica dos artifícios sensuais, gestos, 
tons, distância, substância, luzes, submetem o texto sob a plenitude de sua linguagem exterior" 
(BARTHES, Roland apud PAVIS, 1999, p. 372). 
82 "O Suplemento vem no lugar de um desfalecimento, de um não significado ou de um não-representado, 
de uma não-presença. Não há nenhum presente  antes dele, por isso só é precedido por si  mesmo, isto é, 
por um outro suplemento. O suplemento é sempre o suplemento de um suplemento" (DERRIDA, 2006, p. 
372). 
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ligação entre o conteúdo do drama e o culto do Deus cuja glorificação 
se representava (JAEVER, 2003, p. 293). 
 
 

A relação entre função ritualística, isto é, o culto aos Deuses foi diminuindo 

com o passar dos tempos em relação ao crescente aumento do conteúdo dramático, 

influenciado principalmente pelos festivais teatrais gregos. É certo que essa ligação 

ritualística nunca foi interrompida e, nos últimos tempos, solicitada por muitos 

pensadores e executores da cena. O teatro que conhecemos comumente se estruturou 

juntamente com o pensamento grego e ganharam espaço novos matizes, no que diz 

respeito à teatralidade a partir da expansão romana e das características dos locais onde 

esse império se estendeu. Ao longo dos séculos, o teatro ensaiou a sua retomada do rito 

ou pelo menos seus princípios em alguns momentos de sua história, sempre somando 

vitalidade e força.   

São relevantes as discussões de Paul Zumthor e Margot Berthold sobre o 

teatro no oriente para ampliar o olhar sobre a teatralidade, que, respectivamente, trazem 

contribuições com base na poesia oral e as tradições culturais que marcaram períodos ou 

civilizações.  Berthold (2001) discute a importância dos registros da teatralidade 

presentes nas danças dramáticas cerimoniais do antigo Egito, compostas também de 

lamentações e choros pantomímicos e apresentações dos mistérios de Osíris tão antigos 

quanto as tradições gregas. Já nas manifestações Islâmicas, a autora pontua que a "[...] 

sucessão de Maomé, deu origem à taziyé83, forma persa de paixão, uma das mais 

importantes manifestações teatrais do mundo" (2001, p. 19). Paul Zumthor nos fala 

sobre as múltiplas formas do teatro na China:  

 
Consta que na China, em épocas antigas, o conjunto das atividades 
coletivas tinha convergido para o que se tornava um teatro e tinha 
suscitado suas múltiplas formas: dança, malabarismos, festas 
camponesas, esportes, ritos xamânicos ou reais, reunidos em volta de 
um voz que se levantava. Ou então, ao contrário, uma voz se 
institucionalizava, aliando-se ao gesto simbolizador: a pregação 
budista desempenhou um grande papel na formação de vários modelos 
dramáticos da Ásia (ZUMTHOR, 2010, p. 58). 
 
 

 Nos cinco mil anos de história do povo chinês, o teatro se revela como um 

vasto universo cênico com mimos, malabaristas, acrobatas, teatro de sombras, bonecos 

                                                 
83 Taziyé: A divisão do Islã entre sunitas e xiitas, como resultado da controvertida sucessão de Maomé, 
deu origem à Taziyé, forma persa de paixão, uma das mais impressionantes manifestações teatrais do 
mundo (BERTOLD, 2001, p. 19). 
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de Pequim e Szechuan e a Ópera de Pequim. Essa conhecida e relativamente mais 

recente traz os dois elementos dominantes da cena chinesa, "[...] a perfeição uniforme 

do conjunto e também o desempenho individual singular do ator principal" 

(BERTHOLD, 2001, p. 67). Ainda na Ásia antiga, a tradição Nô, do Japão medieval, 

cresceu na civilização cortesã dos samurais (BERTOLD, 2001). Juntamente com o 

kabuki, entre outras teatralidades, diversificam chegando a "[...] uma ação pura, 

estilizando e codificando o gesto e a linguagem com tanta exatidão" [...] (ZUMTHOR, 

2010, p. 58), que produziu uma arte complexa rica em tonalidades fônicas.  

O teatro de sombras e de bonecos contribuiu para a implementação da voz 

de forma marcante, juntamente com o desenvolvimento visual. O uso das máscaras 

também esteve presente, carregado de um rico arcabouço mítico que era revelado nesses 

espaços cênicos.  Berthold  acrescenta que os "[...] gigahu e bugaku, peças de máscaras, 

refletem a influência dos conceitos budistas, emprestados à China nos séculos VII e 

VIII" (2001, p. 75). Os gigaku e bugaku84 são apenas dois exemplos que demonstram as 

trocas entre as expressões cênicas orientais, como o teatro de Bali e Indonésia, entre 

outros.  

Os modelos dramáticos da Ásia antiga podem também ser representados 

pelo teatro de sombras de Karazöz85 na Turquia, a dança e o drama na Índia clássica, 

onde o "[...] bramanismo, jainismo, e budismo emprestam suas formas específicas ao 

culto e sacrifício, à dança, à pantomima exorcística e à recreação dramática" 

                                                 
84"Gigaku teve início no século VI. Conta-se  que o próprio  imperador escolheu o nome da dança; 
chamou-a Gigaku - "música arteira". E logo o gigaku tornou-se parte do cerimonial do Estado. Era 
apresentado diante dos templos por todo o país, a cada ano duas grandes festividades religiosas, o 
aniversário de Buda  e o dia dos mortos" (BERTOLD, 2001, p. 78). Bugaku: No decorrer do século VIII, 
a nova dança chamada Bugaku ganhou predominância. A música era a ponte entre o bugaku e o gigaku 
primitivo - a música instrumental da corte conhecida como gagaku, que era intimamente aparentada com 
a música chinesa do período Tang. O nome bugaku, "dança e música", dá uma ideia do seu  caráter. O 
bugaku exigia  dois grupos de bailarinos: os "Dançarinos da Música da Direita" e os "Dançarinos da 
Música da Esquerda" (BERTOLD, 2001, p. 78). 
85"Karazöz é o herói do teatro de sombras turco e árabe e dá nome ao espetáculo de sombras. O 
espirituoso Karagöz, com sua retórica rápida e engenhosa, trocadilhos ásperos e jogos de palavras 
rústicos, viajou para muito além da sua terra natal; sente-se em casa na Grécia e nos Bálcãs, e em lugares 
longínquos da Ásia" (BERTOLD, 2001, p. 26). 
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(BERTOLD, 2001, p.27). Temos como destaque o épico indu Mahahbarata86, e as 

danças Bharata87, Kathakali88 e outras danças (BERTOLD, 2001). 

No outro lado do planeta no "desconhecido" continente, que se chamaria 

América, muitas civilizações tão antigas e complexas quanto as europeias e asiáticas se 

expressavam através de teatralidades singulares num rico cotidiano social, econômico, 

religioso e cultural. Infelizmente, muito desse legado sucumbiu, com o advento da 

colonização. Mas os rastos dessa teatralidade permaneceram no imaginário e na cultura 

popular muitas vezes fragmentada, que, somados a outras teatralidades que aqui 

aportaram, colaram-se e transformaram-se no espaço cultural híbrido ameríndio.  

Ainda somam-se esforços com pesquisas sobre a América Indígena, 

buscando, na medida do possível, redescobrir e tentar entender um pouco mais desse 

legado presente em templos, artefatos, esculturas e alguns relatos sobre essas culturas. 

Esse movimento ganhou força com o estruturalismo, a ecologia Cultural, produzindo 

um pensamento arqueológico latino-americano, que, impulsionado pela Etnologia e o 

pensamento de Lévi-Strauss, segundo Márcia  Arcuri (2010), em seu texto no livro 

'Ouros de Eldorado: Arte da Pré-História da Colômbia'. Em outro texto desse livro,  

Sánchez (2010) aborda a mudança significativa de pensamento do ponto de vista 

estético,  o qual pontua que "[...] os 'ismo' do começo do século XX romperam 

finalmente as barreiras impostas por um pensamento de classicismos e romantismos" 

(2010, p. 32).  

O olhar para a arte "primitiva", melhor dizendo para as características 

estéticas da arte hispânica americana e arte pré-histórica em geral, ganhou espaço no 

cenário político e social, principalmente reforçado pelo discurso nacionalista e 

identitário tardio das Américas. O livro 'Descobertas na terra dos Maias', de Pierre 

                                                 
86 "Desde a virada do milênio, os velhos deuses védicos haviam sido eclipsados por Shiva, o príncipe dos 
dançarinos, pantomímicos e músicos, e por Vishnu e sua esposa Lakshimi, cuja beleza se assemelha à flor 
de lótus. A atividade religiosa foi determinada pelo culto dos templos e ídolos. O Ramayana, que relata as 
aventuras do príncipe real Rama e sua esposa Sita, e o segundo grande épico hindu, o Mahahbarata, com 
sua riqueza de sabedoria mitológica e moral, tornaram-se a grande herança comum de todas as 
civilizações indo-pacíficas" (BERTOLD, 2001, p. 29). 
87 "A bharata atyam é uma descendente direta da arte graciosa e flexível das dançarinas do templo. É 
praticada especialmente no sul da Índia, em Mandras, e tanto suas posições de dança quanto seu nome são 
derivados do manual de arte da dança e do teatro escrito por Bharata, o Natyasastra" (BERTOLD, 2001, 
p. 33).    
88 "A dança dramática e pantomímica kathakali, que se desenvolveu até sua atual forma em Malabar, é de 
caráter definitivamente masculino.  Seus traços característicos são máscaras exageradamente pintadas, 
figurinos suntuosos e cheios de ondulações, e o estilo grotesco de dança de suas personagens-deuses, 
heróis, macacos e monstros" (BERTOLD, 2001, p. 33).   
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Ivanoff, nos mostra muitas descobertas do cotidiano iconográfico, que trouxe muitas 

informações sobre possíveis elementos da teatralidade dos povos maias: 

 
Tanto pelo pormenor como pelo conjunto, a escultura revela ser obra 
de um grande artista. A mão esquerda, que se eleva num gesto de 
oferenda, está maravilhosamente concedida e é por isto que a 
execução mais que rudimentar da mão direita, com o indicador 
desajeitadamente pegado ao polegar, me parece ter um significado 
especial. O artista foi obrigado a representar este gesto por qualquer 
razão definida. É como uma espécie de ruptura harmônica da imagem.  
Ele sabia-o, mas não hesitou. Estou persuadido de que existe na arte 
maia uma linguagem gestual, cujo estudo foi negligenciado até agora 
(IVANOFF, 1974, p. 103). 
 
 

Ainda sobre essa intrigante cultura, o autor nos fala de pinturas em paredes. 

Nesses afrescos chamados de Bonampak ou paredes pintadas, havia ausência de claro/ 

escuro e perspectiva para representar e ilustrar a vida sociorreligiosa. Ilustravam um 

cotidiano em que "[...] esses preparativos de chefes vestidos dos mais belos adornos, 

estes dançarinos com estranhas máscaras, estes músicos, tudo é um verdadeiro prazer 

para o amador da arte" (IVANOFF, 1974, p. 267).  

Ao sul, mais precisamente onde estava localizado o Brasil, registraram-se 

grupos indígenas ricos em contexto social e a variedade de rituais, na qual os índios 

brasileiros deixaram como herança "[...] a leveza e frescor formais, a precariedade e 

fragilidade dos suportes e matérias empregados" (MORAIS, 2003, p. 50), diferente dos 

monumentais templos, maciços estatuários, planos urbanísticos dos astecas, olmecas e 

incas.  Morais (2003) ainda nos fala da marcada utilização de plumagem que 

configuraria uma arte plumária indígena que encantou os primeiros europeus que aqui 

chegaram e levaram estas peças para a Europa.   

Na atualidade, ainda podemos ver os rastros dessas referências misturadas e 

já constituindo outra forma diferente das que a deram origem. Exemplo disso  está nas 

roupas feitas de plumas dos Caboclinhos no Congado de Montes Claros. Nas festas, eles 

representam os índios colonizados.  
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Porém, nesse ato performativo atual, como pode ser visto na imagem 

abaixo, já são outras as formas assumidas no “Terno de Caboclinhos”,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 17 -  Detalhe da plumagem das indumentárias e dos instrumentos usados 
pelo Terno de Caboclinhos do Congado nas Festas de Agosto em Montes Claros - 
2013. Fonte: Ricardo Malveira. 

 

Os adornos de plumagens dos nossos ancestrais estavam presentes nos 

instrumentos musicais, para enfeitar o corpo e as armas e, segundo o autor, "[...] podem 

ser considerados verdadeiros códigos que transmitem, numa linguagem não-verbal, 

mensagens sobre sexo, idade, filiação clânica, posição social, importância cerimonial, 

cargo político [...]" (MORAIS, 2003, p. 52).  A teatralidade dos grupos sociais nos 

quatro cantos do mundo está presente no não-verbal, na linguagem do gesto e em toda a 

sorte de objetos, como máscaras, indumentárias e instrumentos, músicas, cenários e na 

mais variada forma de narrativa.  

 Os elementos da teatralidade planetária compõem o desenvolvimento das 

manifestações cênicas, seja como fenômenos religiosos-ritualísticos, ritualísticos-

populares-estéticos, seja como a maioria prefere e somente reconhece as formas 

artísticas clássicas do teatro, nas quais a tragédia, a comédia e o drama, enfim, ganham 

o mundo no status de arte e, mais recentemente, ainda para alguns, um lugar como 

ciência. Mas os caminhos para a configuração do lugar de arte e de ciência notadamente 

começam a ganhar destaque no final dos tempos medievais. No florescer renascentista, 

o desejo de entender o mundo, a partir de um pensamento científico, que ganhou força 



102 
 
com a ampliação da percepção do mundo para além do continente europeu, possibilitou 

cada vez mais o cruzamento89 entre culturas e, consequentemente, os fenômenos 

híbridos numa proporção planetária.  

Na Idade Média, tardia no continente europeu, a tradição dramática não 

desapareceu. Ao contrário, surgiu uma prática dramática no seio da Igreja, entre outros 

motivos, porque os antigos padres entendiam a importância "[...] do drama como 

instrução. Tertuliano e Santo Agostinho insistiam nas origens, temas e preocupações 

pagãs do drama clássico" (CARLSON, 1997, p. 33). Assim, o teatro religioso tratava de 

assuntos e precauções cristãs. Para Carlson,  "[...] essas apresentações tornavam as 

histórias da Bíblia não apenas mais vívidas e contundentes, mas também mais 

divertidas. De sorte que o drama medieval, em essência, veio a harmonizar-se com o 

objetivo horaciano de ‘deletar e instruir'" (1997, p. 33). Mas não podemos desconsiderar 

a importância do riso e do cômico. Para José Rivair Macedo: 

 
O riso ocupou significativo espaço nos ritos, nas festividades, 
espetáculos, formas literárias e expressões provenientes das esferas 
não-oficiais, proporcionando visão do mundo, dos homens e das 
relações humanas diferentes daquelas pregas pela Igreja e pelo Estado, 
constituindo o que Bakhtim qualificou um "segundo mundo" e uma 
"segunda vida" (2000, p. 100). 
 
 

Depois de um inicial banimento do espaço oficial feudal e mais tardiamente 

o riso e o cômico ganharam um certo espaço com os integrantes da igreja pois "a igreja 

proporcionou novas alternativas de relacionamento com os costumes e o modo de 

pensar das camadas populares" (MACEDO, 2000, p. 104). Apesar desta aproximação, o 

"binômio cultura erudita/cultura popular" (MACEDO, 2000, p. 101) persistiu e ainda 

persiste. 

O teatro erudito continuou a se desenvolver mais tardiamente nesse período. 

Séculos depois, Aristóteles continuou a ser estudado e reconhecido, pois, no século XV,  

estava disponibilizada a tradução latina da Poética (CARLSON, 1997). O autor destaca 

outros trabalhos posteriores e pioneiros, ao tratar dos pensamentos apresentados por 

Aristóteles: 

 

                                                 
89 "O cruzamento é tanto um entrecruzar de caminhos, quanto a hibridação de raças e tradições. Essa 
ambiguidade ajusta-se maravilhosamente para a descrição dos laços que existem entre as culturas: isso 
porque as mesmas se interpenetram, seja uma passando para o lado da outra, seja reproduzindo-se e 
reforçando-se graças a mestiçagem" (PAVIS, 2008, p. 06).  
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Todavia, esses trabalhos parecem dever mais a Donato e à tradução 
latina do que aos gregos, continuando a imperar a instrução moral. 
Frantesco Fillippi Pedemonte, em 1546, deve ter sido o primeiro 
crítico a citar amplamente Aristóteles, embora em comentário sobre 
Horácio. Os conceitos de mimese  e unidade artística, as definições de 
tragédia e comédia, probabilidade e necessidade, tudo isto aparece no 
citado comentário, apesar de acordar-se às ideias horacianas.  
O primeiro comentário de vulto publicado sobre o próprio Aristóteles 
foi o de Francisco Robortello (1516 - 1568), que ocupava a cátedra de 
retórica das mais destacadas universidades italianas (CARLSON, 
1997, p. 36). 

  
A influência aristotélica se ampliou, a partir de novas leituras do seu 

pensamento. As expressões das formas dramáticas revelam a dimensão e as 

singularidades das teatralidades pelo mundo que outrora valorizava apenas o modelo 

grego, que funcionou como um filtro, que, por muito tempo, negligenciou os diferentes 

poderes simbólicos, estéticos, ritualísticos e, portanto, cênicos de diferentes 

manifestantes em todo o planeta.  

As Américas que foram recém-descobertas tiveram as suas civilizações e, 

consequentemente sua teatralidade, submetidas à hegemonia filosófica europeia, que 

trouxe, através dos jesuítas, manifestações cênicas a que estavam acostumados e que 

faziam parte da sua ideologia. Magald nos fala, em seu livro “Panorama do Teatro 

Brasileiro”, que "[...] as primeiras manifestações cênicas no Brasil cujos textos se 

preservaram são obras dos Jesuítas, que fizeram teatro como instrumento de catequese" 

(2001, p. 16).  Nesse sentido, podemos observar, nas primeiras manifestações cênicas, 

organizadas e apresentadas principalmente por Anchieta, o olhar eurocêntrico. Foi 

exatamente esse olhar que cunhou cânones clássicos do teatro dos quais os próprios 

jesuítas já estavam defasados. Assim, chega ao Brasil uma sociedade organizada e 

estratificada primeiramente com a primazia da corte, depois com a burguesia que se 

instalou e desenvolveu desejosa de transplantar os mesmos costumes da Europa.  

As navegações ampliaram o universo europeu e começaram a contemplar a 

nova extensão planetária que já ecoava em forma de lendas num imaginário criado pelos 

poucos aventureiros que chegaram ao oriente na rota leste ou sul, via continente 

africano.  

Retomando a Europa, onde o advento da Comédia Dell' Arte90 assume a 

teatralidade relacionada ao "[...] Carnaval, com seus cortejos mascarados, à sátira social 

                                                 
90 "A Comédia Dell' Arte era, antigamente, denominada commedia all improviso [...] a arte significando 
ao mesmo tempo arte, habilidade, técnica e ao lado profissional dos comediantes, que sempre eram 
pessoas do oficio. [...] se caracterizava pela criação coletiva dos atores, que elaboravam um espetáculo 
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dos figurinos de seus bufões, às apresentações de números acrobáticos e pantomimas" 

(BERTHOLD, 2001, p. 353). Estava ligada ao cotidiano do povo e caminhou de 

encontro aos preceitos religiosos ou à poetização do teatro, que era fruto da filosofia 

vigente.  O surgimento desse conceito de teatro na Itália, no início do século XVI, 

revitalizou a teatralidade dos ancestrais, dos mimos ambulantes, dos improvisadores e 

dos prestigiadores, segundo Margot Berthold. Essa autora conclui: 

 
 

A Comédia Dell' Arte é o fermento da massa azeda do teatro. Ela se 
oferece como forma intemporal de representação sempre e quando o 
teatro necessita de uma nova forma de vida e ameaça paralisar-se nos 
caminhos batidos da convenção (BERTHOLD, 2001, p. 367). 

 
 

Esses espaços de rompimento, descoberta e renovação na cena enquanto 

polaridade dionisíaca se alternam aos momentos, talvez mais acentuados, da polaridade 

apolínea também presente e necessária na cena e na vida em geral. 

Nos primórdios da modernidade, a busca da decodificação dos conceitos 

presentes na Poética, como outros legados, nos mais diversos campos do pensamento 

marcam o nascente pensamento científico da renascença. Assim, não só o renascimento 

italiano, mas toda a Europa sofreu interpretações e aplicações de acordo com o contexto 

moral e o pensamento que restaura a ideia de representação, como pontua Robortello:  

"[...] as 'coisas como devem ser' de Aristóteles não são interpretadas filosófica ou 

esteticamente, mas retórica e moralmente" (CARLSON, 1997, p. 37). Essa lente deixou 

de lado muitos outros processos artísticos que seguiam essa lógica e, dessa forma, 

seguiam nos subterrâneos muitas vezes da cultura popular da antiga Europa. 

Entre muitos novos elementos dessa releitura do pensamento clássico no 

teatro, temos a substituição das 24 horas da ação pensada na lógica do giro do sol, 

segundo a qual a ação da narrativa deveria acontecer do nascer até o pôr do sol.  Sobre a 

piedade e o terror, elementos importantes da Poética, na lógica da purgação, não seriam 

"emoções purgadas, mas servem apenas como instrumento para aliviar a alma de outras 

afecções [...]" (CARLSON, 1997, p. 37).  

O renascimento francês no teatro se relaciona tanto com a tragédia, quanto 

com a comédia e também com o drama, ligando-os ao processo literário e poético. A 

unidade dramática em relação ao modelo clássico foi abordada na obra L' art poétique 

                                                                                                                                               
improvisando gestual ou verbalmente a partir de um canevas não escrito anteriormente por um autor [...]" 
(PAVIS, 1999, p. 61). 
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(1605), de Jan Vauquelin de la Fresnaye (1536-1606), que trata da teoria crítica francesa 

nesse período (CARLSON, 1997).  Para Carlson, esta obra dramática era assim 

defendida:  
Vauquelin defendia rigidamente não apenas a unidade, mas também a 
estrutura em cinco atos e no máximo de três personagens que falam no 
palco. O alvo da poesia é ensinar e ser útil, ou ambas as coisas; 
entretanto, na tragédia, a tônica incide na instrução (CARLSON, 
1997, p. 71). 
 

Já a comédia francesa, sottie ou farsa91, era feita unicamente para fazer rir. 

Para alguns, essa comédia era diferente da comédia latina;  para outros,  estaria próxima 

do mimo romano (CARLSON, 1997).  O memorável dramaturgo e ator Molière92 

trouxe o improviso e a vocação para a comédia, abordando os defeitos dos homens e 

lançando mão de um olhar especialmente crítico sobre os costumes e a sociedade. Ainda 

na França, só que fiel à tradição neoclássica, destaca-se Jean Racine93 (1639-1699) 

como importante dramaturgo do século (CARLSON, 1997). Apesar de manter 

elementos como o gesto, a indumentária e a ambiência dramática, a cena já se encontra 

marcadamente dominada pelo texto e pelo discurso literário.   

Na Inglaterra, o renascimento estava direcionado ao estudo teórico da 

literatura e ao pensamento poético, com reflexos posteriores para a dramaturgia 

mundial. Esses estudos contribuíram para a prática cênica, mas trouxeram pouca 

sistematização sobre o drama. Carlson ainda pontua: 

 
Poucos dos grandes dramaturgos do Renascimento inglês deram 
atenção especifica à teoria do drama. Apenas menções dispersas e 
fragmentárias podem ser encontradas em Marlowe, Kyd e 
Shakespeare, embora a prática deste último propiciasse 
inquestionavelmente, uma fonte de valor incalculável para os teóricos 
posteriores (CARLSON, 1997, p. 80). 

  

                                                 
91 Na origem, realmente, intercalavam-se nos mistérios medievais, momentos de relaxamento e de riso 
[...]. À farsa geralmente se associa um cômico grotesco e bufão, um riso grosseiro e um estilo pouco 
refinado. [...] No gênero cômico, a crítica opõe a farsa à comédia de linguagem e de intriga onde triunfam 
o espírito, a intelectualidade e a palavra sutil (PAVIS, 1999, p. 164) 
92 Molière ou Jean-Baptiste Poquelin foi encenador, ator e importnate dramaturgo francês do século 
XVII, reconhecido por suas comédias (ROUBINE, 2003). 
93 Jean Racine foi um dos mais importantes dramaturgos franceses representante do neoclassicismo e 
conhecido por suas tragédias, onde marcadamente imprime o modelo grego, somado a uma metafísica da 
sua época.  
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Por volta do século XVII, o teatro assumiu como projeto comum analisar e 

compreender a Poética94 (ROUBINE, 2003). Partiu do pensamento aristotélico, 

buscando o verossímil, que tinha "[...] um componente psicológico que define um 

espaço não tanto do possível mais do plausível, isto é, em suma, daquilo que um grupo 

social em uma época dada acredita possível" (ROUBINE, 2003, p. 15). Temos, já nesse 

período instalada, a força do logos, organizada pelas ciências vigentes e aplicada na 

dimensão social e artística. Esse modelo configura uma estrutura regida por um 

importante elemento-força do teatro na modernidade, que foi o decoro. O décor, para 

Roubine, acontece quando algo está de acordo com o saber vigente, isto é "[...] não 

pertence ao corpus aristotélico, contudo subjaz à estética clássica" (2003, p. 52).  Esse 

autor esclarece sobre o decoro95: 

 
 

O decoro é indissociável da busca da verossimilhança. Mas não se 
confunde com ela. Define um sistema de coerções que derivam não da 
economia interna da fábula ou dos dados comprovados pela Lenda ou 
pela História, mas de uma vulgata da qual o espectador seria o 
detentor (ROUBINE 2003, p. 52). 
 
 

Um século depois, o teatro explora dois caminhos, de acordo com Roubine: 

o primeiro, o "relativista”96 e o segundo, "radical”97. O fato da coexistência de duas 

formas teatrais já sinalizando um "progresso", que começa a mexer com as bases 

teóricas em relação à dramaturgia e à representação (ROUBINE, 2003). O teatro, como 

as outras áreas do conhecimento, começam a conviver, de forma oficial, com a 

coexistência de pensamentos, ao contrário de um pensamento hegemônico.  

Chegamos, assim, à restauração inglesa, com o fechamento dos teatros 

devido às guerras. Esse período trouxe para o drama inglês o olhar voltado para a 

sutileza e a defesa da ação mais complexa, conforme  Carlson (1997). Segundo o autor, 

                                                 
94 "A Poética não apenas é a primeira obra significativa na tradição com os seus conceitos principais e 
linhas de argumentação influenciaram persistentemente o desenvolvimento da teoria ao longo dos 
séculos.  A teoria do teatro ocidental, em essência, começa com Aristóteles" (CARLSON, 1997, p.11). 
95 "Decoro, termo de dramaturgia clássica. Adequação às convenções literárias, artísticas e morais de uma 
época ou de um público.  O bom-tom (decoro) é uma das regras do classicismo; tem origem em 
Aristóteles que insiste nas conveniências morais" (PAVIS, 1999, p. 33). 
96"O primeiro é relativista. Visa não romper com o aristotelismo do século precedente, mas modificá-lo  
de modo que o teatro que ele gera possa responder às aspirações dos contemporâneos. Esta será 
particularmente a posição de Voltaire" (ROUBINE, 2003, p. 52). 
97 "O segundo é "Radical". Define as bases de um teatro novo em ruptura com as "regras" ou que 
conserva delas  apenas o que lhe convém. Será a dramaturgia elaborada  por Diderot, Beaumarchais, 
Mercie etc. "(ROUBINE, 2003, p. 52). 
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já na França Setecentista, a obra de Jean Dubos (1670- 1742) revela como o pensamento 

da época marcava o pensamento literário e a crítica sobre a arte: 

 
Dubos, seguindo o raciocínio de Descartes, vê a função da arte como 
um estímulo às emoções, e à  tragédia superior à comédia porque vai 
muito mais fundo e envolve antes as grandes emoções, piedade e 
terror, do que as emoções inferiores do divertimento  e do escárnio. 
Para sentir estas emoções, o espectador deve identificar-se até certo 
ponto com um herói, que por isso mesmo nunca pode ser humano 
mau, mas alguém estimável que seja excessivamente castigado pelos 
seus erros (CARLSON, 1997, p. 181).  
 
 

Temos, em nome do ideal racional e moral, a tragédia e a comédia em 

lugares antagônicos em relação à sua aplicação junto ao público nesse então mundo 

cênico clássico organizado na Europa. Esse mesmo pensamento deixou de lado a 

oralidade, bem como tudo o que não seguia essa lógica que na cena configurava uma 

poetização.  O drama romântico alemão também entendia que a tragédia deveria tratar 

de assuntos elevados, com base em uma linguagem também elevada, porém caberia à 

comédia tratar de acontecimentos banais. Para Carlson, "[...] o romantismo alemão 

como movimento literário foi inseparável da filosofia da época” (CARLSON, 1997, 

p.176).  O autor lembra-nos da influência de Kant, Johann Gottieb Fichte (1765- 1814) 

e F.W. J. Shelling (1775-1854) (CARLSON, 1997). A influência desses novos olhares 

filosóficos será a construção de um cenário que produziria profundas mudanças na cena 

do final da era moderna inicialmente na Alemanha, berço do pensamento épico na cena 

moderna do ocidente. 

Nos séculos seguintes, a arte mergulha na discussão até a exaustão entre o 

harmonioso e o belo, a verdade e a realidade, o cristão e o grotesco, criando ou revendo 

obras ainda hoje importantes para a literatura e dramaturgia mundial. Vitor Hugo (1802- 

1885), no prefácio da sua obra “Cromwell”, há a divisão dos períodos à maneira dos 

românticos alemães, isto é, "[...] a primitiva ode lírica, a epopeia do período clássico, e 

o drama dos tempos modernos" (CARLSON, 1997, p. 198).  Carlson ainda esclarece: 

 
Esses três períodos são equivalentes poético da infância, juventude e 
maturidade e representam um processo natural constantemente 
repetido. Desse modo, os grandes períodos na literatura ocidental que 
culminaram respectivamente na Bíblia, em Homero e Shakespeare 
podem ser vistos repetidos em escala menor em cada período 
histórico. O movimento é sempre do lírico para o épico e o dramático 
do ideal para o grandioso e o humano. Assim a Bíblia, a sequência é 
Gênesis, Reis, Jô; Na literatura grega, Orfeu, Homero, Ésquilo; e na 
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literatura francesa Malherbe, Chapelain Corneille (CARLSON, 1997, 
p. 198). 

   

Mas, apesar da contribuição e da importância, o universo europeu e sua 

produção clássica não consideravam as demais narrativas planetárias já existentes em 

lugares próximos ou em lugares "longínquos", como nas Américas e na Ásia. É 

importante lembrar que as Américas, a partir do século XVI, começam a receber os 

paradigmas políticos, econômicos, ideológicos e estéticos dos colonizadores em 

detrimento da cultura local entendida até então como primitiva. Essas culturas 

desprezadas em sua maior parte se misturam à cultura hegemônica. No caso do Brasil, 

inicialmente à cultura de Portugal, que era imposta e resultou em um espaço de cultura 

híbrida, característica da América latina.   

 
 
No Brasil, a pluralidade das culturas trazidas da África tem um 
paralelo com a multiplicidade das culturas nativas das Américas: as 
formas espetaculares e ritualizadas de suas performances. Em seus 
conteúdos explícitos, podemos observar, em ambas, um profundo 
respeito pela natureza em todas as manifestações físicas, combinadas 
com uma ética e uma filosofia humanista (LIGIERO, 2011, p. 71-72). 
 
 

Essas performances populares se desenvolveram paralelas às tentativas de 

organização e de implementação de um teatro nos moldes europeus, inicialmente com o 

teatro de catequese, passando pela influência do Romantismo no teatro brasileiro com 

Gonçalves Magalhães, as comédias de Antonio José e Martins Pena, os dramas de 

Gonçalves Dias e as contribuições de Artur de Azevedo, entre outros (MAGALDI, 

2001), que marcaram um caminho ascendente em busca de elementos também nacionais 

para esse teatro brasileiro. É inegável a contribuição para a forma teatral clássica no 

Brasil, bem como para a nossa cultura. Mas como o pensamento era hegemônico e fiel 

ao eurocentrismo, a nossa arte ficou por um bom tempo sem um olhar apurado para as 

teatralidades anteriores ao processo da colonização, bem como para as novas formas 

culturais surgidas das hibridações produzidas pela pós-colonização. 

Outro universo cultural brasileiro, também importante e singular foi 

construído de forma muitas vezes subversiva, a partir de misturas das manifestações 

nativas, das influências vindas da África e dos elementos latinos, entre outros.  
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FIGURA 18 -  Catopês do Terno de São Benedito em procissão nas ruas das noites das  
Festas  de Agosto em Montes Claros - MG - 2013.  Fonte: Ricardo Malveira. 
 
 

As religiões afro-brasileiras e os folguedos populares são importantes 

exemplos dessa híbrida cultura que se processou. Dentre elas, destaco o Congado e sua 

teatralidade, à qual dou maior atenção neste estudo.  Martins descreve em seu livro 'A 

Cena em Sombras', especificamente no item 2, da parte 1, intitulada 'Negro que te quero 

negro', um relevante panorama dessa teatralidade que começa a ser reconhecida no 

contexto cultural. A autora apresenta ainda importantes marcas da singularidade dessa 

cultura assumidamente híbrida: 

 
Em todas essas expressões teatralizadas da cultura negra - no Brasil e 
nos Estados Unidos -, podem ser sublinhados alguns elementos 
sinalizadores da singularidade afro-americana, que se harmonizam 
numa sintaxe diferenciadora. Destacam-se a duplicidade cênico-
semântica gerada por uma rede de significados que articula a ilusão do 
jogo e da aparência; a concepção metafórica  e mágica da linguagem,  
por meio da qual a palavra desliza por vários significados, recusando 
ancorar-se em qualquer valor absoluto e emblemático; o caráter de 
movimentação coletiva, que se propõe celebrar o sentido  de uma 
complementaridade comunitária; a função burlesca  da ironia, que, no 
jogo das máscaras, carnavaliza o valor universal das noções raciais 
tipológicas;  a harmonização dos signos cênicos num cenário 
espontâneo  e dialógico, que prima pela desrealização do sentido; a 
função ritualística dos eventos ou celebrações em que se estreitam os 
limites das cerimônias social e dramática (MARTINS, 1995. p. 65). 
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 No final do século XIX, as narrativas das performances populares começam 

a ecoar com sua força e a singularidade nos quatro cantos do mundo, impulsionadas 

pela abertura para o estruturalismo e seus desdobramentos. Mas o trajeto para o 

reconhecimento dos saberes das performances populares e sua importância para a cena 

planetária, bem como o seu reconhecimento enquanto arte da cena ainda tiveram e têm 

um longo caminho para conquistar.   Sobre os discursos que tinham como objetivo 

manter a dominação e sobreposição cultural, Martins esclarece no livro acima citado 

que: 
 

A sociedade ocidental tem-se prodigalizado na produção de 
enunciados sobre o negro, através dos quais se legitima sistemas e 
regimes de exclusão, como o escravismo, o apartheid, a 
marginalização econômica-social. Na África do Sul, no Brasil, nos 
Estados Unidos, por exemplo, os enunciados verdadeiros sobre os 
negros fazem circular, por meio de procedimentos e artifícios 
variados, um discurso do saber que sanciona práticas de domínio e 
violência (1995, p. 35).  
 
 

Ainda nesse item, a autora esclarece que esse não-lugar ou uma 

invisibilidade do negro e no imaginário encontrou forte resistência na cena brasileira: 

 
Essa demarcação atinge um de suas fronteiras mais rígidas no teatro 
brasileiro, em que, até as primeiras décadas do século XX, a presença 
da personagem negra revela uma situação limite, a da invisibilidade. 
Esta traduz-se não apenas pela ausência  cênica da personagem, mas 
também pela construção dramática e fixação de um retrato deformado 
do negro. [...] 
Depois de 1851, a figura do negro escravo, ou de seus descendentes, 
passa a ser uma imagem convencializada  pela cena teatral, com 
contornos mais definidos. Salvo raríssimas exceções, o negro, como 
signo cênico, projeta-se em três modelos predominantes: o escravo fiel 
tipo de amestrado, dócil e submisso, capaz de submeter-se aos maiores 
sacrifícios em benefícios de seu senhor; o elemento pernicioso e/ou 
criminoso, as chamadas cobras venenosas que ameaçam o equilíbrio e 
a harmonia do lar senhorial, devendo ser, portanto, punidas e 
excluídas do convívio social; o negro caricatural, cujo comportamento 
ridículo e grotesco motivava, e ainda motiva, o riso das plateias (1995, 
p. 40; 41). 
 
 

Esses retratos ideotípicos negativos dos negros ainda assombram a nossa 

sociedade de formas indiretas, quase sempre veladas. Eles  são a base de discursos que 

tentam desmerecer o legado e a importância dessa etnia em nossa formação. Mas o 

mundo através dessas belas teatralidades e seus discursos vem ensinando e mostrando o 

contrário, ou seja, uma cultura repleta de saberes.  
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O estudo da teatralidade teve fundamental papel para o reconhecimento de 

outros tipos de expressões cênicas para além dos cânones reconhecidos na Europa ou 

em outras civilizações seculares. É importante registrar a contribuição para a cena no 

teatro da Europa, em especial na França, do olhar e trabalho de  Diderot98. Isso se deu 

porque a partir da sua aproximação com a tradição aristotélica, toma "[...] consciência 

sobretudo de um fenômeno capital no teatro: o da 'teatralidade' (termo que só surgirá 

dois séculos mais tarde)" (ROUBINE, 2003, p. 73). Roubine esclarece ainda que 

Diderot chega à conclusão de que "[...] embora a representação seja constituída dos 

mesmos ingredientes que a vida real, ela não os utiliza da mesma maneira"(2003, p. 73). 

Assim, a cena, por mais realista que tente ser, traz em sim forças que estão para além da 

vida real. Essas forças potencializam as ações, o tempo e todos os elementos presentes 

na cena. Elas estão diretamente ligadas à expressão humana e ao prazer de se comunicar 

para produzir o entendimento, o deleite, a satisfação e o gozo.  

Assim, a consciência da teatralidade vai cada vez mais caracterizar a cena e, 

por conseguinte, abrir caminho para a busca do conhecimento e da especialização nos 

outros espaços da teatralidade para além da dramaturgia e da representação. É 

importante notar que o pensamento da teatralidade, ainda ligado ao verbo teatralizar, 

posteriormente será função do encenador99, que só aparecerá no século XX, como 

pontuamos anteriormente. Dando continuidade ao breve panorama da cena na 

modernidade, chegamos a um importante momento na experiência humana: o limiar dos 

tempos modernos, em que as guerras, a industrialização, a ciência, a velocidade, a 

informação promovem revoluções, inovações, quedas, desvios e, principalmente, 

rupturas.   

 Em seu outro livro, 'Linguagem da Encenação Teatral', Roubine, ao tratar 

da modernidade, pontua que "[...] à concretização do sonho do capitalismo industrial" 

(1998 p. 25), no teatro também vai se relacionar o legado de Antoine:  

 
O aspecto moderno de Antoine reside, sobretudo, na sua denúncia de 
todas as convenções forjadas e depois usadas - como se usa uma roupa 
- por gerações de atores formados dentro de uma certa retórica de 

                                                 
98 Diderot,  escritor francês do século XVIII.  Foi também filosofo e escritor de peças teatrais. 
(ROUBINE, 1998). 
99 "Reconhecemos o encenador pelo fato de que a sua obra é outra coisa - e é mais - do que a simples 
definição de uma disposição em cena, uma simples marcação das entradas e saídas ou determinação das 
inflexões e gestos dos intérpretes. A verdadeira encenação dá um sentido global não apenas à peça 
representada, mas à prática do teatro em geral. Para tanto, ela deriva de uma visão teórica  que abrange 
todos os componentes da montagem:  o espaço (palco e plateia), o texto, o espectador, o ator" 
(ROUBINE, 1998,  p.24).   
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palco, quer dizer, dentro de uma prática estratificada pelo respeito a 
uma tradição, ao mesmo tempo em que as convenções técnicas do 
espetáculo se vinham transformando (ROUBINE, 1998 p. 25).   
 
 

Para Roubine, Antoine "inaugura a era da encenação moderna" (1998, p. 

24). Ele foi considerado o primeiro encenador moderno, pois deixou, em suas propostas, 

as suas características e a configuração de uma assinatura, que era ancorada na 

sistematização de suas concepções e suas teorias sobre a arte (ROUBINE, 1998). Temos 

um importante deslocamento nos domínios do espaço cênico ocidental.  Ao longo de 

séculos, esse espaço foi tomado pela força das ideias racionais e pela organização 

textual,  que é reconhecida como textocentrismo100.  Esse ideário dava um lugar de 

poder ao autor, lugar esse que começa a ser ameaçado pela inaugurada figura do 

encenador.  

No que diz respeito à interpretação e à unidade estética que se aproximava 

do real, surge a figura de Stanislavski101.  Para Roubine, Stanislavski viu frescor na 

atuação da Comédie-Française e o que também o irritou foi a forma declamatória.  O 

que nos tempos de Stanislavski era novidade, podemos observar que se configurou em 

tradição e se cristalizou a partir de convenções. Stanislavski também recusou as 

convenções daquela época, o seu encantamento foi pela naturalidade e pela 

autenticidade,  contrário ao que era estabelecido (ROUBINE, 1998): 

 

 
Antoine e Stanislavski exigem de seus atores, essa difícil conquista de 
uma verdade singular contra uma verdade geral, essa luta pela 
autenticidade, ainda que desconcertante, e contra o estereótipo, ainda 
que expressivo, caracteriza bem o combate, sempre reiniciado, do 
encenador do nosso século (1998, p. 26).  
 

 
O teatro ganha novos desafios e os atores vivem o início de uma licença 

para sua poética e a autonomia perdida desde tempos remotos. Os encenadores passam a 

ter a tarefa de se estabelecerem na engrenagem da indústria cênica. A modernidade 

instaura a consciência de um espaço-tempo, onde o novo e o velho mais do que nunca 

começam a difícil tarefa de coexistência e eterna luta pela permanência. Essa tensão 

                                                 
100"O Textocentrismo foi o período que marca no teatro a tradição de sacralização do texto no espaço 
ocidental (ROUBINE, 1998).  É também um dos pilares teóricos da encenação simbolista" (ROUBINE, 
1998, p.49). 
101 Constantin Stanislavski, foi um importante nome do teatro entre os séculos XIX e XX. Foi ator, 
diretor,  pedagogo e escritor  russo (ROUBINE, 1998).   
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ganha força com a velocidade da vida e as descobertas proporcionadas pela 

industrialização. 

O inaugurado termo “teatralidade” que, para Pavis, inicialmente é um "[...] 

conceito formado provavelmente com base na mesma oposição entre 

literatura/literalidade" (1999, p. 372), ultrapassa o que está escrito, como dissemos 

anteriormente, e, portanto, está no campo das escrituras,  pensadas por Jacques Derrida, 

sobre as quais darei maior destaque adiante.  No final da era moderna, a teatralidade, 

com o apoio de estudos sobre o comportamento e mente humana, começa a ser 

analisada, pesquisada e, no teatro, é ampliada de diferentes maneiras, tendo em vista o 

olhar para as manifestações cênicas conhecidas. Assim, as teatralidades dos rituais, os 

pensamentos filosóficos e cênicos dos gregos e romanos, da idade média, do 

renascimento, das manifestações cênicas na Ásia, na África e nas Américas,  do 

barroco, do neoclassicismo, do drama romântico e do naturalismo são sistematicamente 

revisitados.    

Não posso deixar de registrar que a sistematização dos conhecimentos 

cênicos em torno de alguns cânones no teatro deu à cena e às suas artes um espaço 

admirável nas sociedades organizadas. Tendo esses conhecimentos na minha formação 

profissional e tendo como princípio o pensamento complexo e o olhar compreensivo, 

reconheço esse conhecimento e a sua contribuição para a comunidade planetária.  Não 

se trata de realizar a sobreposição de um conhecimento sobre o outro, mas de realizar 

um diálogo e uma possível e benéfica troca de conhecimentos que valorize e/ou mesmo 

possibilite o aparecimento de novas alternativas cênicas.   

Hoje, por meio do pensamento complexo, do conhecimento comum e do 

panorama híbrido mundial, devemos pensar em teatralidades, no sentido adjetival. Essas 

distintas teatralidades coexistem em diversos espaços e sob as mais diversas ordens e 

forças motrizes. Essa multiplicidade aconteceu a partir das rupturas do final da 

modernidade e pós-modernidade, das quais tratarei posteriormente. Cabe, neste 

momento, fazer uma interrupção nesse percurso histórico que prossegue com as rupturas 

do início do século XX, para discutir pensamentos em torno do fenômeno da 

teatralidade. 

A teatralidade pode ser percebida e trabalhada em muitos aspetos, para J. 

Guinsburg e Rosângela Patriota. Para Patriota, "[...] o mais corrente é o da perspectiva 

antropológica, pois a partir dessa abordagem o conceito torna-se operacional, para que, 

por seu intermédio, manifestações culturais singulares sejam apreendidas e analisadas" 
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(PATRIOTA, 2011, p. 32). Assim, concordo com o pensamento do saudoso professor 

Armindo Bião, que admite que a teatralidade "[...] são os jogos cotidianos e os rituais 

extraordinários que constituem essas articulações: teatralidade e espetacularidade" 

(BIÃO, 2009, p. 162). Assim, a teatralidade e a espetacularidade caminham juntas nos 

fenômenos cênicos. Trataremos, a posteriori, da espetacularidade. 

Mas o que conhecemos sobre a teatralidade? Essa abordagem também 

abrange a cena formal que vem sendo organizada há séculos? Longe do tempo das 

classificações estéreis e dissecações gratuitas, entendo, neste estudo, a teatralidade no 

campo do teatro formal e também no campo do 'teatro' dos "[...] palcos do dia a dia do 

indivíduo em seus papeis sociais" (PRADO, 2011, p. 46), que aprendemos a 

desempenhar ao longo da vida. Na opinião de Turner: 

  
[...] existem vários tipos de desempenho social e gêneros de 
performance cultural, e cada um tem suas próprias metas de estilo, 
enteléquia, retórica, padrão de desenvolvimento e funções 
característicos102 (TURNER, 1986, p. 81). 
 

 
Relembro o célebre conceito de teatralidade cunhado por Nikolá Evreinov, 

no seu livro 'El Teatro en La Vida'.  Reapresento, por sua importância, uma citação do 

terceiro capítulo, que se intitula 'El instinto teatral', já tratado na introdução desta tese: 

 
 

O instinto de vitalidade homem posse inesgotável, sobre o qual nem 
os historiadores nem psicólogos, nem estetas, não disseram uma única 
palavra por hora. Refiro-me ao instinto de transfiguração, o instinto de 
se opor imagens recebidas de fora, imagens arbitrárias criadas a partir 
de dentro, o instinto de transmutar aparências oferecidas pela 
natureza, em algo diferente. Em suma, um instinto cuja essência se 
revela no que eu chamaria de a teatralidade" 103 (EVREINOV , 1956, 
p. 35). 

 
 

Os estudos de   Evreinov dialogam num espaço entre arte e comportamento 

humano, quebrando as barreiras que separam conhecimentos antes intrinsecamente 

                                                 
102 Tradução livre do texto: There are various types of social performance and genres of cultural 
performance, and each has its own style goals, entelechy, rhetoric, developmental pattern, and 
characteristic roles (TURNER, 1986, p. 81). 
103Tradução livre do texto: El hombre posse un instinto de inagotable vitalidad, acerca del cual ni los 
historiadores, ni los psicologos, ni los estetas, jamás dijeron la menor palabra hasta ohora. Me refiero al 
instinto de transfiguración, el instinto de oponer a las imágenes recebidas desde fuera, las imágenes 
arbitrarias creadas desde dentro; el instinto de transmutar las apariencias a ofrecidas por la naturaleza, en  
algo distinto. En resumen, un instinto cuya esencia se revela en lo que yo llamaría la "teatralidad" 
(EVREINOV, 1956, p. 35). 
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ligados.  Evreinov sublinha a capacidade de acreditar e de teatralizar que o homem 

possui desde os seus primórdios: 

 
Apenas em função de sua capacidade de teatralizar a vida, é que o 
homem primitivo prefere Primeira vez diante de Deus ou deuses. 
Antes de acreditar nos deuses, o homem teve que adquirir o talento 
para conceber estes deuses para dar-lhes qualidade de personagens, 
como o dramaturgo ou paixões. Sem este dom da transfiguração, 
criação imaginativa de coisas e seres que não podem ser vistos na 
Terra, o homem não teria nenhuma religião104 (EVREINOV, 1956, p. 
45). 
 
 

Os espaços religiosos e/ou ritualísticos são exemplos claros da prática dessa 

capacidade que é inerente ao ser humano. Nesse sentido, Pradier (2009) relembra, no 

seu artigo 'L’expansivité du rituel', para a Revista Repertório105, o pensamento do 

biólogo, humanista e escritor britânico Julian Huxley (1887 - 1975), autor, dentre outros 

títulos,  da Evolução das Ações. Huxley, por entender o caráter volátil de alguns termos, 

evitou as palavras ritos e cerimônias "[...] para descrever sequências comportamentais 

que distinguimos pela sua codificação e estética espetaculares" (HUXLEY apud 

PRADIER, 2009, p. 13).  Pradier, ainda de acordo com os preceitos de Huxley, toma o 

seguinte exemplo: "[...] mais iluminado do que o feminino vestido, suas pernas, a figura 

masculina pode sugerir um bispo usando sua mitra, ocupado para fazer uma celebração 

solene" (HUXLEY apud PRADIER, 2009, p. 13).  Assim, a descrição indica que o que 

caracteriza o comportamento pode ser mais que as ações. Pode ser o jogo de 

ressignificações que elas produzem, ao lidarem com os elementos sígnicos  comuns no 

cotidiano e que se tornam duplos ou ganham dupla função.  

Ainda nessa direção, Pradier aponta que kanrad Lorez, etnólogo, zoólogo e 

omitólogo austríaco,  ficou conhecido por seus estudos sobre o comportamento. Pradier  

também lembra de Julian Huxley quando também destaca as características das formas 

de comportamento sendo "[...] as formas exuberantes e estéticas da situação" ou 

"exagero mimético" (2009, p. 16). Para Pradier,  estes comportamentos implicam no ato 

que resulta na cerimônia e que se torna símbolo. Segundo o autor, Julian Huxley avança 

                                                 
104 Tradução livre do texto: Tan sólo en funcion de su capacidad de teatralizar la vida, es que el hombre 
primitivo se inclina por vez primeira ante Dios o ante  los dioses. Antes de creer en los dioses, el hombre 
debió adquirir el talento de concebir a estos dioses; de darles calidad de personajes, tal como el 
dramaturgo o pasiones. Sin este don de transfiguración, de creación imaginatíva de cosas y seres que no 
pueden ser vistos en esta tierra, el hombre no tendria religión (EVREINOV, 1956, p. 45). 
105 Repertório: teatro & dança. Editorial Armindo Bião.  Universidade Federal da Bahia. Escola de 
Teatro/Escola de Dança. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas.– Ano 12, n. 12 (2009) - 
Salvador: UFBA/ PPGAC, 2009. 
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ainda na "[...] ideia inovadora de uma estreita relação entre a teatralidade - as principais 

características desta arte no Ocidente, chamamos de >>teatro<<"106 (HUXLEY apud 

PRADIER, 2009, p. 15).  Huxley pontua: 

 
"[...] há uma diferença terrestre entre a evolução biológica animal, 
baseada na transmissão genética e evolução cultural, baseada na 
transmissão cultural (tradicional) não genética107 (HUXLEY apud 
PRADIER, 2009, p. 16).  
 
 

As discussões atuais sobre teatralidade destacam sua relevância no âmbito 

humano do espetáculo e também nas artes, isto é, para além do humano. No livro “A 

Teatralidade do Humano”, organizado por Ana Lúcia Prado, tem-se uma abordagem 

atual da teatralidade apresentada a partir de discussões em mesas-redondas, ensaios e 

entrevistas. No prólogo do referido livro, intitulado “Questões do humano para além do 

espetáculo”, Prado nos fala da presença da teatralidade no cotidiano das pessoas: 

 
A teatralidade nossa de cada dia revela as mais diferentes facetas. São 
camelôs que inventam personagens  para atrair compradores; devotos 
que pregam sua religião capturando fiéis nas praças; jovens fazendo 
malabarismos nos sinais de transito; vendedores ambulantes nos 
ônibus; contadores de histórias; ciganas com suas roupas coloridas e 
rodadas que abordam os passantes para ter seu destino; homens de 
pernas de pau nas propagandas de lojas; políticos e militantes que 
fazem campanha  com seus megafones, palanques e santinhos; 
mágicos, palhaços, coelhos da Páscoa, Papai Noel abraçando crianças 
nos shoppings; músicos que se apresenta  nas saídas de metrô; atores 
vestidos em seus personagens  em posição de estátua à espera de um 
trocado no chapéu para ganharem movimento; mendigos, loucos e 
andarilhos com suas caixas, carrinhos e cachorros; prostitutas, garotos 
de programa e travestis disputando o espaço das ruas com suas 
performances a atrair clientes (PRADO, 2011, p. 46). 
 
 

Para aprofundar a compreensão e o alcance da teatralidade, torna-se 

necessário dar atenção às práticas cotidianas, extra-cotidianas e à relação estabelecida 

entre espetacularidade e teatralidade. O professor Armindo Bião, no seu artigo 

'Teatralidade e Espetacularidade', parte do livro “Etnocenologia e a cena baiana: textos 

reunidos”, datado de 2009, apresenta os temas centrais de sua tese de doutorado. Nela, 

aborda, de forma concisa, o ponto de vista teórico e a interface teatro/antropologia a 
                                                 
106Tradução livre do texto:  "Avance l’idée novatrice d’une relation étroite entre la théâtralité – les 
caractéristiques de cet art majeur en Occident que nous appelons « théâtre »" (Huxley apud PRADIER, 
2009, p.14).   
107 Tradução livre do texto: Huxley précise: « …il y a une différence foncière entre l’évolution biologique 
animale, fondée sur la transmission génétique, et l’évolution culturelle, fondée sur la transmission 
culturelle (traditionnelle) non génétique. 
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partir de um o percurso de uma tribo de jovens intelectuais baianos dos anos de 1968 até 

1978.  Segundo ele, a "[...] interface teatro/ antropologia é reveladora do grande 

problema do discurso científico da modernidade: a definição dos termos" (2009, p. 162). 

Assim, Bião esclarece que "[...] quando fazemos teoria (theorein = ver de longe) e 

'olhamos' o mundo, todo o seu espaço é espaço teatral, e tudo o que aí se vê pode ser 

espetacular" (BIÃO, 2009, p. 162, 163). Mas, para Bião  podemos, ainda nesse espaço, 

definir o campo da teatralidade108 e o campo da espetacularidade como sendo: 

 
Os microeventos da vida cotidiana formam a teatralidade. Os 
macroeventos, que ultrapassam a rotina, são extracotidianos, e 
formam a espetacularidade. Teatralidade é o jogo cotidiano das 
interações face a face, onde somos simultaneamente atores e 
espectadores (BIÃO, 2009, p. 162; 163). 

 
 

Se olharmos, a grosso modo, os eventos cotidianos e extracotidianos da 

experiência humana na atualidade, iremos perceber que eles estão cada vez mais 

próximos. Diferentemente do autor, considero que é preciso certo esforço para perceber 

o que os distingue. Em alguns casos, é preciso sensibilidade e desapego estético para 

perceber as sutis diferenciações das práticas, dos comportamentos e das formas sociais 

da teatralidade das várias tribos urbanas contemporâneas. Para Bião:   

 
"[...] as formas sociais da teatralidade são minúsculas soluções, já 
incorporadas à tradição cultural, para os mesmos problemas. São as 
formas singularizadas das pessoas e das relações interpessoais" (2009, 
p. 164).  
 
 

Essas mudanças subvertem até estruturas tradicionais cujas formas motrizes 

haviam se deslocado para polaridades contrárias. Ao longo dos tempos, o Teatro passou 

de forma predominantemente dionisíaca à apolínea. A esse respeito, Bião acrescenta 

pensando a relação entre teatralidade e espetacularidade, que "[...] o teatro é o modelo 

apolíneo do curto-circuito teatralidade/espetacularidade. O carnaval é a versão 

dionisíaca" (BIÃO, 2009, p. 164). 

                                                 
108 'Na teatralidade agimos raramente pensando em “como”. Se penso “como pôr o pé adiante do outro”, 
no ato de andar, é possível que perca o equilíbrio. O mesmo ocorre com o ator em cena: ele não age 
inconscientemente (como os radicais stanislavskianos podem até querer), nem completamente consciente 
(como os brechtianos extremados parecem sugerir). O ator de teatro, no palco, vive uma espécie de estado 
modificado de consciência, semelhante, mas diferente, do estado de uma pessoa na teatralidade cotidiana" 
(BIÃO, 2009, p. 163). 
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A partir de todo o exposto, penso que os espaços de discussão 

transdisciplinares como a etnocenologia têm a tarefa de investigar as contribuições e 

particularidades da teatralidade e da espetacularidade. As pesquisas e estudos em 

Etnocenologia têm o seu olhar ajustado para as práticas das artes cênicas e do 

comportamento humano. Esses olhares dizem muito dos sujeitos que os produzem. 

Assim, estarão sujeitos às adequações dos estudos e das colaborações do pensamento 

dos pesquisadores. Segundo Santos (2009), essas adequações estão relacionadas ao "[...] 

recorte operado pelos pesquisadores que se ocuparam de definir 'etnocenologia' e que 

foram basicamente três: Jean-Marie Pradier, Cherif Khaznadar e Armindo Bião" (2009, 

p. 108). Santos destaca a importância do entendimento dos radicais que formam o termo 

etnocenologia, os conceitos e as diferentes visões para os quais eles nos rementem: 

 
Nem mesmo Jean-Marie Pradier, o primeiro a utilizar o novo termo se 
manteve dentro do conjunto dos objetos estritamente implicados pelo 
nome do novo campo. Pois o radical 'ceno' que remete à cena, fica, no 
texto de Pradier, em correspondência direta com as práticas e 
comportamentos humanos espetaculares (SANTOS, 2009, p. 107).   
 
 

  Pensando na formação histórica brasileira, percebo que houve um 

favorecimento em prol dos fenômenos híbridos, desde então latente em nossa 

teatralidade. Isso porque "[...] atuamos para sobreviver, mas também para criar 

metáforas, fantasias, inventar esteticamente novos espaços e reinventar-nos dentro desse 

grande e veloz tempo vivido como uma colcha de retalhos" (PRADO, 2011, p. 47). As 

singularidades que compõem o imaginário brasileiro e, consequentemente, suas 

teatralidades representam os pedaços dessa colcha. Ainda sobre nossa história, Prado 

ainda afirma: 

 

Nossa história feita de migrações, ritos de passagem e deslocamentos 
nos faz mambembes, andarilhos, bruxuleantes, palhaços, contadores 
de causos, rezas, viajantes e impregnados de teatralidade, da natureza 
do teatro. Acompanhamos a procissão de santos, a travessia de barcos 
de navegantes, dançamos nos rituais dos terreiros, seguimos as folias 
de reis, nos fantasiamos para o Carnaval da avenida, batemos palmas 
nas rodas de capoeira, do jongo, do congo, do maracatu, do boi-
bumbá, do cordel, dos repentes, do hip-hop, do funk e das danças de 
rua, nos teatros de palcos diversos em que nos inserimos como um 
mosaico ontológico do presente (PRADO, 2011, p. 47).  
 
 

Estamos no espaço do singular,  do híbrido e do favorável às elaborações. 

Sobre os lugares das teatralidades especificamente no Brasil, o escritor Joel  Rufino em 
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entrevista no livro 'A teatralidade do Humano', intitulada 'Reflexões sobre o Teatro e 

Teatralidade' define e esclarece: 

 
 

Teatralidade é a vontade que tem o humano de representar. Nesse 
sentido, é universal. Não há povo sem teatralidade, embora nem todos 
tenham teatro. No caso do Brasil se veem, do começo até hoje, duas 
pistas de acontecimentos, como se fosse duas frequências da mesma 
emissão. Uma frequência erudita, culta. É o teatro de palco, esse teatro 
que a gente vai ver na casa de espetáculo, o teatro de tradição 
europeia, o teatro shakespeariano, teatro propriamente dito, digamos 
assim.  Mas há outra frequência, que vem lá de trás também, chamada 
teatro popular. O nome não interessa, mas o fato é que há, por 
exemplo, folguedos populares que são teatralidade, embora possam 
não ser teatro. Esses folguedos já impressionavam e intimidavam José 
de Anchieta (RUFINO, 2011, p. 82 in PRADO, 2011). 
 
 

Ainda tentando localizar o teatro e a teatralidade no imaginário brasileiro, o 

autor ainda pontua a relação entre a teatralidade e a brincadeira, pois considera que:  

 
"[...] a teatralidade é brincadeira, tanto que as pessoas que interpretam 
os folguedos são chamadas de brincantes. No Carnaval109 e nas 
escolas de samba também se dizia isso" (RUFINO, 2011, p.83 in 
PRADO, 2011). 
 

A importância da teatralidade para a sociedade ganha novos contornos na 

contemporaneidade, em que os espaços de discussão da cultura, da arte e da ciência 

lançam os seus conceitos e os seus posicionamentos sobre as manifestações populares 

ou Cultural Performances. No caso deste estudo de doutorado, detenho-me nas práticas 

e escrituras reveladas a partir e das performances populares brasileiras. Essas práticas e 

escrituras podem contribuir para uma melhor percepção e valorização desses saberes 

presentes nesses fenômenos multiculturais que têm muito a dizer sobre nós e as nossas 

teatralidades.  

 

                                                 
109 "Hoje ainda se diz “eu vou brincar o Carnaval, vou brincar na Portela". Por que uma forma de teatro 
determinada perdeu esse caráter de brincadeira, por que se tornou tão formalizada que já não parece 
brincadeira? Pense que é o triunfo formidável do individualismo na civilização ocidental"  (RUFINO, 
2011, p. 83). 
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FIGURA 19 -  Mesa da casa do Mestre de Catopês do Terno de São Benedito. 
Reforma anual dos capacetes para as Festas de Agosto em Montes Claros - MG - 
2013.  Fonte: Ricardo Malveira. 

 

Antes de mergulhar nas discussões das práticas dos Catopês do Terno de 

São Benedito da cidade de Montes Claros e da minha hipótese de conversão semiótica 

para uma Teatralitura, foi necessário me debruçar sobre o período final moderno, que 

inaugurou o momento de rupturas com os padrões de teatralidade que se estendem até 

hoje.  Discuto a seguir algumas rupturas que possibilitaram ampliação das perspectivas 

sobre as teatralidades, principalmente no que tange às artes da cena a partir do início do 

século XX. 
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2.2 AS RUPTURAS 
 

Mas o próprio teatro está trabalhando pelo mal profundo da 
representação. Ele é esta própria corrupção. Pois a cena é ameaçada 
por nada a não ser ela mesma. Pois a cena não é ameaçada por nada 
ser ela mesma. A representação teatral, no sentido da exposição, da 
encenação do que é posto à frente (o que traduz a Darstellung alemã) 
está contaminada pela re-presentação suplementar. Essa está inscrita 
na estrutura da representação, no espaço da cena. 
 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 372. 
 

A história é marcada e impulsionada por rupturas ou alterações entendidas, 

neste estudo, como crises necessárias ou mesmo mortes. Para  Morin "[...] os animais 

fogem da morte e, de certa maneira, têm pavor dela; alguns sofrem com a morte dos 

seus próximos" (MORIN, 2005, p. 46). Da mesma forma, sofremos com as mudanças 

em estruturas que construímos ao longo da vida. As organizações e seus responsáveis 

não fogem a essa dinâmica. Morin pontua que "[...] os gregos designavam 'mortais' os 

humanos. A mortalidade criou seu contrário mitológico: a imortalidade" (MORIN, 

2005, p. 47).  

Retomamos ao mito de Dionísio, que, após seu diferente nascimento aqui 

tratado, foi perseguido por Hera, esposa de Zeus, por ser filho bastardo com uma 

humana. Dionísio nasceu no inverno com a forma de serpente, na primavera tornou-se 

leão e foi devorado sob a forma de touro, bode ou servo no verão. Os restos foram 

cozidos em um caldeirão após luta com os Titãs, mandados por Hera (JULIEN, 2005). 

Esse trecho da vida de Dionísio nos revela a sua condição natural de adaptação às 

vicissitudes enfrentadas, chegando a ultrapassar a fronteira da morte, pois, como admite  

Julien,"[...] conta-se que surgiu uma romãzeira no local onde haviam derramado seu 

sangue. Sua avó, Réia, reconstruiu seu corpo unindo os pedaços espalhados e o 

reanimou" (JULIEN, 2005, p. 71). Essa condição de ressurgimento está presente em 

muitos outros mitos e em muitas civilizações, indicando um imaginário planetário que 

crê na superação.  

Logo, para Morin, ao longo dos tempos "[...] a recusa da morte alimenta 

os mitos arcaicos da sobrevivência e do renascimento, além das concepções históricas 

da ressurreição (religião da salvação)" (MORIN, 2005, p. 46). Tendo como suporte o 

pensamento cíclico entre as forças vida-morte, podemos entender a morte não como o 

fim, ao contrário, é a afirmação da vida. É a quebra da presença que dá o sopro e os 

sentidos aos rastros, bem como torna evidente o movimento da contaminação e 
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potencializa a ancestralidade, tão visível, por exemplo, na vida e na ação cotidiana e 

extraordinária dos Catopês, sujeitos desta pesquisa. Não se trata de ter um discurso que 

enfatize uma visão religiosa, pois não está no âmbito da fé, e sim no entendimento da 

condição e necessidade humana de mudança. 

 
Aqui se exprimem de modo paradoxal o complexo de continuidade e 
de ruptura com nossos enraizamentos. Pois a morte é nosso destino 
cósmico, físico, biológico, animal. E ao mesmo tempo, é a nossa 
ruptura psicológica, mitológica radical com este destino (MORIN, 
2005, p. 47). 

 
O fenômeno da ruptura aqui contemplado constitui um entendimento da 

morte como um acontecimento que gera forças e produz tensões importantes para a 

produção do conhecimento, bem como para a manutenção das tradições em grupos 

sociais ou etnias com sobrevidas de memórias que atuam nos conflitos atuais. 

A morte transcende o âmbito dos seres vivos, pois também atinge as coisas 

assim como os grupos sociais, e os sistemas buscam novas possibilidades, a partir das 

necessidades e prioridades. É exatamente nisso que está o meu interesse em discutir a 

morte enquanto ruptura que produz o entre-lugar, o novo é sempre um devir, conforme 

já discuti neste trabalho. Entendo a cena atual capaz de dialogar com as novas formas de 

teatralidades. Isso porque, mais especificamente, me debruço para além de uma possível 

morte de séculos de práticas teatrais ou pela quebra de alguns padrões. Acredito que, 

com eles e a partir de suas descobertas e avanços, é possível perceber novos saberes 

caminhando sempre.  

Desse modo, ao estudar os Catopês, estou investigando a escritura da 

sobrevida e dos seus rastros que são revelados, a partir da sua teatralidade singular. 

Estou mergulhando em dimensões aparentemente perdidas. Por isso considero que as 

imagens aqui apresentadas de forma tremida reforçam o meu desejo de ir para além da 

forma e adentrar em âmbitos do espectro e em seu deslocamento, para as narrativas e 

suas espetacularidades110,  que estão presentes na imagem da manifestação dos Catopês 

a seguir: 

 

                                                 
110 "Espetacularidade - palavra ainda não incluída nos mais importantes dicionários da língua portuguesa, 
editados no Brasil, que registram "espetaculosidade", como qualidade ou procedimento de espetáculo - 
derivada do vocábulo espetáculo, de origem latina, destinada a designar o que chama, atrai e prende olhar 
(HOUAISS, 2001, p. 1229; AURÉLIO, p.1986, p.704), que compreendo como uma categoria também 
recomendável em algumas das interações humanas" (BIÃO, 2009, p. 36). 
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FIGURA 20 -  Mestre João Farias e Mestre Zé Expedito cantando junto ao 
Mastro com a bandeira de São Benedito em frente à igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, nas noites das Festas de Agosto em Montes Claros - MG - 2013.  
Fonte: Ricardo Malveira. 

Ao estudar as rupturas cênicas do século XX, entramos na dimensão dos 

elos da cadeia de transmissão da cena, que nos permite compreender a potência dos 

movimentos e nos possibilitou reconhecer, poder expressar e valorizar esse legado. O 

século XX conviveu com uma enorme profusão de movimentos que se apresentaram 

como morte de padrões até então sólidos.  

Inicialmente, a cena acontecia na rua. Posteriormente, com o crescimento 

das cidades, foi se adaptando a outros espaços abertos, como os teatros gregos e 

romanos, até que se consolidou talvez, por influência da igreja, no formato ocidental da 

cena. Nesse processo, houve uma oscilação de ocupação entre a rua e os espaços 

arquitetônicos teatrais.  Porém é preciso salientar que a rua foi, em muitos momentos da 

história, e ainda é, o espaço reconhecido do reencontro das potências da cena, onde se 

busca contar uma história, seja ela do teatro formal, seja das performances populares. 

No palco e na rua, narrativas se constroem, a partir de formas de contar:   
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Nas sociedades arcaicas, o conto oferece à comunidade um terreno de 
experimentação em que, pela voz do contador, ela se exerce em todos 
os confrontos imagináveis. Disto decorre sua função de estabilização 
social, a qual sobrevive por muito tempo às formas de vida “primitiva" 
e explica a persistência das tradições narrativas orais, para além das 
transformações culturais: a sociedade precisa da voz de seus 
contadores, independentemente das situações concretas que vive. Mais 
ainda: no incessante discurso que faz de si mesma, a sociedade precisa 
de todas as vozes portadoras de mensagens arrancadas à erosão do 
utilitário: do canto, tanto quanto da narrativa. Necessidade profunda, 
cuja manifestação mais reveladora é, sem dúvida, a universalidade e a 
perenidade daquilo que nós designamos pelo termo ambíguo de teatro 
(ZUMTHOR, 2010, p. 56).  
 

 

Seja como for a cena do teatro, tanto no espaço cênico, quanto na rua ou no 

palco, cumpriu e cumpre a sua função mutante, avança e retorna, hibridiza, 

influenciando e sendo influenciada pelos pensamentos e desejos vigentes, que 

modificam hábitos e comportamentos. 

As novas perspectivas se instalaram a partir de uma vontade/necessidade de 

renovação que traiu os paradigmas que estavam cristalizados, ao tempo em que se 

reconciliou com os rastros e as escrituras presentes das tradições.  Na transição entre o 

final do século XIX e o século XX, tivemos, com as discussões de importantes nomes, 

descobertas e avanços que influenciaram o pensamento da época, sendo importantes até 

os dias de hoje. Personalidades como Sigmund Freud (1856-1939) na psicologia, Albert 

Einstein (1879-1955) na física, Max Wertheimer (1880-1943) e o Wolfgang Köhler 

(1887-1967) na Gestalt, Emile Durkheim (1858-1917) na sociologia, Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) na filosofia, entre muitos outros, trouxeram para a comunidade 

planetária novas perspectivas, bem como desencadearam rupturas e cisões necessárias. 

Nomes  que construíram o conhecimento a partir de pensamentos também importantes 

como os de Giordano Bruno, Nicolau Copérnico e Marx. 

Surgiram muitos movimentos e questionamentos que buscaram apreender 

melhor um mundo que começava a se expandir e se entender enquanto sistema 

complexo. No campo artístico surgiram novas propostas, visões e práticas que 

desafiavam, inclusive, a produção artística tradicional apresentada no contexto social da 

época.  

Nesse período, os não-lugares ou entre-lugares enquanto espaços híbridos, 

como já discutimos, possibilitaram que as práticas e os pensamentos tradicionais se 

encontrassem com as propostas emergentes, misturando-se ou coexistindo no mesmo 
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tempo e espaço. É importante lembrar que as rupturas sempre existiram. Talvez o que 

diferencia os dois últimos séculos tenham sido a velocidade e a repercussão em todos os 

campos do pensamento.  Relembramos ainda que, no que diz respeito ao teatro, algumas 

cisões passadas e personalidades contribuíram para o que antecedeu no século XX. 

Assim, a estética grotesca, a crítica social e a "profissionalização" dos atores na cena na 

Comédia Dell' Arte, a dramaturgia de Shakespeare (1564-1616), a sátira e improvisação 

de Molière (1622-1673), a imponência e técnica do teatro oriental, a força dos rituais e 

outras manifestações cênicas em todo o mundo compõem momentos de ruptura que vão 

de encontro aos padrões clássicos no início da modernidade planetária. E no limiar do 

século XIX, como já mencionei, o surgimento do encenador e a contribuição de 

Stanislavski (1863-1938) para as práticas interpretativas trouxeram impacto 

significativo para o panorama que Artaud traduzia como caos. 

Segundo Artaud, o teatro estava em crise e precisava se recuperar: "[...] 

linguagem que evoca no espírito imagem de uma poesia natural (ou espiritual) intensa 

do bem a ideia do que poderia ser no teatro uma poesia no espaço independente da 

linguagem articulada (1981, p. 54)". Artaud pretendia com seu teatro da crueldade:  

 
Romper a linguagem para tocar na vida e fazer ou refazer o teatro; e o 
importante é não acreditar que esse ato deva ser algo sagrado, isto é, 
reservado. O importante é crer que todos podem fazê-lo e que para 
isto é preciso uma preparação. É preciso acreditar num sentido da vida 
renovado pelo teatro onde o homem impavidamente torna-se o senhor 
daquilo que ainda não existe, e o faz nascer (ANTONIN, 1981, p. 22). 
 
 

Essa busca pela renovação não com o sagrado, mas a partir de um estado 

sagrado, fez nascer a necessidade de repensar o que foi o teatro. Assim Artaud: 

 

"[...] aspirava a escapar das limitações da estrutura à italiana e sonhava 
em abolir o caráter fixo da relação entre espectador e espetáculo, em 
torná-lo ao mesmo tempo múltiplo e fluido". [...] (ROUBINE, 1998, p. 
85).  
 
 

Crescia também uma necessidade de ampliar a intencionalidade da 

teatralidade e os seus mecanismos de forma mais intencional, assumidamente enquanto 

característica cênica. Esse entre-lugar na cena europeia revelou e foi resultado do 

pensamento então vigente. Como disse no capítulo anterior, o "mundo" europeu 

começou a reconhecer e a lidar com a organização neguentrópica, isto é, a organização 

que é entendida como valores complexos, nos quais há a convivência entre  
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entropia/neguentropia, bem como o deslocamento do sujeito, da importância dos 

fenômenos híbridos e saberes comuns, antes negligenciados ou abominados. 

Enquanto muitos nomes na cena europeia buscavam uma naturalidade no 

palco, a partir do pensamento de Stanislavski, outros buscavam acentuar o que 

caracterizava as práticas do palco, assumindo, assim, a teatralidade. Caminhando nessa 

direção, o movimento Simbolista111 contribuiu, nesse período, principalmente com as 

concepções alegóricas da cor, que passaram a ser veículo de comunicação difusa na 

iluminação, nos cenários e nos figurinos. Os simbolistas ampliaram o objetivo 

denotativo da cena, incorporando a conotação e esquecendo a tendência ilusionista do 

século XVIII, que ocultava os materiais que produziam a teatralidade, sendo uma 

característica do naturalismo (ROUBINE, 1998). Roubine esclarece que "[...] o que o 

palco moderno deve essencialmente ao espetáculo simbolista é a redescoberta da 

teatralidade" (ROUBINE, 1998, p. 35).    Outro exemplo do desvelar da teatralidade 

foram as práticas da mímica corporal dramática de Étienne Decroux112, que trouxeram 

para a cena a ampliação das potencialidades da teatralidade, como sustenta Braga no 

livro 'Étienne Decroux e a artesania de ator: Caminhadas para a soberania', em que a 

autora discute, com profundidade, as contribuições do poeta da ação: 

 
A mímica de Decroux não trabalha com um modo de mimese que 
busca a "perfeição" da imagem da natureza humana, uma pretensa  
realidade (inexistente, na verdade, porque é constantemente mutante e 
criadora). Ela se utiliza de procedimentos que dilatam o ser, tais como 
a segmentação corporal e ritmos variantes para sua expressividade. 
Assim o que ela. Mimese corporal, "identifica" e gera de "identidade" 
pode ser sentido como algo monstruoso do humano. Ela gera um 
informe distinto de sua natureza de origem (BRAGA, 2010, p. 124-
125). 

 
 

Braga lembra a importância desse momento de mudanças de Craig113,  que 

era contemporâneo de Decroux, bem como a sua influência não só para Decroux,  como 

                                                 
111 "Simbolismo: movimento literário do final do século XIX, que generalizou a noção de símbolo, 
fazendo dele o código da realidade. Estética que toma da realidade elementos para que o espectador 
remeta à outra que deve descobrir" (PAVIS, 1999). 
112 "Étiene Decroux (1898- 1991): ator-artesão que trabalhou no teatro e cinema ao lado de importantes 
nomes. A sua principal contribuição para a arte foi a criação da mímica corporal dramática" (BRAGA, 
2013). 
113 "Edward Henry Gordon Craig (1872-1966): foi um importante ator, pintor, cenógrafo e diretor inglês. 
A sua estética exige o frente-a-frente tradicional do palco italiano [...] As pesquisas de Craig visavam a 
uma animação cada vez mais complexa e rica das possibilidades expressivas do espaço cênico, saindo do 
palco estático para um palco cinético" (ROUBINE, 1998, p. 76). 
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também  para Stanislavski,  no teatro e Isadora Ducan114,  que foi um importante nome 

nas rupturas que a Dança alcançou também nesse período. A autora pontua que " [...] 

Craig acredita na potência ritual do teatro e no surgimento dela pela ação, pelo 

movimento e a dança" (BRAGA, 2010, p. 315). O espaço cênico pautado nas 

possibilidades da estrutura italiana, isto é, a relação frontal espetáculo-plateia, a busca 

pelo realismo115 e naturalismo116 estava "ameaçada" não pela extinção, como os 

saudosos acreditavam, mas pela perda da preeminência à qual estava acostumada. 

O palco convencional se modernizou e rompeu com alguns dogmas das 

tradições cênicas europeias, pois se voltou para outras possibilidades de narrativas e de 

estéticas.  O ator começou reassumir seu labor poético, a partir de um contato com seu 

corpo.  A quebra da quarta, isto é, a noção ilusória de que existia uma barreira entre 

espetáculo e plateia permitiu, entre outras coisas, um diálogo entre espetáculo e plateia.  

As discussões e proposta estética épica de Bertold Brecht117 rompem de vez 

com a linearidade preconizada no renascimento em que a cena tanto se especializou nos 

últimos cinco séculos no ocidente. Em conformidade com Barthes, o dramaturgo e 

encenador alemão consegue, a partir de seu olhar para outras teatralidades do mundo, 

como a ópera de Pequim, uma desnaturalização na ação dramática e uma fragmentação 

da narrativa. Dessa forma, "Brecht saiu do impasse: realizou uma síntese autêntica entre 

o rigor da proposta política (no sentido mais elevado do termo) e a liberdade total da 

dramaturgia: seu teatro é, ao mesmo tempo, moral e subversivo" (2007, p. 100). 

Transversalmente à proposta estética e técnica de Brecht, é importante salientar que o 

seu legado é conhecido pela força política presente na narrativa épica. Essa narrativa 

impregnada de fragmentação e uma teatralidade pautada no distanciamento que cumpre 

o papel contestador e reflexivo influenciará o mundo cênico. Para Willet "[...] a essência 

de toda a ciência era, para Brecht, o ceticismo, a recusa em aceitar dogmaticamente o 

que quer que seja" (1964, p. 94). A sua dramaturgia e encenações acolhem e imprimem 

                                                 
114 Angela Isadora Ducan (1877-1927): precursora da dança moderna. Foi uma importante bailarina 
inglesa do século XX.  
115 "Realismo é uma corrente estética cuja emergência se situa historicamente entre 1830 1880. É também 
uma técnica capaz de dar conta, de maneira objetiva, da realidade psicológica e social do homem" 
(PAVIS, 1999, p. 327). 
116 ''Naturalismo - a representação naturalista se dá como sendo a própria realidade, e não como uma 
transposição artística no palco. [...] Historicamente o naturalismo é um movimento artístico, que por volta 
de 1880-1890, preconiza uma total reprodução de uma realidade não estilizada e embelezada, insiste nos 
aspectos materiais da existência humana" (PAVIS, 1999, p.261). 
117 "Eugen Berthold Friedrich Brecht (1898, 1956):  foi importante dramaturgo, poeta e encenador 
alemão. Seu teatro épico marca a história do teatro da primeira metade do século XX aos dias atuais.  As 
suas práticas cênicas e discussões resultaram em formulações teóricas sobre o distanciamento e o 
didatismo" (WILLETT,1964, p. 37). 
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elaborações estéticas a partir da crítica social que produziu a seu tempo, palavras de 

ordem aqui pensadas a partir de Deleuze, que tratei anteriormente.  

Paralelamente a essas transformações na cena tradicional, outros 

movimentos de vanguarda promoviam mudanças ainda mais profundas nas artes 

cênicas.  Uma das características principais desses movimentos eram o diálogo entre as 

outras áreas artísticas, como as artes plásticas, a dança, o cinema e o teatro, tendo como 

foco o corpo e as suas possibilidades expressivas e as novas relações entre espaço, 

espetáculo e espectadores.  Mais do que nunca, os hibridismos característicos do teatro 

colocam para a cena outros lugares para o fenômeno da teatralidade.  Os assemblages, 

os environmentes, a arte conceitual (Duchamp), o Dadaísmo, o Futurismo, o 

Surrealismo, a Bauhaus, a Acton-Collage, os happenings, a performance art (elementos, 

tempo, ação, espaço e agente)  e as performances populares  foram outros lugares ou 

entre-lugares inaugurados com reflexos na atualidade, como, por exemplo, o teatro pós-

dramático, o vídeo-arte e o reconhecimento das performances populares ameríndias. 

Apesar de tardia e fragmentada no Brasil, a cena formal também produziu rupturas 

importantes. A semana de 22 e os seus manifestos deram início a esse processo que foi 

sentido com mais intensidade após a década de 1950, chegando às práticas e às 

discussões de Augusto Boal e José Celso Martinez Correa, entre outros. Uma das 

características da Semana de 22 é que ela, entre outras, promoveu a 

interdisciplinaridade, havendo, portanto, uma relação com a complexidade, de Morin. 

Muitos desses movimentos foram prolongamentos, revisões ou 

contraposições a outras rupturas na cena também importantes ao longo da experiência 

expressiva humana. A contemporaneidade absorveu todos os movimentos inaugurados 

pelas rupturas, e instaurou a desterritorialização dos conhecimentos a partir dos entre-

lugares e da hibridização. Para efeito desta pesquisa, vou me deter nas próximas seções 

deste capítulo à performance e ao fenômeno artístico da conversão semiótica, tendo em 

vista a natureza deste estudo. 
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2.3 A PERFORMANCE  
 

Mas o que é um palco que nada dá a ver? É o lugar onde o 
espectador, dando-se a si mesmo como espetáculo, não será mais 
vidente nem vedor (voyeur), apagará em si a diferença entre o 
comediante e o espectador, o representado e o representante, o objeto 
olhado e o sujeito olhante. Com esta diferença, toda uma série de 
oposições se desconstituirão em cadeia. 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 374. 
 

 
O devir da modernidade entrevê novos espaços cênicos, novas relações para 

a cena, bem como o entendimento de outros tipos de cenas no espaço global. A 

desconstrução sempre esteve presente nas artes da cena e, no período que iniciou com o 

renascimento, tentou-se conter esse fenômeno que explode na modernidade e se torna 

força motriz na pós-modernidade.  Não mais estão em jogo a relação entre quem olha e 

quem está sendo olhado, ou mesmo o que está sendo representado e o representante, e 

sim níveis complexos de inter-relação da cena com as atualizações dos pensamentos 

vigentes e fluxo informacional no qual o mundo está imerso.  

O teatro sempre foi transgressor e promoveu conversões e rupturas, como 

afirma Demacy, em seu texto sobre leitura transversal, apresentada nos estudos de 

semiologia118 do teatro:  

 
 

Ora, o teatro traz em si, como "essência", esta modificação dos hábitos 
perceptivos do receptor (mesmo quando os encenadores se esforçam 
por recopiar a realidade a fim de produzir um exato reflexo dela, como 
no caso do naturalismo, existe a transgressão). A "caixa" teatral e o 
jogo trazem em si mesmos, inelutavelmente, a situação artificial. É 
esta característica que torna a "leitura" pelo espectador 
inelutavelmente necessária (DEMACY ;  NETTO; CARDOSO, 1988, 
p. 26). 
 
 

Há uma situação artificial que caracteriza a cena e as forças da teatralidade e 

da formatividade aqui entendida a partir de Luidi Pareyson como atividade de modo 

genérico inseparável da experiência humana e que "[...] constitui aquilo que 

propriamente denominamos de arte, é a 'formatividade', um certo modo de 'fazer' 

enquanto faz, vai inventando o 'modo' de fazer" (1993, p.20). Trata-se dessa capacidade 

                                                 
118 "Semiologia é a ciência dos signos. [...]  Segundo M. FOUCALT, a semiologia é "[...] o conjunto dos 
conhecimentos e técnicas que permitem distinguir onde estão os signos, definir o que os institui como 
signos, reconhecer seus vínculos e as leis de seu encadeamento" (1966:44) (PAVIS, 1999, p. 350). 
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de metamorfosear, de se travestir, se fazer presente em outro ente, como discuti no 

capítulo anterior.   

Acrescento, voltando ao mito de Dionísio tratado anteriormente, que a ação 

de se transformar e se adaptar já era traduzida. Logo, o deus do Teatro nascido das 

coxas de Zeus para escapar novamente da fúria de Hera, a esposa oficial, teve que se 

transformar. Zeus, para protegê-lo, confiou-o a Perséfone, que o levou à corte de 

Athamas, onde foi vestido de mulher por Ino, esposa do rei Athamas. Novamente, 

Dionísio foi descoberto por Hera.  Zeus transformou Dionísio em cabrito.  Esse foi 

viver  com as Mênades, os Sátiros e Silenos. O Deus Dionísio, transformado em animal, 

cultivou a sua relação com o vinho. Quando ficou adulto, Hera o reconheceu e tornou-o 

louco (JULIEN, 2005). Nádia Julien ainda esclarece sobre a saga do deus coxo:  

 
Na esperança de encontrar um remédio para seu mal, foi a Dódona 
consultar um oráculo, atravessando a montanha no lombo de um burro 
(que foi recompensado com o dom da palavra).  Curado Dionísio 
percorreu o mundo para difundir seus conhecimentos sobre a vinha e o 
vinho [...] (JULIEN, 2005, p. 71). 

 
 

  A sempre transformação, o dom da palavra, a morte e renascimento estão 

no cerne das artes da cena regidas pela necessidade de conversão dada à efemeridade de 

sua forma. O início do século XX foi marcado pela propagação de movimentos que 

contribuíram para os novos espaços da cena para o pensamento da performance; em 

especial e, mais "recentemente" pelo reconhecimento das performances populares, que é 

o interesse deste estudo.  

Os movimentos nas artes plásticas, como o Dadaísmo, a arte conceitual, o 

Futurismo, o Surrealismo, a escola de Bauhaus e os entre-lugares de desterritorialização 

ou interartes, como assemblages, os environmentes, a Acton-Collage e os happenings, 

configuram o percurso e a organização do pensamento da performance art como 

linguagem.  

Neste estudo, farei um breve panorama desse caminho, recortando pontos 

que venham contribuir para o entendimento da performance e a sua contribuição para o 

reconhecimento das performances populares, em especial as ameríndias representadas 

aqui com as práticas dos Catopês de São Benedito. 
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FIGURA 21 - Catopês do Terno de São Benedito dentro de Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, na missa do reinado das Festas de Agosto em Montes Claros - MG - 2013.  
Fonte: Ricardo Malveira. 

 

A performance, como muitas expressões cênicas, sempre fez parte da 

experiência humana enquanto fenômeno.  Em dado momento, a performance ganha 

forma, organização, agentes e uma ação mais consciente enquanto experiência artística. 

Para Cohen, esse panorama pode ser percebido, ao analisar as experiências cênicas ao 

longo da história: 

 
De uma forma cronológica, podemos associar o início da performance 
com o século XX e o advento da modernidade. A rigor, 
antropologicamente falando, pode-se conjugar o nascimento da 
performance ao próprio ato do homem se fazer representar (a 
performance é uma arte cênica) isso se dá pela institucionalização do 
código cultural (COHEN, 2009, p. 40,41). 
 
 

O autor pontua em nota que o "[...] início da modernidade nas artes cênicas 

é associado à apresentação de 'Ubu Rei', de Alfred Jarry119" (COHEN, 2009, p. 40), 

                                                 
119 "Alfred Jarry: poeta e estusiasta do ciclismo que tinha vinte e três anos na época em que a sua 
produção absurda e burlesca, Ubu Rei, estreou [...]  A peça tinha por modelo as farsas das quais Jarry 
paticipava em seus anos de escola [...]. Jarry  explicou  as características principais  da produção numa 
carta a Lugné-Pöe, também publicada como prefácio da peça. Uma máscara identificaria o personagem 
principal, Ubu, que usava uma cabeça de cavalo feita de papelão presa ao pescoço "como no antigo teatro 
inglês". Haveria apenas um cenário, eliminando-se assim o subir e descer das cortinas e, ao longo da 
encenação um cavaleiro vestido a rigor ergueria cartazes indicativos da cena como nos espetáculos de 
marionetes" (ROSELEE, 2005, p. 01). 
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dadas as mudanças que provoca. Lembro que, para a história do pensamento, a 

modernidade teve início mais pulverizado a partir do renascimento, tendo uma 

intensidade intensificada no século XX.  Cohen esclarece ainda que, para a instalação da 

cultura existiria, desde tempos remotos, a tensão e a coexistência do apolíneo e do 

dionisíaco, que, para a " [...] terminologia de Nietzsche seria uma síntese dialética de 

duas energias dicotômicas" (COHEN, 2009, p. 41). Em muitos momentos da 

experiência artística humana uma dessas forças tem maior propagação, de acordo com 

os interesses do poder instaurado.  

A organização das propostas clássicas compreende maior predominância 

das forças apolíneas com base na organização aristotélica. Outra parte diz respeito aos 

movimentos transgressivos, subterrâneos, muitas vezes proibidos, pautados nos 

conhecimentos populares,  na improvisação, na sátira e na contestação do poder que os 

oprime e exclui. Essa parte está diretamente ligada às forças dionisíacas, que nos 

últimos séculos, foram colocadas de lado, por não serem aceitas e compreendidas pelo 

pensamento racional. É importante reconhecer  que, tanto nas experiências clássicas 

como nas vanguardas,  as duas forças coexistem em maior ou menor proporção.  

Nos últimos tempos, o interesse pelo fenômeno da performance e pela 

instauração da performance como linguagem artística "[...] resgata a corrente que se 

reporta ao ritual, ao dionisíaco" (COHEN, 2009, p. 41). O pesquisador Turner deu  

atenção a esse estado, ação marcadamente presente na história da humanidade: 

 
O estudo geral o formas dramáticas podem incluir outras tradições 
performativas - por exemplo, como já referi anteriormente a 
Commedia dell'Arte, a comédia italiana, que já no século XVI, existia 
ao lado do teatro regular ou legítimo, e que, migrando para a França, 
influenciados não só as farsas e alta comédia de Molière (1622-1673), 
mas também a migração através do Atlântico penetrou celebrações 
folclóricas, como os carnavais do Caribe de Trinidad e outros, a que 
deu essas máscaras tradicional como Pierrot Grenade120 (TURNER, 
1986, p. 29). 
 

Ainda nesta direção, para  Zumthor, na obra 'Performance, recepção e 

leitura',  a performance  é um termo do inglês, mas teve formação histórica na França, e nos 

                                                 
120 Tradução livre do texto: The general study o dramatic forms might include other performative 
traditions - for examples, as I mentioned earlier the Commedia dell'Arte, the Italian comedy, which 
already in the sixteenth century existed alongside the regular or legitimate theatre, and which, migrating 
to France, influenced  not only the farces and high comedy of Moliere (1622-1673) but also migrating 
across the Atlantic penetrated folk celebrations like the Trinidadian and other Caribbean carnivals, to 
which it gave such traditional  masks as Pierrot Grenade (TURNER, 1986,  p. 29). 
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Estados Unidos ganhou espaço com pesquisadores com objetos de estudo as manifestações 

culturais lúdicas como Abramas, Ben Amos, Dundee Lomax por sua força marcada por sua 

prática (ZUMTHOR, 2007). 
 

 De acordo com  Zumthor,  "[...] a performance é para esses etnólogos uma 

noção central no estudo da comunicação oral" (ZUMTHOR, 2007, p. 30). Tendo em 

vista ainda o pensamento de Zumthor que " [...] se um fato observado em performance 

é, por esse motivo prático, transmitido, como objeto científico, por impressão ou 

conferência, então de maneira indireta e segunda, a forma se quebra"(2007, p. 30).  Isso 

explica a profusão do termo na linguística, principalmente nos Estados Unidos  no 

início dos anos 50. O autor nos alerta que a palavra performance não é inocente, o seu 

estudo e emprego deve vir atento às suas características híbridas, o que facilitou o 

trânsito em muitas áreas do conhecimento. 

 
A performance é outra coisa. Termo antropológico e não histórico, 
relativo, por um lado, às condições de expressão, e da recepção, por 
outro, performance designa um ato de comunicação como tal; refere-
se a um momento tomado como presente. A palavra significa a 
presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira 
imediata. Nesse sentido, não é falso dizer que a performance existe 
fora da duração. Ela atualiza virtualidades mais ou menos numerosas, 
sentidas com maior ou menor clareza. Ela as faz "passar ao ato", fora 
de toda consideração pelo tempo. Por isso mesmo, a performance é a 
única que realiza aquilo que os autores alemães, a propósito da 
recepção, chamam de "concretização" (ZUMTHOR, 2007, p. 50).  
  
 

O termo, no campo artístico, mantém e amplia essa concretização. O início 

das experiências com a performance que marcam a modernidade nas artes cênicas, data 

da década de 1910, com movimentos, como o Futurismo Italiano, a germinação do 

movimento Dadaísmo, o Surrealismo, que vai contra  o realismo no teatro, e a Bauhaus 

alemã, com experiências cênicas, sendo "[...] a primeira instituição de arte a organizar 

workshops de performance"(COHEN, 2009, p. 42). No livro “A Arte da Performance: 

Do Futurismo ao Presente”, Goldberg faz um detalhamento dos trajetos dessa 

linguagem e destaca a importância, na Bauhaus,  do pintor e escultor Oskar Shlermmer 

e como as suas experiências significativas em dança contribuíram na pesquisa de 

difusão dessa nova arte. A autora afirma que "[...] a performance foi um grande sucesso 

exatamente porque seus recursos mecânicos e toda a sua concepção pictórica refletiam, 

ao mesmo tempo, a sensibilidade  artística e tecnológica da Bauhaus" (2006, p. 89). A 

Bauhaus é fechada, em 1933, pelo nazismo. Mas o forte movimento em torno dos 



134 
 
estudos da performance se desloca para a América na Carolina do Norte em 1936, com 

a criação da Black Mountain College, e depois para Nova York (COHEN, 2009), 

mantendo a sua proposta, o espaço de criação e a discussão dessa arte. 

O trajeto de vivências da performance no século XX, marcado pela 

necessidade cênica de sempre atualização e desconstrução,  ganha força com o novo 

contato da arte com o corpo. Ampliam-se novas relações do corpo no espaço, a exemplo 

das relações público/performer, pensadas por Graham, e se estabelece  a possibilidade 

da polifonia narrativa. Surgem propostas extremas, como as performances ritualísticas 

do austríaco Hermann Nitsch, que envolviam sangue nas cerimônias dos anos 1960 

(GOLDBERG, 2006,). Nesse mesmo período, houve o fortalecimento e a tensão criada 

pelo movimento de contracultura no Greenwich Village, em Nova York, as discussões 

da crítica genética, os movimentos Off-Broadway e Off-Off-Broadway, que também 

absorveram e dialogaram com as propostas performativas. Assim, a perfomance 

enquanto uso do corpo como veículo comunicativo sofreu a influência do Kabuki, do 

Nô e também de movimentos artísticos (GLUSBERG, 2006). Além de Shelermmer, 

importantes artistas foram  influenciados e relacionados ao percurso da performance,  

como Marcel Duchamp, Artaud, , Picasso, Breton, Picábia, Satie, Cage, Tzara, entre 

outros. As  suas propostas estéticas e obras artísticas proporcionaram mudança de 

paradigmas nas artes de seu tempo (GLUSBERG, 2006). 

Na década de 1970, surgem também propostas de não narrativa, com o 

chamado teatro imagem, de Bonnie Marranca, que apresenta a performance fringe, que 

"[...] era de natureza não-literária: um teatro dominado por imagens visuais. Ausência 

de narrativa e diálogo, trama, personagem e cenário em forma de um espaço 'realista' 

enfatizava essa 'imagem de palco'" (GOLDBERG, 2006, p.175).  

A performance ampliou o espaço das artes, possibilitando maior contato e 

comunicação. Consequentemente, fortaleceu a informação com base no elemento corpo. 

Isso significou uma volta às origens da atividade artística, pois como admite  Guisburg 

"[...] a origem dessa ideia do uso do corpo humano sujeito e força motriz do ritual 

retoma tempos antigos" (GLUSBERG, 2006, p. 11).  

 O surgimento do happening, bem como de outras propostas artísticas daquele 

momento apontavam na direção de um reexame dos objetivos de todas as manifestações 

artísticas. Nesse sentido, a performance englobou, nos seus percursores,  tanto poetas, 

como pintores, músicos, dançarinos, escultores, cineastas,  dramaturgos e pensadores. 

Posteriormente, entre outros movimentos, os assemblage (encaixes), forma elaborada de 
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Collage e environments, a live art, body art, a arte conceitual e Pollock também 

contribuíram nessa direção.  

A performance inicia como um entre-lugar  no espaço artístico e inaugura 

um lugar de representação onde o autor é ele mesmo também o ator na condição de 

tradutor da sua própria escritura. Para Zumthor, a presença do corpo é elemento 

irredutível e acrescenta que "[...] recorrer à noção de performance implica então a 

necessidade de reintroduzir a consideração do corpo no estudo da obra” (ZUMTHOR, 

2007, p. 38). O corpo no estudo da obra ganha o campo da pluralidade das sensações em 

que "[...] a percepção é profundamente presença" (ZUMTHOR, 2007, p. 38).  A arte e a 

ciência assumem o reduto e principal vetor das incertezas humanas: o sujeito e o corpo. 

Temos a percepção ampliada onde: 

 
Minha própria presença para mim é tão ameaçada como a presença do 
mundo em mim, e minha presença no mundo. A presença se move em 
um espaço ordenado para o corpo, e, no corpo, rumo a esses 
elementos misteriosos aos quais nos dirigem as flechas que tento 
esboçar, sem que seja possível determinar, de maneira precisa o lugar 
para onde convergem. Toda poesia atravessa, e integra mais ou menos 
imperfeitamente, a cadeia epistemológica sensação-percepção-
conhecimento-domínio do mundo: a sensorialidade se conquista no 
sensível para permitir, em última instância, a busca do objeto 
(ZUMTHOR, 2007, p. 81). 

  

Trata-se de uma forma de atuação que busca transformar o corpo atuante 

num veículo significante. Nesse sentido, o performer será sempre um agente 

transformador e espectador de sua própria criação. É, ao mesmo tempo, o protagonista e 

o receptor daquela escritura dramatúrgica. Isso porque a principal fonte inspiradora da 

Performance Art é a vida social e são as condições sociocontextuais que lhe inspiraram. 

A performance, inicialmente, se apresentava sob "[...] duas conotações: a de 

uma presença física e a de um espetáculo, no sentido de algo para ser visto/spetaculum" 

(GLUSBERG, 2005, p. 43).   

 
A performance está ontologicamente ligada a um movimento maior, 
uma maneira de se encarar a arte; A live art. A live art é um 
movimento de ruptura que visa dessacralizar a arte, tirando-a de sua 
função meramente estética e estilística. A ideia é de resgatar a 
característica ritual da arte tirando-a de "espaços mortos", como 
museus, galerias, teatros e colocando-a numa posição "viva" 
modificadora (COHEN, 2004, p. 38). 
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Ou seja, a performance tem como ponto de origem o próprio corpo, 

entendido na Etnocenologia como skeno. Esse corpo vai-lhe servir de base e foi a partir 

das novas relações com o espaço e as ações que investigam o contato entre o artista e o 

público, que esse corpo deixa de ser essa base sem perder, no entanto, a sua importância 

essencial. Ao longo das últimas décadas, a performance vai se afirmando enquanto um 

formato contemporâneo de expressão artística, tanto que começa a ser reconhecida nas 

próprias manifestações populares. Isso pode ser observado pela quantidade de artistas 

como Picasso, Peter Brook, Jersy Grotowski, Eugênio Barba, Richard Schechner, entre 

outros e pesquisadores da humanidade que passaram a se dedicar ao estudo dessa 

linguagem.  Tratarei com maior profundidade de alguns desses nomes, em momento 

oportuno neste estudo. 

Entre os pesquisadores das humanidades, destaca-se Victor Turner, que 

assim se pronunciou sobre essas questões em sua obra “The Anthropology of 

Performance” :  

 
Se a performance parece então ser um objeto legítimo de estudo para a 
antropologia pós-moderna, parece apropriado que devemos examinar 
a literatura sobre os tipos de performance. Nós não precisamos nos 
limitar à literatura etnográfica. Se o homem é um animal sábio, um 
animal toolmaking, um animal de auto-realização, um símbolo, 
usando animal, ele é, nada menos, um desempenho animal, o Homo 
performans, não no sentido, talvez, que o homem é o animal de auto-
performance - as performances são, de certa forma, reflexiva, na 
realização de ele se revela a si mesmo121 (TURNER, 1986, p. 81). 
 
 

Esse mesmo autor se dedicou, ainda, às performances no espaço social, 

entendidas como performances culturais. O autor  adverte que elas têm seus próprios 

estilos, discursos narrativos, padrões de desenvolvimento e funções características. Para 

o pesquisador  Ligiéro, "[...] os estudos da performance oferecem a possibilidade de um 

questionamento crítico que pode iluminar práticas culturais como aspectos da vida 

cotidiana no movimento social dos nossos tempos" (LIGIÉRO, 2011, p. 69). Esse autor 

acrescenta: 

                                                 
121 Tradução livre do texto: If performance seems then to be a legitimate object of study for postmodern 
anthropology, it seems appropriate that we should examine the literature on types of performance. We 
need not confine ourselves to the ethnographic literature. If man is a sapient animal, a toolmaking animal, 
a self-making animal, a symbol-using animal, he is, no less, a performance animal, Homo performans, not 
in the sense, perhaps, that man is self-performing animal - his performances are, in a way, reflexive, in 
performing he reveals himself to himself (TURNER, 1986, p. 81). 
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O foco interdisciplinar da performance rejeita alguns dos aspectos 
limitadores etnocêntricos herdados do teatro tradicional e dos estudos 
de dança, permitindo aos estudantes centralizar suas pesquisas em 
formas expressivas que extrapolam os limites dos gêneros de 
performances europeus (LIGIÉRO, 2011, p. 69). 

 

Essa interdisciplinaridade proporcionou estudos e perspectivas para outras 

práticas performativas da comunidade planetária,  como também  campos de pesquisa 

como a etnocenologia, que, há quase duas décadas, vem revelando as práticas 

extracotidianas e os fenômenos espetaculares,  a partir de suas forças motrizes. Armindo 

Bião, principal nome da etnocenologia no Brasil, propõe uma reflexão sobre a estética 

performativa e o cotidiano. A esses conceitos vou me ater com maior aprofundamento 

no próximo capítulo. Mas, no momento, recorto aqui um trecho do item sete que diz 

respeito aos ritos e às rotinas, onde "[...] estes comportamentos compõem uma espécie 

de espetacularidade, ou de teatralidade extracotidiana" (2009, p.127). Bião ainda 

acrescenta que "[...] os ritos são a condição de coexistência da pessoa com a alteridade. 

O espetáculo continua, the show must go on (2009, p. 127). Para Shechener, no seu 

texto 'Ritual - do Introduction to Performance Studies', traduzido por Aressa Rios, as 

"[...] performances - sejam elas performances artísticas, esportivas sejam a vida diária – 

constituem a ritualização de sons e gestos" (2012. p. 49), sendo caracterizadas por 

comportamento altamente estilizado ou  natural como na vida, mas que, nos seus rituais, 

são imantadas pela força do jogo. Rituais aqui devem ser entendidos a partir de 

Shechener, como "[...] memórias em ação, codificadas em ações" (2012. p. 49). 

Shechener dá grande contribuição ao espaço acadêmico para as discussões sobre a 

performance e a sua profusão transdisciplinar. Retomarei os conceitos de Shechener  e 

Armindo Bião  posteriormente,  quando tratar da performance e da  espetacularidade 

dos Catopês de São Benedito em Montes Claros, sujeitos deste estudo. 

 Em nosso ambiente acadêmico, Ligiéro assim se declarou sobre as relações 

da Performance com os estudos antropológicos:  

 
"[...] o estudo da performance combina antropologia, artes 
performáticas e estudos culturais, usando lentes interdisciplinares para 
examinar um conjunto de atos sociais: rituais, festivais, teatro, dança, 
esportes e outros eventos ao vivo" (LIGIÉRO, 2011, p. 69).  
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Todos esses desdobramentos levaram pesquisadores importantes da área das 

manifestações populares a encontrar, na performance, as características para o teatro 

multicultural, como ainda afirma Ligiéro:  

 
A partir da década de sessenta, pesquisadores como Jersy Grotowski, 
Peter Brook, Richard Schechner e Eugênio Barba encontraram na 
palavra "performance" a propriedade para definir esse teatro 
multicultural, includente (música, dança, percussão e recursos visuais 
elaborados) e, em muitos casos, ritualizado, diferenciando-o do teatro 
ortodoxo praticado no Ocidente, modelado a partir do teatro grego e 
encaixotado pela quarta parede para o deleite da burguesia (LIGIÉRO, 
2011, p. 67, 68). 
 
 

No Brasil, atento a esse movimento global e impulsionado pela 

performance, pelos   estudos, pelo ideal de respeito à cultura híbrida brasileira, destaco 

nomes como Mário de Andrade, Augusto Boal, Zé Celso Martinez, Ivaldo Bertazzo, 

Zeca Ligiéro, entre outros, cujas contribuições ampliaram o um olhar tanto para a cena 

formal, como para as manifestações cênicas brasileiras e abriram caminho para novos e 

ancestrais modos de fazer e de proceder nos lugares cênicos. Temos assim Mário de 

Andrade ampliando o nosso olhar para as manifestações culturais. Augusto Boal que 

praticou e repensou o discurso do ator,  e do não ator, e sua relação com o contexto 

social através do seu Teatro do Oprimido.  Zé Celso Martinez e sua visceral ligação com 

o ritual, e o seu lugar nos espaços físicos de cena e no imaginário da cena brasileira.  

Ivaldo Bertazzo com seu olhar para o corpo cotidiano, a cultura e as suas possibilidades 

de expressão na cena e no bem estar do praticante. Estes importantes  nomes entre 

outros  e as suas propostas dialogam com os discursos planetários onde os 

contemporâneos, entendidos aqui como escrituras, rastros, performatividades e 

possíveis entre lugares cênicos são forças motrizes para o fazer artístico-cultural.  

Estes fazeres nos permitem está cientes  da  necessidade do 

autoentendimento das nossas teatralidades e suas potencialidades enquanto forças 

motrizes cênicas  que ampliam as ações teatrais, devolvendo-as ao jogo dos 

acontecimentos sob a força dos rastros, revelando escrituras que marcaram a história da 

cena brasileira. Inclusive, já existe o reconhecimento da importância da performance 

ameríndia, como esclarece Ligiéro: 

 
A performance ameríndia é variada e peculiar. Sua teatralidade 
absoluta estarreceu desde os primeiros viajantes que aqui aportaram 
aos últimos antropólogos estrangeiros. Os elementos da dança e suas 
complexas coreografias, o uso de máscaras e os elaborados desenhos 
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corporais, a arte plumária, o canto e a dramatização de animais 
selvagens e seres encantados mitológicos, o profundo sentido 
ritualístico, são as características em comum dos aproximadamente 
200 grupos étnicos. As formas teatrais do índio, de fato, não possuem 
nenhuma relação com as do europeu, mas apresentam aspectos muito 
semelhantes às formas asiáticas e africanas (LIGIÉRO, 2011, p. 72). 
 

 

  O entendimento dos elementos que compõem as teatralidades das 

Américas na nossa pós-modernidade desterritorizada, bem como os diálogos existentes 

e possíveis no fluxo dos rastros pertencem ao devir que almejo para a cena brasileira. 

Logo, persigo o fenômeno das escrituras agora possível,  a partir de uma ruptura e de 

uma hibridação entre a teatralidade manifesta na rua e as leis que regem a teatralidade 

do palco. O objeto do meu desejo está nas formas teatrais ameríndias, em especial as do 

Brasil. Percebo a sua natureza complexa e acredito em que, para um melhor 

entendimento de suas singularidades e forças, seja preciso lançar mão de um conceito 

igualmente complexo, dada a sua igual natureza.  

 

2.4 A CENA NO PALCO - ALGUNS CONTEXTOS DA CENA FORMAL NA 

CIDADE DE MONTES CLAROS - MG. 

 

Apresento uma breve contextualização da cena formal em Montes Claros -

MG, para o entendimento do contexto cênico, onde promovo o meu experimento e o 

deslocamento entre teatralidades.   

Para o entendimento das forças que atuam em um dos polos do nosso 

estudo, a saber, o teatro formal, apresentei,  no capítulo anterior, um panorama da cena 

mundial, algumas rupturas das artes da cena,  com um recorte para a performance e as 

práticas espetaculares,  a fim de nos aproximarmos dos rastros que constroem a cena 

contemporânea, bem como perceber os contextos das características hegemônicas 

europeias na cena e a sua ampliação para outros  lugares cênicos.  

No contexto cênico mineiro das últimas décadas, temos um forte 

desenvolvimento do teatro de grupo, onde temos como principal expoente o Grupo 

Galpão122, que vem inspirando outros grupos na direção desse tipo de organização. 

                                                 
122 "O Galpão se constitui como um grupo de atores que realiza o teatro de pesquisa. Durante sua 
trajetória sempre convidou diferentes diretores para as montagens. A linguagem de trabalho da trupe é 
resultado de uma série de encontros com Fernando Linares, Paulinho Polika, Eid Ribeiro, Gabriel Villela, 
Cacá Carvalho, Paulo José, Ulisses Cruz, Paulo de Moraes, Yara de Novaes, Jurij Alschitz e tantos 
outros. [...] Os encontros com grupos e movimentos teatrais espalhados pelos quatro cantos do país 
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 Outro fator relevante, quanto às características e ao desenvolvimento da 

cena especificamente mineira, foi a implementação de cursos de graduação e 

bacharelado e licenciatura em Teatro nas ultimas décadas.  Infelizmente não 

aprofundaremos nesse campo histórico da cena mineira apesar da sua importância e 

abrangência, justamente porque este estudo nos forçaria a um distanciamento do nosso 

recorte, mas foi necessário citá-lo, tendo em vista a própria conjuntura atual da cena 

formal de Montes Claros - MG. 

A organização da cena teatral de Montes Claros, anteriormente à construção 

do Centro Cultural, pode ser percebida através de notícias no Jornal Correio do Norte.  

Esse jornal é um importante repositório da história antiga da cidade. Temos, por meio 

desses registros, uma noção dessa cena, como podemos perceber em registros de 

apresentações circenses que passavam pela cidade e traziam também a arte dramática 

em suas atividades. Podemos observar uma notícia sobre um  Circo, no jornal do dia em 

06 de abril de 1884: 

 
Em noite do dia 3 do corrente os artistas Ferreira e Paim, cuja estada 
nesta cidade já foi anunciada por esta folha. Entretiverão o público 
com os seus trabalhos gymnasticos, no vasto pateo da Caridade, onde 
levantaram um circo provisório. O espectaculo foi bastante 
concorrido, e os trabalhos artísticos foram bem executados. O Sr. 
Ferreira na barra fixa, nos saltos mortaes e de gigante arrancou muitos 
applausos aos espectadores. O Sr Paim é inexcedivel papel de 
palhaço; e os trabalhos do trapézio que executou, como scenas de 
deslocamento, o recomendam como um bom artista. Os Sons da sua 
harmonica foram arrebatadores. No dueto - O Mestre de Musica , - 
executado com muita perfeição, primou, pela excellencia da voz e pela 
elegancia da posição, excellentíssima Srª D. Maria Magdalena. Nossos 
parabens aos dignos artistas. Desejamos sejam bem remunerados por 
sua bonita concurrencia (JORNAL CORREIO DO NORTE, número 
07, 1884). 

 
 
Meses depois, temos outro registro de atividades circenses na cidade que 

trazem componentes dramáticos em suas programações, como podemos ver no Jornal 

Correio do Norte, ano 1,  número 22,  do dia  20 de julho de 1884: 

                                                                                                                                               
também foram fundamentais para a formação do jeito de ser do Galpão. Desde a sua formação, a 
companhia sempre buscou as raízes do teatro popular e de rua [...]. [...] Primeira formação em 1982 [...]". 
http://www.grupogalpao.com.br/?page_id=70 Acesso em 27/12/2014. 
 



141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 22 - Notícia sobre novo circo que iria chegar em Montes 
Claros - MG, em 1884. Fonte: Correio do Norte. 
 
 

As práticas da cena aconteceram, inicialmente, na forma de apreciação; 

posteriormente, organizou-se com a participação no fazer artístico. O desejo de ter um 

espaço para a cena já estava no imaginário da população que compunha uma sociedade 

em crescimento e que queria as mesmas práticas sociais da capital. 

 
Aventa-se a idéia fundação de um pequeno theatro, nesta cidade. A  
proposito, escreveremos ha tempos em um dos apontamentos sobre o 
municipio, dos quaes tem sido publicados alguns capítulos neste 
periodico. "A monotonia dos habitos da população que aos labores 
diarios, nenhuma diversão encontra, reclama ignalmente a um a 
fundação de um pequeno theatro. onde precariamente se apresente 
bons dramas e comédias-deem-se partidas musicaes e outros 
espectaculos"(JORNAL CORREIO DO NORTE, número 11, 04 de 
maio de 1884). 

 

Nesse período, sendo tratadas como folclore, as teatralidades e 

performances da cena popular  estavam presentes no espaço festivo religioso e das ruas, 

como podemos constatar neste outro registro do jornal 'Correio do Norte': 

  

Festas Religiosas: O Sr Alfº Camillo Luiz Carvalho, procurador da 
festa de Nossa Senhora e S. José, padroeiro desta fregueizia, explica, 
em outra secção desta folha, o motivo pelo qual deixou de ler logar, 
com as festas ceromonias  do estylo, a mesma festa, no dia 15 do 
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corrente. Os juizes, por deliberação acorde, resolveram empregar nas 
obras e reparos da nossa matriz as quantias com que tinham de 
concorrer, para a celebração dos actos religiosos de que costuma 
constar aquella festa. Merece por certo, inteira aprovação e louvores 
esta resolução dos festeiros, attento o estado lastimavel em que se vê a 
matriz desta cidade, que exterior, quer interiormente. Assim  tivessem 
muitos imitadores; e, em logar de algumas duzias de fogos e velas 
consumidas improficuamente, teriamos em templo, ao menos, mais 
decente para o culto divino, o que seria mais agradável a Deus. As 
solenidades religiosas realçar-e-hão melhor, quando houver uma igreja 
condigna dellas e desta localidade. No dia 16, começaram as festa d 
costume - de N. Senhora do Rozario, na respectiva capella de S, 
Benedicto e do Divino Espirito Santo -cuja noticia daremos no 
proximo numero (número 26, dia 17 de agosto de 1884). 

 

Mesmo com sua força e aceitação popular, não é de hoje que as festas ficam 

em segundo plano pelo poder vigente (religioso e político). As instâncias religiosas têm 

forte influência e participação na implantação de práticas cênicas, contribuindo também 

na formação da cena teatral de Montes Claros. O Teatro formal da cidade de Montes 

Claros se instalou mediante as apresentações de grupos itinerantes de atores e circos que 

passavam pela região, como comprovam os registros do Correio do Norte, e, depois que 

ganhou popularidade, com entusiastas dessa arte, como Cônego Carlos Vincart, que 

fundou o Clube São Genesco (PAULA, 1979).  

Para a professora Me. Terezinha Narciso Correa, e também a partir dos 

registros de Hermes de Paula, que  destaca no seu trabalho dissertativo de mestrado 

(2011),  uma mostra atual de teatro da cidade, evidenciando que as instâncias religiosas 

naquele início tiveram forte influência e participação na implantação de práticas 

cênicas. Para essa autora, foi através da iniciativa dos Cônegos que tivemos a formação 

dos clubes dramáticos:  

 
Foram 29 espetáculos, até 1916, quando o cônego foi transferido para 
São Paulo. Com a transferência do Cônego Carlos, o Clube São 
Genesco foi fechado. Mas, no mesmo ano, foi fundado o Clube 
Dramático Montesclarense, por Luiz José Amorim. A comunidade se 
organizou e novos atores surgiram, dirigidos por José Tomás de 
Oliveira, diretor do jornal Gazeta do Norte, em seus ensaios, contando 
com uma orquestra dirigida por Tonico Faria (NARCISO, 2011, p. 
43).  

 

É importante lembrar que, de forma mais tardia, esse fazer cênico e as suas 

práticas vão sofrer influências das discussões,  das práticas cênicas modernas, das 

rupturas do século XX e da contemporaneidade, como  apresentamos anteriormente, 

claro, nas devidas proporções e dimensões do contexto da cidade.   
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O projeto Arquivo Digital Teatro Unimontes, coordenado pela Professora e 

diretora Solange Maria Veloso Sarmento, faz importantes apontamentos sobre as 

práticas teatrais a partir do espaço acadêmico. Este projeto registra que na segunda 

metade do século XX, temos o registro práticas de teatro na antiga Faculdade de 

Filosofia e Letras na década de 1960, com destaque para a montagem "A sapateira 

prodigiosa" do texto de Federico Garcia Lorca no ano de 1966123.   Destaque também 

para outros movimentos no espaço universitário com o teatro universitário na Fundação 

Norte Mineira de Educação,  com a montagem "Rei da Vela" de Oswaldo de Andrade 

dirigido pelo professor e diretor João Batista de Almeida Costa124. João Batista de 

Almeida Costa atuou também no grupo Arena do Rosário na conhecida montagem 

"Hoje é dia de Rock" na década de 1970, entre outros importantes trabalhos.  

Ainda no espaço acadêmico, décadas depois temos o surgimento do grupo 

FACEATO, na  FACEART, "antiga Faculdade que abrigou o Curso de Educação 

Artística da Unimontes"125.  O grupo FACEATO foi criado pelo professor e diretor José 

Baptista  da Silva.  As artes cênicas no espaço acadêmico ainda tiveram as contribuições 

já com o curso de licenciatura plena em Artes Cênicas, hoje curso de Artes Teatro da 

Unimontes,  do professor, ator e diretor Homero Carvalho Faria  no ano de 1993.  O 

professor Homero ministrou disciplinas na primeira turma de Curso de Educação 

Artística da Unimontes - licenciatura plena em Artes Cênicas. Nesta turma destaco as 

professoras, diretoras e atrizes Terezinha Lígia das Graças Fróes e Solange Maria 

Veloso Sarmento, nomes importantes da cena teatral e no ensino do teatro em Montes 

Claros no curso de Artes Teatro - Unimontes. 

Terezinha Narciso Correa, outra professora do atual curso de Artes Teatro - 

Unimontes, faz um histórico sobre a construção do Centro de Extensão e Cultura 

Hermes de Paula, que começou em 1979. Citando Reginauro Silva126,  Terezinha 

Narciso faz um registro, em sua pesquisa de mestrado (2011), desse  lugar da cena 

importante para o movimento teatral da cidade:  

 

                                                 
123 Projeto Arquivo Digital Teatro Unimontes - Resolução 257 CEPEX/2008 - 
http://www.arquivodigitalteatrounimontes.com/breve-historico-justificativa - acessado em 26 -12 -2014. 
124  Projeto Arquivo Digital Teatro Unimontes - Resolução 257 CEPEX/2008 - 
http://www.arquivodigitalteatrounimontes.com/galeria-de-fotos/joba-costa/ - acessado em 26 -12 -2014. 
125 Projeto Arquivo Digital Teatro Unimontes - Resolução 257 CEPEX/2008 - 
http://www.arquivodigitalteatrounimontes.com/breve-historico-justificativa - acessado em 26 -12 -2014. 
126Artigo de Reginauo Silva, publicado na Revista Verde Grande 2005 - Revista publicada pela Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros. 
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Tudo teve início, a partir da construção, em 1979, pela prefeitura 
municipal, de um prédio que seria uma biblioteca pública e um 
auditório para conferência. Os integrantes do grupo Tapuia 
começaram a conversar sobre a construção com outros artistas e 
questionar: por que uma biblioteca e auditório de conferência, em vez 
de um Teatro? Formaram uma comissão e solicitaram audiência com o 
prefeito, Antônio Lafetá Rebello, onde reivindicaram a mudança do 
projeto. Que ele fosse adequado a um teatro/auditório (SILVA, 2005, 
p.124 apud NARCISO, p. 2011). 
 
 

Assim, os grupos e as lideranças se organizaram para esse feito. Um fato 

curioso desse momento foi a gravação do premiado filme Cabaré Mineiro127,  também 

lembrado por Terezinha Narciso, em seu estudo. Esclareço que esse é um filme 

conhecido do cinema nacional, e traz para além do seu enredo, atrizes e atores como, 

Nelson Dantas, Tânia Alves, Tamara Taxman, entre outros128,  os registros das práticas 

da Marujada, das festas tradicionais de agosto de Montes Claros.  

A construção, mesmo que tardia desse espaço e mesmo que ainda não sendo 

a estrutura total de um teatro, e sim um auditório/teatro da sala Cândido Canela, no 

Centro Cultural, foi uma marco para a cena teatral norte mineira, com seus altos e 

baixos:  

 
A partir de 1985, começaram a surgir novos grupos teatrais, que se 
organizavam e faziam apresentações em centros comunitários, igrejas 
e outros espaços. De acordo com a visão de estética e de espaço teatral 
dos grupos, eles acreditavam que, para serem realmente reconhecidos, 
deveriam se apresentar no Centro Cultural. Devido a esta postura, a 
efervescência de apresentações durou pouco mais dez anos, pois, em 
1994, o Centro Cultural entrou em reforma, trazendo, então, um 
período de estagnação, acomodação, o que deixou algumas pessoas 
incomodadas (NARCISO, 2011, p. 46). 

 
 

Quanto ao espaço arquitetônico Gabryel Sanches Ávila (2012), em seu 

trabalho129 lança um olhar histórico crítico sobre esse lugar, espaço de cena e sua 

importância para as atividades cênicas de Montes Claros.  Esse autor  conclui: 

 

Nas Mostras e atualmente no festival (evento grifo meu) anual de 
teatro de Montes Claros o Centro Cultural Hermes de Paula torna-se 
protagonista e recebe peças da cidade e região, fato que nos faz 
considerá-lo lugar teatral, ou  seja, um espaço que oferece palco e 

                                                 
127 Direção de Carlos Alberto Prates Correa. Cartaz do filme em anexo. 
128 Artigo de Reginauro Silva, publicado na Revista Verde Grande - 2005. 
129 Lugar de onde se ver": o vínculo do auditório do Centro Cultural Hermes de Paula com as atividades 
cênicas da cidade de Montes Claros. Gabryel Sanches (2012). 
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plateia à produção cênica, mesmo de forma precária, parece não 
interferir na performance de grupos, alguns comunitários, que têm na 
atividade teatral um ponto de encontro (2012, p. 76). 

 
Ainda sobre este lugar da cena temos um registro do jornalista Arthur Junior 

do ano de 2000, sobre o dia mundial do Teatro onde temos além de um histórico da 

cena formal montes-clarense a partir de momentos e nomes importantes para a produção 

teatral  como registra o reporte:  

 
FIGURA 23 - Notícia sobre o dia mundial do Teatro em Montes 
Claros em 2000. Fonte: Arthur Junior, Jornal do Norte. 

 
 
Para a manutenção desse espaço cênico e também a ampliação das práticas 

cênicas, as suas estéticas e o pensamento teórico do Teatro enquanto área do 

conhecimento,  destaco outros dois lugares de cena: a instalação do Conservatório 

Estadual de Música Lorenzo Fernandez,  em 14 de abril de 1961,  que teve"[...] em 

1975, seus objetivos e sua estrutura [...] redefinidos constituindo-se em 'Centro 

interescolar de Artes', com formação técnica em nível médio de canto, educação 

artística e decoração" (LIMA, 1995, p. 92). 
 

 Começou a oferecer, no seu programa, formação de atividades de teatro, 

contribuindo com  as práticas na área. E a fundação da Universidade Estadual de 

Montes Claros (Unimontes), antiga Unidade de Ensino Superior do Norte de Minas – 

FUNM, em 1962, que tinha sete cursos e, posteriormente, criou o curso de Educação 
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Artística, com três habilitações (música, artes plásticas e teatro)130 e, que hoje, tem os 

seus cursos de artes, nas linguagens distintas, como a licenciatura em Artes Teatro, na 

qual me formei e leciono atualmente.  

Esse lugar teatral de formação que me formou torna-se importante de ser 

ressaltado porque essa proposta de experimentação somente foi possível a partir do 

conhecimento adquirido na formação em Teatro. A formação em Teatro Licenciatura 

proporcionou-me   leituras e práticas a partir de autores como Viola Spolin, Constantin 

Stanislavski, Jerzi Grotowski, Eugênio Barba, Augusto Boal, Armindo Bião, Zéca 

Ligieiro, Rudolf Laban, Lucia Lobato, Sonia Rangel, Flávio Desgranges, entre muitos 

outros. Os procedimentos e articulações metodológicas desta pesquisa estão 

relacionados a esses rastros, trocas e misturas. A minha proposta tem muito dos rastros 

dessas pessoas do teatro.  

Outra questão são os grupos de teatro na cidade de Montes Claros que 

funcionam como verdadeiras escolas na formação técnica para a cena. Segundo o Censo 

cultural do estado de Minas Gerais,  em Montes Claros, tínhamos  até 1995, os Grupos 

de Teatro oficializados  e com produção contínua: 

 
Grupo Olho de Gato, criado em 1993; Grupo de Teatro Truques e 
Trotes, criado em 1991; Grupo de Teatro Faceato Obsênica, criado em 
1992; Grupo Fibra, ano de criação não informado; Grupo Teatral 
Caminhos, ano de criação não informado;  Grupo de Literatura e 
Teatro Transa Poética, criado em 1980 (LIMA, 1995, p. 91). 

 
 
Entre esses grupos da cidade destaco dois por sua importância para a cena 

montes-clarense e por fazerem parte da minha história de formação e prática cênica. 

Assim temos o Grupo de Teatro Fibra, que sempre teve os seus temas ligados à Cultura 

Popular, como na conhecida montagem “Brincando de Brincar”. Trata-se de um 

espetáculo construído a partir da pesquisa da atriz, diretora e dramaturga Terezinha 

Lígia Froes, que traz para o teatro, a partir de cenas rápidas, as canções e cotidiano da 

cultura da região, intercaladas por coreografias inspiradas na dança e nas músicas e nas 

Festas de Agosto. Essa montagem ganhou o prêmio de melhor espetáculo infanto-

juvenil de Minas Gerais (FETEMIG/1995).  

 

 

                                                 
130 Notícia de Jornal sobre a formação em Teatro na Universidade Estadual de Montes Claros, em anexo. 
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FIGURA 24 -  Cena da Montagem "Brincando de Brincar". Ricardo Malveira 
com 16 anos, no palco o último Catopê à direita - 1995. Fonte: Ricardo 
Malveira.  
 
 
O Grupo Teatro Fibra foi o meu primeiro grupo de Teatro e antecedeu 

minha formação acadêmica.  Tive a oportunidade de estar nesse espetáculo,  que foi o 

meu segundo no grupo. As cenas do "Brincando de Brincar", clara referência às festas 

de agosto, despertaram em mim o olhar para a cultura popular que sempre esteve 

próxima nas questões familiares, mas não eram entendidas por mim com um lugar, 

também, de saber do campo artístico. Da mesma forma acredito que, ao levar os 

Catopês à cena, possibilitei aos brincantes a vivência de um contexto de práticas 

próximas que aplicamos na formação dos profissionais da cena e espero que promova 

um olhar sobre as suas práticas, enquanto saberes legítimos e merecedores de 

valorização.  

Destaco ainda o Grupo Cia do Sonho, onde fui um dos fundadores, sendo 

criado posteriormente ao senso de 1995. O Grupo Cia do Sonho também tem em sua 

trajetória montagens inspiradas na cultura popular da nossa região. Dentre elas destaco 

o espetáculo "Folianus Catopê"131, com direção de Solange Sarmento132 e que cria uma 

narrativa que conta a história do deus Folianus e sua relação fictícia com a tradição. 

 

 

 
                                                 
131 Folianus Catopê - Texto de Paulo Henrique Dias Costa - 2007. 
132 Diretora, atriz e professora do Curso de Artes Teatro da Universidade Estadual de Montes Claros 
Unimontes.  
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FIGURA 25 - Em cena, Ricardo Malveira interpretando Folianus, na 
montagem "Folianus Catopê" um espetáculo de rua da Cia do Sonho - 2009.  
Fonte: Ricardo Malveira.  
 

Torna-se importante registrar o início da construção do Teatro da 

Universidade Estadual de Montes Claros no ano de 2014 ainda sem data para 

inauguração. Acredito que com este novo espaço de cena formal, a cena teatral de 

Montes Claros passará por importantes mudanças.  

FIGURA 26 -  Obras da Construção do Teatro da Universidade Estadual de 
Montes Claros - MG - 2014. Fonte: Ricardo Malveira.  
 

 

Posteriormente, falarei sobre o Centro Cultural Hermes de Paula, o nosso 

local para o experimento e espaço oficial da cena em Montes Claros - MG.  
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Assim, a seguir farei uma aproximação das minhas estratégias com o 

conceito da conversão semiótica.  
 
 
 

2.5  A CONVERSÃO SEMIÓTICA 

 

Origem da experiência do espaço e do tempo, está escritura da 
diferença, este tecido do rastro permite à diferença entre o espaço e o 
tempo articular-se, aparecer como tal na unidade de uma experiência 
(de um "mesmo" vivido a partir de um "mesmo" corpo próprio). 
Portanto, esta articulação permite a uma cadeia gráfica ("visual" ou 
"tátil", "espacial") adaptar-se eventualmente de forma linear, sobre 
uma primeira desta articulação que cumpre partir. A diferença é a 
articulação. 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 80. 

 

 

A articulação entre a experiência performativa tendo como norteador a 

teatralidade dos Catopês a partir da força dos rastros, do vivido na ancestralidade, do 

espetacular no presente em forma de escritura é o que pretendo cumprir com a proposta 

de Teatralitura. Assim, para propor o termo Teatralitura, foi preciso encontrar uma 

ferramenta teórica que tratasse da transposição de signos. Encontrei no conceito da 

Conversão Semiótica, proposto pelo professor João Paes Loureiro, o instrumento eficaz 

para o meu labor investigativo.  

É importante pontuar ainda o caminho percorrido pelos estudos da semiótica 

nos últimos tempos e que antecederam a percepção da Conversão Semiótica. O estudo 

da semiótica, isto é, das leis ligadas à inteligência científica e a afinidade entre a 

representação /signo e a sua relação com o fundamento, o objeto e o interpretante, abriu 

o caminho para o surgimento de conceitos elaborados pelos pesquisadores em seu labor 

investigativo.  

Desse modo, os estudos semióticos se interessam pelos processos de 

elaboração do pensamento e como esse dá origem a outros pensamentos ou como um 

signo dá origem a outros, aqui pensados a partir de Charles S. Peirce, sem perder de 

vista os posicionamentos de Ferdinand de Saussurre (1857-1913). Pensando na 

contenda entre os termos semiótica e semiologia, que está para além de uma simples 

polêmica de termos nem briga terminológica franco-americana ou mesmo uma oposição 
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aos autores, Saussurre "[...] limita o signo à aliança de um significado e um significante" 

(PAVIS, 1999, p. 350).  Já Peirce "[...] acrescenta a estes termos (chamados 

representação e interpretante) a noção de referente, isto é, de realidade denominada pelo 

signo" (PAVIS, 1999, p. 350).  Peirce assim esclarece sobre a semiótica:  

 
 

Em virtude de estar o representâmen ligado, assim, a três coisas, o 
fundamento, o objeto e o interpretante, a ciência da semiótica tem três 
ramos: O primeiro é chamado por Duns  Scotus de grammatica 
speculativa. Podemos denominá-lo gramática pur. Sua tarefa é 
determinar o que deve ser verdadeiro quanto ao representâmen 
utilizado por toda a inteligência científica a fim de que possam 
incorporar um significado qualquer. O segundo ramo é o da lógica 
propriamente dita. É a ciência do que é quase necessariamente 
verdadeiro em relação aos representâmen de toda inteligência 
científica a fim  de que possam aplicar-se a qualquer  objeto, isto é, a 
fim de que possam ser verdadeiros. Em outras palavras, a lógica 
propriamente dita é a ciência formal das condições de verdade das 
representações.  O terceiro ramo, imitando a maneira de Kant de 
preservar velhas associações de palavras ao procurar nomenclatura 
para novas concepções, denomino retórica pura.  Seu objetivo é o de 
determinar as leis pelas quais, em toda inteligência científica, um 
signo dá origem a outro signo e especialmente, um pensamento 
acarreta outro (PEIRCE, 2003, p. 46).  
 
 

 
 Para Pavis "[...] a semiologia é a ciência dos signos" (1999, p. 350), sendo 

uma disciplina que difere da hermenêutica133 e da crítica literária, pois está para além da 

demarcação da significação. Dado ao caráter da formatividade no teatro que constrói a 

sua comunicação a partir dos signos, das interelações entre eles, bem como dos seus 

possíveis duplos a partir do contato entre os sujeitos envolvidos, temos no campo da 

semiologia os estudos da semiologia teatral. Essa "[...] é um método de análise do texto 

e/ou da representação, atento à sua organização do processo de significação por 

                                                 
133 Hermenêutica: Termo originalmente teológico. designando a metodologia própria à interpretação da 
Bíblia: *interpretação ou exegese dos textos antigos, especialmente dos textos bíblicos. 2. 0 termo passou 
depois a designar todo esforço de interpretação científica de um texto difícil que exige urna explicação. 
No século XIX, Dilthey vinculou o termo "hermenêutica-d sua filosofia da "compreensão vital": as 
formas da cultura, no curso da história, devem ser apreendidas através da experiência íntima de um 
sujeito; cada produção espiritual é somente o reflexo de uma cosmovisão (Weltanschauung) e toda 
filosofia é uma `'filosofia de vida". 3. Contemporaneamente. a hermenêutica constitui uma reflexão 
filosófica interpretativa ou compreensiva sobre os símbolos e os mitos em geral. O filósofo Paul Ricoeur, 
por exemplo, fala de duas hermenêuticas: a) a que parte de uma tentativa de transcrição filosófica do 
freudismo, concebido como um texto resultando da colaboração entre o psicanalista e o psicanalisado: b) 
a que culmina numa "teoria do conhecimento", oscilando entre a Leitura psicanalítica e uma 
fenomenologia (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p.92). 
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intermédio dos praticantes do teatro e do público" (PAVIS, 1999, p. 350). E, assim, 

tenta entender as leis que regem esses processos.  

A semiologia no teatro134, segundo Pavis, busca compreender como se dá 

"[...] o modo de produção de sentido ao longo do processo teatral que vai  da leitura  do 

texto dramático pelo encenador até o trabalho interpretativo do espectador" (1999, p. 

350). Os deslocamentos e rupturas produzidas no final da era moderna possibilitaram a 

percepção e o entendimento de fenômenos para além dos signos em muitos campos do 

pensamento.  

Na cena mundial, destaco Jersy Grotowski, Eugênio Barba e Peter Brook, 

como nomes do teatro, da modernidade à pós-modernidade, que abriram suas propostas 

estéticas para deslocamentos e experimentações que produziram desterritorializações 

nos espaços e nos padrões cênicos. As suas rupturas foram contemporâneas às propostas 

alocadas pelos movimentos ligados à performance.  As propostas desses homens de 

teatro permitiram um diálogo e um borramento nas relações entre o fazer artístico, os 

que produzem a arte, os que fruem o discurso artístico cênico e as múltiplas 

teatralidades planetárias. Esses novos estados-entre-lugares-forças revelam o que chamo 

aqui de brisuras.  A brisura, para Derrida, "[...] marca a impossibilidade para um signo, 

para a unidade de um significante e de um significado, de produzir-se na plenitude de 

um presente e de uma presença absoluta" (2006, p. 84). Na cena teatral na pós-

modernidade no Brasil, destaco nomes como Augusto Boal, Zé Celso Martinez, Ivaldo 

Bertazzo, Zeca Ligiéro, homens do teatro nacional que produziram e produzem 

importantes deslocamentos nos padrões cênicos e nas imposições históricas. As suas 

produções artísticas se diferenciam daquelas dos encenadores europeus citados. No 

espaço ameríndio, em especial aqui no Brasil, esses são munidos dos estados-entre-

lugares-forças, que são também resultantes de suas personalidades enquanto sujeitos 

imersos no imaginário no qual foram formados.  

No contexto contemporâneo, as brisuras são como relevos-desvios das 

armadilhas do pensamento racionalista e eurocêntrico que estavam e/ou ainda estão na 

base do pensamento científico. Devemos lembrar que, muitas vezes, as teorias, as 

interpretações e as leituras da arte têm como parâmetro os cânones artísticos ocidentais, 

que desconsideravam os processos híbridos e as teatralidades que estavam fora desses 

padrões.  

                                                 
134 "Semiologia teatral é um método de análise do texto e/ou da representação, atento a sua organização 
do processo de significação por intermédio dos praticantes do teatro e do público" (PAVIS, 1999, p. 350). 
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Os processos híbridos e as teatralidades são comuns em sociedades 

multiculturais como o Brasil. Para entendimento dessas realidades, evitando novas 

sobreposições entre culturas, são necessários espaços de discussão, como a 

Etnocenologia e os estudos das performances culturais brasileiras, bem como a 

valorização das práticas das mesmas. Torna-se necessária, para o entendimento desses 

espaços cênicos, a pesquisa dessas teatralidades híbridas. É nesse novo contexto que  

Loureiro argumenta sobre nossa agora assumida faculdade simbolizadora: 

 
O homem vê as coisas do mundo e as remolda por sua faculdade 
simbolizadora, na medida em que as vê umas em relação às outras. 
Constrói relações simbólicas entre o que conhece, o que se guarda na 
arca da memória e o que alimenta com sua experiência. Olhar é um 
processo incessante, individual e social de produção de símbolos que 
dão ligadura ao conhecimento (LOUREIRO, 2007, p. 14). 
 

 
 Pensando o espaço cênico, João Paes Loureiro começa definindo o conceito 

de Conversão Semiótica como um movimento de passagem. Assim, já adverte que se 

trata de uma ação, uma locomoção. Não é um porto seguro no qual o pesquisador pode 

se instalar, ao contrário, é um lugar de deslocamento no qual o risco é sempre iminente.  

Trata-se de uma operação que se realiza no espaço híbrido, mais 

precisamente opera no espaço do entre-lugar. As potências que atuam só podem ser 

compreendidas através do pensamento complexo, que não necessita de classificação, 

origem, nem ordem na estabilidade. É bom lembrar que esse estado não está sendo 

inaugurado nos tempos atuais. O que acontece é uma consciência da produtividade e da 

importância desse estado/força, que converte signos, desloca símbolos e, 

consequentemente, significados, criando novos elementos que contêm muito do que foi 

deslocado, mas já é outra coisa.     

Nesse deslocamento proposto pela Conversão Semiótica, as funções do 

fenômeno cultural se reordenam e vão exprimir outra situação impossível de ter sido 

prevista ou ordenada no momento anterior à conversão. Isso significa que o sistema 

simbólico advindo da conversão não poderia ter sido previsto ou ressignificado 

anteriormente pelo artista-pesquisador. Isso porque ele não vem de suas próprias 

concepções, mas de outro sistema simbólico, que estabelece uma significação a partir da 

escritura do outro. Para compreendê-la, não basta apenas a comunicação; deve haver um 

sentimento profundo de desierarquização e alteridade.  Segundo Paes Loureiro:  
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Esse ajustamento se dá pela re-hierarquização de seu significado 
simbólico, quando ocorre uma alteração da hierarquia das funções 
neles contidas, modificando a posição da dominante. A função 
dominante representa, em cada momento dessa relação, aquilo que 
define o sentido cultural e emotivo do jogo intercorrente entre o 
homem e a realidade (LOUREIRO, 2007, p. 11). 
 
 

Portanto, para haver a conversão semiótica é fundamental que o pesquisador 

se proponha e se arrisque ao jogo emotivo para se aproximar e compreender o 

fenômeno, a partir de seu constante dinamismo e de sua lógica contraditorial. Segundo 

Paes Loureiro: 

 
A conversão semiótica resulta em um modo de compreender a 
realidade de forma dinâmica e concernente ao seu sistema processual 
de mudanças. Trata-se, inicialmente, de uma forma de recepção 
compreensiva e só depois, transforma-se em condição explicativa. 
Está vinculada intrinsecamente à práxis vivencial transformadora do 
homem e da sua realidade (LOUREIRO, 2007, p. 16). 
 

Esse processo leva necessariamente ao fenômeno da transfiguração que, 

para Paes Loureiro, significa uma mudança de qualidade do signo. Ou seja, "[..] 

converte o objeto no outro de si mesmo" (2007, p. 15): 

 
A conversão semiótica também é possibilitada por esse estado de 
pensamento simbólico, veículo de recepção da realidade através de 
significações que são decorrências da recepção dos objetos e sua 
transformação em formas compreensivas para o pensamento humano 
dimensão. Essa capacidade humana de elaboração e reelaboração de 
símbolos a partir da realidade do mundo permite que algo percebido 
simbolicamente sob uma determinada função passe a ser recebido de 
uma outra forma e por novo estímulo, evidenciando uma outra função, 
se for modificada sua inserção cultural, uma vez que as funções são 
qualidades percebidas/atribuídas aos objetos (LOUREIRO, 2007, p. 
15). 
 
 

Isto significa que houve uma passagem para outra dimensão simbólica. Essa 

condição de passagem está assegurada pela capacidade cada vez mais desenvolvida de 

perceber e dialogar com as diferentes dimensões que se estabelecem, principalmente na 

atualidade.  Assim, o homem se percebe estando no mundo, compreendendo que “[...] 

ser homem do lugar significa participar de um vasto universo, de um cosmo que a tudo 

integra numa unidade real e imaginária” (LOUREIRO, 2007, p. 12). Essa unidade real e 

imaginária sofre uma ruptura quando operacionalizada a Conversão Semiótica.  Ela 

realiza uma quebra na operacionalidade racional do homem acostumado a tentar 
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organizar a vida e controlar o imaginário. Isso é o acontecimento que causa o 

instantâneo, o imprevisível e não há como prevê-lo, e sim vivê-lo. 

Nesse momento, a base do deslocamento simbólico é transfigurada e se 

configura na condição/significação do símbolo, que transita de um lugar para outro. É 

exatamente desse fenômeno que trata a Teatralitura proposta nessa tese. Nela, os 

símbolos culturais dos Catopês, através dessa operacionalidade artística, transitam da 

dimensão da rua, o locus de sua origem festiva predominantemente dionisíaca, para o 

espaço formal apolíneo do palco, na dimensão simbólica teatral da razão/ocidental.    

Na Teatralitura, para realizar a transposição, tive que ter a capacidade de 

apreender o universo dos símbolos/significados Catopês para além de mim. Como eles 

se relacionam com o seu espaço cotidiano e extracotidiano? Quais as propriedades, 

características e forças que os regem? Como pode acontecer a sua transposição para um 

lugar de seu estranhamento? Que lugar é esse?  

Com essas questões, compreendi que esse lugar do estranhamento que, no 

caso é o palco, não poderia ser o meu lugar de estranhamento. É possível correr riscos, 

mas o propositor não pode se eximir de sua responsabilidade. Com isso, ser um homem 

de teatro foi o eixo fundamental para instrumentalizar os laboratórios e o processo de 

criação da Teatralitura, apresentada no formato de uma perfomance cultural. 

Como artista-pesquisador precisei compreender que: 

 
Pode-se perceber que não é a simbolização que cria a realidade 
objetiva, mas é a realidade que estimula e aciona o processo 
simbolizador, pelo qual essa própria realidade é também, mudada, 
apreendida, compreendida e integrada em um sistema comunicacional. 
Recriada, portanto (LOUREIRO, 2007, p. 13).  

 

 Assim, com a transposição, foi possível compreender, apreender, mudar e 

mesmo recriar realidades, que, por sua vez, estão relacionadas aos sistemas de poder. 

Daí é possível inferir, como o fez  Oliveira135, que: 

 
O processo da conversão semiótica tem uma dimensão interpretativa 
daqui que se busca analisar, pois, ao recorrer à ideia de que o 
funcionamento dos signos está na codificação guardada pelas 
linguagens em sua formação, na conversão o signo transfigura-se no 
instante em que ocorre um reieraquização da função dominante 
(OLIVEIRA, 2012 p.21). 
 

                                                 
135 Maria Ana  Azevedo de Oliveira é professora doutora da Escola de Dança da Universidade Federal do 
Pará.  
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Nesse sentido, a transposição tem um caráter revolucionário e 

transformador, pois provoca o deslocamento/quebra da ordem que irá gerar novas 

tensões/forças que, em muitos casos, chegam a se transformar, conceituada por Deleuze, 

na Máquina de Guerra.  

Acredito que o Congado, enraizado e forjando nos últimos séculos no 

Brasil, realiza os seus rastros ancestrais negros/indígenas, bem como as influências 

europeias em sua narrativa e seus discursos com uma função transformadora e criadora 

no imaginário popular do nosso país. As suas manifestações, ritualizações e práticas 

socioespetaculares são máquinas de guerra, produtoras de discursos simbólicos que, 

direta ou indiretamente, se configuram como palavras de ordem em prol dos seus 

anseios, desejos, fé, medos e opressões. Os seus textos, quase sempre orais, corporais e 

performativos, compõem o amplo universo cultural brasileiro com sua complexidade e 

riqueza híbrida.  

Nesse sentido, caminhamos para a discussão das proposições teórico-

metodológicas, que me possibilitaram uma conversão semiótica, a partir da performance 

popular dos Catopês. Isto é, realizar o deslocamento de um fenômeno cultural 

reconhecidamente espetacular na rua, por mais de um século, para o espaço do palco 

com seus séculos de convenções, convergindo para um devir aqui conceituado como 

Teatralituras.    

 

2.6 TEATRALITURA: O NEOLOGISMO, O CONCEITO E O PROPÓSITO. 

 

Ao reconhecer a especificidade da escritura, a glossemática não se 
dava somente os meios de descrever o elemento gráfico. Ela 
designava o acesso ao elemento literário, àquilo que a literatura 
passa por um texto irredutivelmente gráfico, atado ao jogo da forma a 
uma substância de expressão determinada.  

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 72. 

 

Sempre há uma tensão entre as lituras e a literatura. Como o conhecimento 

está em movimento, também eu, pesquisador das artes cênicas, me encontro nesse 

mundo acadêmico, cambiante de ideias e de conceitos em trânsito. Nesse sentido, como 
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a Conversão Semiótica tem seu papel transformador, também eu quero provocar as 

rupturas, trazendo para a discussão uma contribuição para um saber complexo e ousado, 

que busca ir mais além do que já está sistematizado. Assim, correndo e assumindo os 

riscos, apresento a Teatralitura.  

Inicio essa discussão, trazendo as minhas primeiras motivações e 

inquietações, vindas das sensações produzidas em mim pelo olhar distorcido sobre o 

valor e as funções sociais das manifestações populares brasileiras. Digo distorcido, 

porque ainda hierarquizado e inibidor da alteridade. Trata-se, ainda, de não reconhecer a 

estética do outro, sem o julgamento, a partir da estética hegemônica. Apesar de já haver 

uma compreensão sobre as realidades criadas pela cultura popular fora da 

estigmatização do folclore, no entanto, ainda não são compreendidas e aceitas como 

parte fundamental de um saber fazer legítimo, que, para Maffesoli, constitui o 

Conhecimento Comum: 

O desencantamento do mundo, próprio à modernidade, havia apagado 
tal estética, ou pelo menos havia reduzido a lugares (por exemplo, 
museus) ou a tempos (festas oficiais) bem delimitadas e separadas da 
vida corrente. É um movimento inverso que se opera com o 
reencantamento do mundo e que se observa hoje em dia: a 
experiência, enquanto cimento coletivo, é certamente o vetor desse 
progresso (MAFFESOLI, 1996, p. 121).  

 

Apesar da nossa rica herança multicultural, nossas distintas teatralidades 

ficam à sombra de uma realidade sustentada por um discurso que insiste em manter as 

teatralidades clássicas europeias, onde o teatro é o principal representante, como o 

padrão de referência. Esse meu incômodo é porque defendo a necessidade da 

coexistência, do diálogo e da troca dos diferentes discursos culturais num país de 

autênticos emaranhados que podem potencializar o salutar hibridismo. 

Com essas inquietações, me deparei com o conceito de Coreoralituras, 

relativo à dança, pensado por Lobato, que veio de encontro às minhas expectativas. 

Lobato argumenta: 

Levanto o pressuposto de que o movimento corporal 
desconstrucionista é uma perspectiva no campo da Dança que 
inaugura possíveis caminhos para propostas de escrituras 
coreográficas que proponho denominar de coreoralituras. 
Compreendo-as como resultantes das diferentes tradições orais 
discursadas em movimentos corporalmente assumidos e criados com a 
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finalidade de digitar coreograficamente a trajetória histórico-cultural 
do dançarino bem como de suas ancestralidades e seus elos perdidos 
(LOBATO, 2010, p. 83). 

 

Por um acaso do destino ou não, Lúcia Lobato foi a minha orientadora e 

assim perdi – ou ganhei – muitas horas de meus dias em discussões infindáveis e 

calorosas sobre as Coreoralituras até o ponto de chegar, eu também, às minhas 

Teatralituras. Isso porque percebi que o conceito de Coreoralituras continha similitudes 

com a mesma hipótese em relação às teatralidades, como: a aplicabilidade do conceito 

de escritura, de rastro, de espetacularidade, de acontecimento, da narrativa corporal, da 

transmissão oral, da memória encarnada, da ancestralidade e dos elos perdidos, entre 

outros.  

Por analogia, percebi que, se o conceito de Coreoralituras operava com 

propriedade para a dança, também poderia servir para o campo da performance cultural. 

Assim fui seduzido. Ouso, então, propor a teatralitura.  

O neologismo: 

Batizar novas terminologias para novos saberes tem sido pauta das muitas 

disciplinas, como a Etnocenologia. Eis que novos fenômenos, ainda desconhecidos, 

devem ter traduções textuais precisas para sua compreensão e, inúmeras vezes, as 

palavras existentes não dão conta do conceito, por isso é preciso, então, criar palavras. 

Assim, me deparei com a necessidade de cunhar minha ousadia, começando a 

experimentar diversas conjugações de palavras e/ou radicais, para chegar a algum 

neologismo que informasse o conceito que inaugurei.  

Partir do teatral, porque remete à qualidade do que é teatralidade, mas 

muitas vezes generaliza e/ou reduz o termo apenas à linguagem artística do teatro. 

Apesar desse receio, preferi manter o termo teatral, entendendo-o como qualidade 

daquilo que tem condições de representar, de espetacularizar.  

Depois experimentei o radical - litura - que significa a parte escrita que é 

ilegível porque foi apagada ou raspada ou mesmo riscada. Ela está para além da palavra. 

Essa qualidade borrada da inelegibilidade pode dizer muito sobre as escrituras, as 

narrativas corporais, a transmissão oral, as memórias, as ancestralidades, a 
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teatralidade/espetacularidade e os elos perdidos. Essas foram conexões que me levaram 

a criar a palavra teatralitura. 

O conceito: 

Resolvida a palavra, veio a missão muito mais confortável para mim de 

formular o conceito. Teatralitura consiste numa especificidade da cena teatral que busca 

a desieraquização das diferentes teatralidades através da representação das narrativas 

corporais e das escrituras sociais, a partir do próprio ator social desterritorializado do 

seu locus de origem. 

 A Teatralitura é um espaço para a dialógica das distintas estéticas, uma 

ação artística de resistência aos limites do locus de origem e desconstrói e transforma 

aquilo que rega a fronteira. Nesse sentido, não se propõe a diluir ou mesmo excluir as 

noções antagônicas, ao contrário, as abraça, pois considera que elas são indissociáveis. 

Opõe-se às oposições binárias e amplia a coexistência das distintas teatralidades, sem o 

julgamento hierarquizado, abrindo infinitas possibilidades de criações cênicas culturais 

híbridas. Continuarei nos meus argumentos no decorrer do texto a ampliar o conceito de 

Teatralituras, bem como o seu alcance para as práticas cênicas. 

O Proposto: 

A proposta da Teatralitura é promover o deslocamento das culturas 

motriciais restritas aos seus locus, para realizar o afastamento necessário para a 

revelação das diferentes memórias esquecidas no seio mesmo da representação da 

cultura hegemônica. A sua especificidade consiste em que o autor é o próprio ator de 

uma escritura étnico-grupal. Ele não representa somente a si, mas encarna símbolos de 

uma memória e um sentimento encarnado através de gerações e gerações envolvidas no 

estar-junto-com, sendo, desse modo, um testemunho. Sobre esta questão, Lobato  

esclarece em relação às coreoralituras: 

Nestes trabalhos artísticos há um procedimento corporal 
autodiscursivo étnico que estabelece um diálogo temporal do 
dançarino com os seus rastros. Neles o corpo inverte a ordem da 
estética dominante e assume diferentes cosmovisões esquecidas que 
tomam dimensões corpóreas. Este procedimento confere autoridade 
aos seus criadores e intérpretes, uma espécie de competência única e 
intransferível, pois trata de um reencontro do corpo com inscrições 
não cristalizadas pelo eurocentrismo e que se estendem dos limites 
temporais.  Há um elo-de-ligação histórico-existencial entre este corpo 
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e a obra que o inclui. Nela o individual e o coletivo se confundem na 
dimensão corporal. São depoimentos em forma de dança produzidos 
por um corpo testemunho que se disponibiliza como veículo 
transmissor da história e das simbologias de suas comunidades através 
da escritura coreográfica (LOBATO, 2010, p. 84). 
 
 

 No caso do estudo em questão, os Catopês, que desfilam nas ruas do centro 

da cidade de Montes Claros em Minas Gerais e estão acostumados ao espaço de origem 

de sua ação espetacular, são convidados a levar a sua teatralidade a outro espaço. O 

lugar do desejo para o deslocamento é o palco. Inicialmente, os experimentos e 

apresentação foram realizados no Centro Cultural Hermes de Paula.  

A seguir, apresento a imagem do brincante que confeccionei como 

logomarca para identificá-lo, bem como a sua teatralidade e ideias motivadoras para a 

proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 - Logomarca criada conjuntamente com a empresa +Mídia para 

os experimentos deste estudo. Ricardo Malveira®. 

 

A teatralidade aqui tratada, a Teatralitura, propõe que os sujeitos Catopês 

atuem cenicamente, não como brincantes, mas como corpos-atores-testemunhos da 

escritura Catopê. Considerando que escritura são os rastros dos rastros, a encenação 
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buscou apresentar as narrativas, a partir de seus próprios intérpretes criadores, únicos 

com a competência única para realizar essa escritura teatral. Esse é o propósito da 

Teatralitura. 

 

2.7 TEATRALITURA, UM POR (VIR). 
 

O signo escrito está ausente do corpo, mas esta ausência já foi 
anunciada no elemento invisível e etéreo da fala, impotente para 
imitar o contato e o movimento dos corpos. O gesto - mais o da 
paixão  do que o da necessidade -, considerando  em sua pureza de 
origem, protege-nos de uma fala já alienante, fala já trazendo em si a 
ausência e a morte.  É por isso que, quando ele não precede a fala, 
ele supre, corrige o seu defeito preenche a sua carência.  

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 286. 

 

Para além dos registros gráficos e fonéticos, da imagem à representação, 

temos  a perfomatividade,  que pode se inscrever no deslocamento produzido pelas 

escrituras.  Trilho receoso na perigosa lida com as escrituras, pois, para organizar uma 

proposta artístico-metodológica, lanço mão dos meus conhecimentos que advém da 

minha formação no teatro e, portanto, de técnicas. Para Derrida, "[...] a escritura é 

perigosa desde que a representação que, nela, se dá pela presença e o signo pela própria 

coisa" (2006, p. 177). Dessa forma, o primeiro exercício foi deixar que os rastros da 

manifestação se tornassem o principal norteador e força motriz do diálogo entre os meus 

conhecimentos e os meus saberes na formação dessa agora proposta híbrida.  

FIGURA 28 - Os Catopês na rua e a plateia e palco do Centro Cultural Hermes de Paula -  
2013; 2014.2014 - 2015. Fonte; Ricardo Malveira. 
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Assumi ambos os meus conhecimentos nas suas diferenças e possibilidades, 

tentando sempre diminuir as disparidades entre o erudito e o popular, o oral e o escrito, 

a razão e o conhecimento comum, respeitando as singularidades de cada expressão.  

A partir do entendimento do discurso expressivo do corpo aqui entendido 

com base no conceito de Coreoralitura, nomeado por Lúcia Lobato, apresento o 

neologismo que estrutura o termo Teatralitura, que diz respeito a uma forma de 

operação artística. 

A seguir, segue uma discussão sobre as motivações para o neologismo e a 

descrição dessa proposta, que requereu alguns princípios indicadores para a sua 

organização metodológica, a qual foi estruturada em três etapas, através de quatro 

ferramentas e quatro linhas de força, pautadas em conceitos discutidos ao longo dos 

capítulos anteriores.  

 
 
2.8 OS PRINCÍPIOS E OS INDICADORES METODOLÓGICOS 
 
 

A imagem só pode re-presentar e acrescentar o representante ao 
representado na medida em que a presença do representado já está 
dobrado sobre si no mundo, na medida em que a vida remete a si 
como a sua própria falta à sua própria demanda do suplemento. A 
presença do representado constitui-se graças à adição a si deste nada 
que é a imagem, o anúncio de seu desaparecimento em seu próprio 
representante e em sua morte. 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 224. 

 
 

A Teatralitura é um acontecimento artístico do entre-lugar cênico, onde há a 

possibilidade de diálogo entre a teatralidade do cotidiano, a teatralidade do 

extracotidiano (o espetacular) no espaço cênico tradicional que promove o lugar de 

transbordamento, de jogo e de incertezas. Não tem como pressuposto a representação 

cênica, nem a identificação promovida pelo pensamento folclórico, bem como a 

cristalização que pode produzir e nem mesmo uma fidedignidade da manifestação 

mesmo, sendo produzida  com o próprio brincante. Trata-se do espaço híbrido onde os 

rastros da teatralidade dos Catopês estarão  presentes através de suas escrituras. 
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Quando comecei a apresentar nas discussões iniciais o meu desejo de levar 

os Catopês para o palco, através de uma proposta cênica, ou melhor, levar as 

características cênicas dos Catopês para o palco, me preveniram das armadilhas e dos 

perigos desse tipo de proposta. As advertências vinham na direção de que poderia 

incorrer em deturpações da manifestação, ou mesmo apresentar algo que fica menor 

quando sai do seu lugar de origem.  Lembraram-me ainda das experiências do diretor de 

teatro e cinema Peter Brook.  

Fui alertado sobre a experiência do filme O Mahabharata, de 1989, que trata 

de aspectos da cultura indiana. Esse filme sofreu algumas críticas sobre o olhar para 

aquela cultura. Outro exemplo foi de uma ocasião narrada pelo próprio Peter Brook no 

livro A Porta Aberta: Reflexões Sobre Interpretação e o Teatro, sobre uma apresentação 

do Ta’azieh136, em um festival internacional. Nessa apresentação, os aldeãos e artistas 

foram vestidos por figurinistas e dirigidos por um diretor profissional e foram postos em 

um palco frontal, sob luz ofuscante, onde "[...] os espectadores, que esperavam assistir a 

uma graciosa exibição de folclore, ficaram encantados. Não perceberam que haviam 

sido enganados, nem que aquilo que viram não era um Ta’azieh" (BROOK, 2005, p. 

36). Realmente tanto o filme quanto a apresentação do Ta’azieh tratam de outra 

expressão cênica, um entre-lugar cênico com outras forças e qualidade estética.  

Esse lugar de ruptura diferente dos dois polos que o formaram, é capaz de 

nos fazer refletir tanto sobre o teatro enquanto arte e seu espaço cênico, quanto sobre as 

características genuínas de uma manifestação tradicional quando ela está em seu lugar 

de origem que deve ser valorizado.  

É preciso não esquecer que é no entre-lugar onde o fenômeno híbrido exerce 

a sua força. Essas experiências historicamente vêm trazendo para a humanidade 

possibilidades até então impensadas. Para além dos resultados estéticos, ao buscar, com 

propriedade, espaços novos, certamente, estaremos apreendendo novos olhares.  

Estaremos exercitando a nossa função enquanto tradutores de uma outra realidade ainda 

não dada.  

É importante lembrar que, enquanto tradutores, estaremos forçosamente 

fadados a possíveis distorções acerca do descrito ou traduzido. Mesmo diante da 

presença do representado, ou mesmo dentro do fenômeno, em alguns momentos, 

poderemos ser traidores daquela realidade, porque não conseguimos traduzir de forma 

                                                 
136 Ta’azieh: trata-se de uma forma de teatro islâmico que trata de mistérios ligados ao profeta.  
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fidedigna a manifestação, seja por nossa incapacidade ou fatores que fogem ao nosso 

controle, como pressões externas ou mesmo por escolhas pessoais. Esse lugar do 

ficcional voluntário ou involuntário não invalida o processo; pelo contrário; dá a ele 

singularidade e a infinita probabilidade de novas leituras e traduções. 

Considerando esse lugar de relevos, de desvios e de brisuras, estruturei a 

proposta artístico-metodológica da pesquisa, buscando reconhecer, na Teatralitura, 

alguns princípios norteadores que apresento no QUADRO 1: 
 

FIGURA 29 - QUADRO 1 - Princípios norteadores da Teatralitura 
 

1º Princípio   O autodiscurso corporal étnico como competência única. 

2ª Princípio   Deslocamento/ desterritorialização. 

3ª Princípio   Inversão da ordem da estética hegemônica. 

4ª Princípio   Corpos-atores-testemunhos versus brincantes. 

5 ª Princípio   Performances culturais híbridas. 

 

 

Para cada um desses princípios acima apresentados, aponto os indicadores 

correspondentes que me serviram de pontos de apoio para o processo de investigação 

deste estudo. 

Em relação ao 1º princípio, optei pelas narrativas Catopês como 

possibilidade de construção corporal teatral. Nesse caso, o autodiscurso potencializou a 

revelação dos rastros, das memórias e dos não-ditos. A construção das narrativas, 

através dos métodos da oralidade, forneceu um material fundamental para a revelação 

do corpo testemunho. Por outro lado, deu ao corpo-ator-testemunho um discurso 

autêntico e etnicamente reapropriado.  

O 2º princípio trata do fenômeno do deslocamento, que talvez seja o ponto 

fundamental da estratégia da teatralitura, porque revitaliza e atualiza o movimento de 

resistência, que sempre esteve presente na luta das manifestações populares, por não se 

deixar marginalizar pela cultura oficial. O ponto base do trabalho, nesse princípio, é a 

proposta da Conversão Semiótica, no labor da transposição da manifestação da rua para 

o palco.  O risco, nesse momento, e que sempre me perseguiu, foi a possibilidade da 

traição a mim mesmo. Por ser um artista profissional do teatro, tive que me cuidar para 

não contaminar o processo de criação do outro com os instrumentos do teatro clássico. 
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Isso porque, embora também eu tivesse a competência única, o foco maior para o 

sucesso da transposição para a teatralitura, era o ator testemunha.   

O 3º princípio apontou que, para inverter a ordem estética hegemônica, era 

preciso que os valores e a estética dos Catopês fossem compreendidos e apreciados 

enquanto uma teatralidade, e não apenas como uma expressão ilustrativa da cultura 

mineira ou mesmo folclórica. Para tanto, foi preciso criar instrumentos próprios que 

dessem ao corpo essa nova concepção de teatralidade Catopê.         

O 4º princípio é uma consequência dessa transfiguração do brincante em 

ator testemunho. O indicador foi a necessidade de provocar e enfrentar o estranhamento. 

Foi preciso promover a experimentação de toda a estranheza do espaço do palco e seus 

limites, que impunham novos desafios/limites aos Catopês sob a pressão simbólica, mas 

real das forças de uma autoridade hierárquica, construída historicamente pela própria 

concepção do teatro clássico. Desconstruir a premissa de que o brincante só funciona na 

rua, levou a necessidade de provocar o jogo/desafio nos corpos-atores-testemunhos de 

acontecer mesmo na estranheza de estar no palco.  

O 5º e último princípio teve como indicador perseguir o elemento híbrido. 

Para a realização da performance da Teatralitura, foi preciso um desempenho capaz de 

se livrar dos padrões técnicos e estéticos, impeditivos de uma criação híbrida que não 

está nem lá/nem cá, mas tem sua própria personalidade em cruzamentos.    

A partir deste breve olhar sobre a cena formal e seus processos, do 

pensamento filosófico e da formulação do conceito de Teatralitura, e tendo como base 

os seus princípios norteadores, seguiremos agora conhecendo o cotidiano e o extra-

cotidiano, as práticas  espetaculares dos Catopês do Terno de São Benedito na cidade de 

Montes Claros - MG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM BUSCA DA ESCRITURA  
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CAPÍTULO 3: EM BUSCA DA ESCRITURA DOS CATOPÊS 

 
É o Norte, sertanejo, quente, pastoril, um tanto baiano em trechos, 
ora nordestino na intratabilidade da caatinga, e recebendo em si o 
polígono das secas.  
 

Ave, Palavra/Minas - João Guimarães Rosa, 2001, p. 341. 
 
 
Preâmbulo 

 

No cenário muitas vezes hostil norte mineiro, com seus períodos de seca, 

forjou-se um povo de muitas cores como em todo o Brasil. Trataremos, neste capítulo, 

dos protagonistas do nosso estudo: os Catopês do Terno de São Benedito na cidade de 

Montes Claros - MG. Mergulhamos, a partir de agora, no espaço do 'popular', do 

cotidiano e do extracotidiano, nos quais prevalecem as táticas populares para além da 

ordem normativa, da ordem efetiva das coisas, conforme esclarece Michel de Certeau 
137em seu livro A invenção do Cotidiano: 1. Artes de Fazer: 

A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as táticas 
"populares" desviam para fins próprios, sem a ilusão que mude 
proximamente. Enquanto é explorada por um poder dominante, ou 
simplesmente negada por um discurso ideológico, aqui a ordem é 
representada por uma arte. Na instituição a servir se insinuam assim 
um estilo de trocas sociais, um estilo de invenções técnicas e um estilo 
moral, isto é, uma economia do"dom" (de generosidade como 
revanche), uma estética de "golpes" (de operações de artistas) e uma 
ética de tenacidade (mil maneiras de negar a ordem estabelecida o 
estatuto de lei, de sentido ou fatalidade). A cultura "popular" seria 
isto, e não um corpo considerado estranho estraçalhado a fim de ser 
exposto, tratado e "citado" por um sistema que reproduz, com objetos, 
a situação que impõe aos vivos (2014, p. 83). 

 

Nos capítulos anteriores, tratamos do novo olhar do estudo científico para os 

saberes aqui entendidos como conhecimento comum. Destacamos como as artes da cena 

ocidental construíram um caminho que a levou ao reconhecimento de outras 

manifestações cênicas em toda a extensão planetária, em especial nos espaços 

ameríndios. Organizamos as bases teórico-metodológicas que instrumentalizaram as 

bases conceituais para a experimentação que será descrita e analisada no próximo. 

Chegamos, então, ao conceito aqui inaugurado da Teatralitura, que é o fenômeno 

                                                 
137 Michel de Certeau conhecido no campo da Historia, filosofia e  Psicanálise no século XX. 
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humano expresso nas narrativas cênicas. As Teatralituras, produzidas a partir dos 

saberes e das tensões presentes na espetacularidade e no cotidiano de grupos sociais 

organizados, têm como base as suas escrituras e as forças das suas teatralidades. A 

Teatralitura emerge das rasuras, do borrado, do deslocamento e da mistura entre 

conhecimentos, muitas vezes em espaços ou situações híbridas. 

A Teatralitura é o nome por mim dado ao resultado das conversões 

semióticas que acontecem em nome das adaptações aos tempos, às necessidades e aos 

desejos humanos no plano da criação, da linguagem, da religião e da sobrevivência.  

Agora, deter-nos-emos à descrição dos Catopês, representantes dos 

primeiros nativos índios africanos que se instalaram em nossos territórios e que se 

tornaram testemunhos de nossa ancestralidade festiva. Defendemos, neste discurso, que 

as suas performances trazem elementos cênicos capazes de favorecer um novo olhar 

para a teatralidade norte-mineira e brasileira. Para tanto, tornou-se necessária, nesta 

proposição de doutorado, a sistematização de um contexto e de um percurso 

metodológico capaz de desvelar as escrituras dos Catopês, promovendo, a posteriori, 

novas discussões sobre a cultura cênica brasileira. 

 

 

3.1 OS CATOPÊS DE SÃO BENEDITO EM MONTES CLAROS: MEMÓRIA E 

PROJEÇÕES 

 

Uma voz  que pode fazer-se ouvir ao ar livre é uma voz livre, um voz 
que o princípio setentrional ainda não ensurdeceu de consoantes, 
ainda não quebrou, articulou, enclausurou, e que pode atingir 
imediatamente o interlocutor. O ar livre é o falar franco, a ausência 
de desvios, de mediações representativas entre falas vivas. 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 376. 

 

O sonho da liberdade expresso na voz e no corpo através de séculos se 

transformou em expressão e em novo legado de um povo. No tempo da complexidade, 

os desvios e as mediações representativas são muito bem-vindas. Celebramos o lugar 

liberto das falas vivas dos brincantes Catopês de Montes Claros. A professora e 

pesquisadora Sandra Ramos de Oliveira, em seu trabalho Léxico, Cultura, Tradição e 

Modernidade: um relato sociolinguístico do congado montes-clarese, pontua que “o 
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léxico de uma comunidade reflete a visão de mundo, ideologia, os sistemas de valores e 

as práticas socioculturais das pessoas nela inseridas” (2009, p. 45). Neste importante 

registro e análise, percebemos, nas tradições culturais de Montes Claros, as relações 

intrínsecas entre os brincantes, seus rastros e o contexto local.  A pesquisadora 

anteriormente supracitada registra um desses momentos na fala do Mestre Zanza: 

Quando pedimos a MZ que nos contasse sobre a cidade e a criação do 
primeiro terno de catopês e ele nos informa “Montes Claros 
antigamente era uma vila piqueninha que chamava Arraial da 
Formiga. Aqui inda num tinha nada, só umas casinhas aqui, aculá... ai 
chego por aqui uma família de gente pritim, mais pritim mermo, vindo 
das bandas do Serro! (risos) Foi intão que o grupo de catupé que já 
tinha aqui foi dividido ni dois, ai passo a tê o terno Nossa Sinhora do 
Rosário e o terno de São Binidito. Só muitios ano dipois  é que foi 
criado o segundo terno de Nossa Sinhora do Rosário” (2009, p.22).  

 

Esse estudo revela a riqueza presente nos saberes e discursos dos 

personagens das festas de agosto em seu cotidiano e extra-cotidiano. Entramos no 

universo dos personagens anônimos e nas suas contribuições para a cena cultural 

popular brasileira. Contudo, para falar dos Catopês, é válido antes recorrer a Ronaldo 

Vainfas, que dá ênfase, em seus estudos, aos “personagens anônimos”. Segundo o autor, 

esses personagens não pertencem ao panteão dos personagens oficiais da história (2002, 

p. 103). Eles, assim como os Catopês, tentam contar a sua história que não foi contada. 

Para tanto, tais personagens, através de narrativas, práticas religiosas, crendices, festas e 

tantas outras formas, criam uma espécie de clima “novelesco” que favorece a reflexão 

crítica sobre a história oficial forjada e mediada por poderes e interesses. Essas 

personalidades recriam e alimentam a cadeia de transmissão da memória coletiva, 

projetando a tradição oral. Os Catopês não têm projetos para o futuro ou modelo 

preconcebido, simplesmente são e partilham sentimentos comuns do dia a dia em um 

mesmo ambiente; no caso, a cidade mineira de Montes Claros138. Dessa convivência, 

constroem uma ética e uma estética particular que lhes asseguram uma autorreferência 

social. Castells admite que 

                                                 
138 "No ano de 1768, tem-se registro do Arraial de Formigas, que, depois passou a se chamar Arraial de 
Nossa Senhora da Conceição e São José de Formigas. Depois em  1831, Vila de Montes Claros das 
Formigas e, finalmente  em 1857, a cidade de Montes Claros".  
(http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=314330&search=minas-
gerais|montes-claros|infograficos:-historico. Acesso em 18/01/2015). 
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Enfim, as comunidades locais, construídas por meio da ação coletiva e 
preservadas pela memória coletiva, constituem fontes específicas de 
identidades. Estas identidades, no entanto, consistem em reações 
defensivas contra as condições impostas pela desordem global e pelas 
transformações, incontroláveis e em ritmo acelerado. Elas constroem 
abrigos, mas não paraísos (CASTELLS, 1999, p. 85). 
 

Assim, apresentamos os Catopês como uma comunidade emocional de 

Montes Claros constituída de personagens anônimos que funcionam como elos da 

cadeia de transmissão da cultura mineira ancestral. Consideramos, ainda, que eles são 

uma espécie de abrigo da tradição do Congado mineiro, parte de nossa história. Sobre 

essas comunas culturais Castells ressalta: 

A construção dessas comunas culturais não é arbitrária, mas depende 
da forma de trabalhar a matéria-prima fornecida pela história, 
geografia, língua e ambiente. Assim são comunidades construídas, 
porém materialmente construídas, em torno de reações e pro projetos 
determinados por fatores históricos e geográficos (CASTELLS, 1999, 
p. 85). 
 

Esses espaços aparentemente frágeis mantêm e reelaboram profundos 

saberes, fruto da articulação de verdades locais que habitam o presente a partir de 

múltiplas singularidades. Observamos que Michel de Certeau esclarece que nas 

operações e as demarcações ou como ele prefere as "operações de demarcação", onde as 

"operações sobre os lugares, os relatos exercem também o papel cotidiano de uma 

instância móvel e magisterial em matéria de demarcação" (2014, p. 190). Essas 

operações de demarcação estabelecem contratos narrativos (CERTEAU, 2014). Assim, 

temos narrativas que vêm destas operações de saberes e demarcações.  

Esses saberes se constituem no dia a dia a partir de relações de trabalho, de 

família, no fazer da comida, nas piadas, nos “disse me disse”, nas discussões, nos 

preparativos para os festejos populares, no hábito da bebida, nos ritos, nas crenças e em 

outras tantas microcriações que Maffesoli denominou de douta ignorância 

(MAFFESOLI, 1998, p. 82).  
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É exatamente nesse sentido que ousamos falar de uma etnografia Catopê, 

que especifica uma forma Congadeira de ser.  

FIGURA 30 -  O  Cotidiano e extra-cotidiano operações do espaço narrativo dos Catopês - 
2013; 2014. Fonte: Ricardo Malveira. 

Temos acima dois breves instantes do universo das Festas de Agosto da 

cidade de Montes Claros. No livro Montes Claros sua História sua gente seus costumes, 

Hermes de Paula faz um importante registro das Festas de Agosto.   

Há mais de cem anos que nos dias 16, 17 e 18 de agosto se realizam 
em Montes Claros festas religiosas em homenagem a nossa Senhora 
do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo respectivamente. 
Além das práticas puramente religiosas, tais como missas, bênçãos e 
levantamento de mastros, realizam-se também as marujadas, 
cabocladas ou caboclinhos, catopês ou dançantes, cavalhadas e bumba 
meu boi. Este último ato não se realiza há muitos anos (PAULA, 
1979, p. 138). 
 

 
Se até a data do registro do autor a manifestação das Festas de Agosto já 

acontecia na referida cidade há mais de 100 anos, e de lá para cá já se passaram mais de 

50, temos uma tradição com, no mínimo, 150 anos. Levando em consideração que as 

Festas possivelmente já aconteciam antes de serem oficializadas pela sociedade, os 

rastros desse início podem ser ainda maiores.  No registro oficial das festas no ano de 

2014, temos: 
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FIGURA 31 - Cartaz das Festas de Agosto e Festival Folclórico de Montes 
Claros - MG - 2014. Fonte: Secretaria de Esporte Juventude e Cultura - 
Prefeitura de Montes Claros.  

 
 
Nos materiais gráficos de divulgação da festa, temos o registro de 175 anos 

de festa. Aparentemente, pela descrição de Hermes de Paula no ano 1957, o formato da 

festa tinha mais ou menos o formato que conhecemos hoje (PAULA, 1979). Essa é uma 

análise mais ou menos lógica que marca a nossa tradução do tempo a partir do registro 

erudito.   

No antigo jornal da cidade – Jornal Correio do Norte –, temos outro registro 

das festas que constata a imprecisão em relação ao início da manifestação, considerando 

que ela foi uma das primeiras festas de que se teve notícia na região: 

 
Tiveram logar, nos dias 16, 17 e 18, a festa de N. Senhora do Rozario 
- em sua  Capella-, as de S. Benedito e do Divino Espírito Santo, na 
matriz -, com as solemnidade e  estylo, que terminaram pela procissão 
costumada; fazendo-se porem, sentir a falta de musica em alguns 
desses actos religiosos (02; 14 de agosto de 1884). 
 

 
Esses importantes registros acerca da parte religiosa da festa que são 

encontrados em jornais ou descrições feitas por pesquisadores evidenciam a imprecisão 

da data de início dos Catopês em Montes Claros. Contudo, é relevante pontuar que os 

registros escritos passaram pelo crivo e interpretação de quem escreve, como ficou 

exemplificado acima em nossas tentativas de localizar um "início". O experiente 

Thompson, em seu livro A Voz do Passado: História Oral, adverte-nos que  

 
Finalmente, a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e 
mais fundamental para a história. Enquanto os historiadores estudam 
os atores da história a distância, a caracterização que fazem de suas 
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vidas, opiniões e ações sempre estará sujeita a ser descrições 
defeituosas, projeções da experiência e da imaginação do próprio 
historiador: uma forma erudita de ficção (THOMPSON, 2002,  p.137). 

 

Da mesma forma que, para Thompson, as narrativas orais também são 

traduções que dependem dos interesses, do contexto do indivíduo que narra e da 

memória, porque:  

 
"[...] o processo de memória depende, pois não só da capacidade de 
compreensão do indivíduo, mas também do seu interesse. Assim, é 
muito mais provável que uma lembrança seja precisa quando 
corresponde a um interesse e necessidade social" (2002, p.153).  
 
 

Teremos sempre nossas perspectivas dos fatos.  

Para fazer a descrição das práticas dos Catopês, assumo meu lugar de 

tradutor, bem como entendo que farei escolhas dentro do universo a ser estudado. Essa 

tarefa torna-se duplamente intricada porque estamos no espaço regido pela natureza da 

memória139 e imaginário individual e coletivo. Nesse espaço complexo, como ainda 

pontua Thompson, constata-se a existência de recompensas inesperadas, onde “se 

mesclam inextricavelmente em todas as percepções que o ser humano tem do mundo, 

individual e coletivamente” (2002,  p.179).  O autor conclui, ainda, que 

 
A construção e a narração da memória do passado, tanto coletiva 
quanto individual, constitui um processo social ativo que exige ao 
mesmo tempo engenho e arte, aprendizado com os outros e vigor 
imaginativo. Nisto, as narrativas são utilizadas, acima de tudo, para 
caracterizar as comunidades e os indivíduos e para transmitir suas 
atitudes (THOMPSON, 2002,  p.185). 
 
 

Propostas como este estudo são tentativas de aproximação dos rastros que 

alimentam o imaginário dos montes-clarenses e são importantes para a cultura do estado 

de Minas Gerais e do Brasil. 

 Neste item, apresentamos descrição e o extra-cotidiano, as práticas  

espetaculares dos Catopês do Terno de São Benedito,  a partir do olhar atento às 

narrativas ali implícitas, na tentativa de lidar com esse passado/presente. Essas 

narrativas são reavivadas por meio de conversas com os habitantes mais velhos e com 
                                                 
139 A natureza da memória coloca muitas armadilhas para os incautos, o que frequentemente explica o 
ceticismo daqueles menos informados a respeito das fontes orais.  Porém, oferecem também recompensas 
inesperadas para um historiador que esteja preparado para apreciar a complexidade com a realidade e o 
mito, o 'objetivo' e o 'subjetivo', se mesclam inextricavelmente em todas as percepções que o ser humano 
tem do mundo, individual e coletivamente (THOMPSON, 2002, p. 179). 
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os Mestres e participantes mais experientes do Congado. Nesses encontros, deparamo-

nos com memórias flutuantes que estão envolvidas em um caminho muitas vezes 

nebuloso de fatos que podem se revelar com oscilação de detalhes. Estamos sujeitos às 

forças das lembranças e do esquecimento.  Ricoeur140 esclarece que quem narra por 

causa dessa função mediadora da narrativa está sujeito aos abusos da memória e do 

esquecimento, pois, “[...] de fato, antes do abuso, há o uso, a saber, o caráter 

inelutavelmente seletivo da narrativa. Assim como não é possível lembrar-se de tudo, é 

impossível narrar tudo” (2007, p. 455).  Queiroz141 traz, em sua pesquisa, um relevante 

registro do Mestre João Farias sobre esse imaginário dos tempos antigos dos Ternos de 

Catopês: 

 
[...] A história de Catopê em Montes Claros [...] o povo fala que é 
lenda mas num sei, [...] foi no tempo dos escravos. Essa época vem 
rodano dês do tempo dos escravos, que Montes Claros tinha era quatro 
casa. [...] Quatro casa os mais véi antigo conta, né? Que  isso é véi de 
mais de cem ano! (MESTRE JOÃO FARIA, 2003, apud QUEIROZ, 
2005, p. 43). 
 
 

Esse jogo instigante leva-nos a imaginar como teriam sido essas práticas no 

seu início. Quantas mudanças ou proibições foram submetidas por imposição já que as 

práticas dos negros não eram aceitas, principalmente pelo 'poder religioso142' local e, até 

certo ponto, nacional? Quantas mudanças os iniciantes dessas práticas congadeiras 

tiveram de promover por necessidade interna da manifestação ou mesmo através de 

                                                 
140 Filósofo e pensador francês do século XX. Preocupado em atingir e formular uma teoria da 
*interpretação do ser, toma como seu problema próprio o da *hermenêutica, vale dizer, o da extração e da 
interpretação do sentido. Convencido de que todo o pensamento moderno tornou-se interpretação, elabora 
uma grande simbólica da consciência, que se encontra na raiz mesma de todas as determinações históricas 
e espirituais do homem. Ao revisar a problemática hermenêutica, passa a entendê-la como a teoria das 
operações de compreensão em sua relação com a interpretação dos textos. Para ele, é o símbolo que 
exprime nossa experiência fundamental e nossa situação no ser. E ele que nos reintroduz no estado 
nascente da linguagem (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, p.167). 
141 Doutor em Música (área de Etnomusicologia) pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em 
Música (área de Educação Musical) pelo Conservatório Brasileiro de Música (CBM) do Rio de Janeiro e 
graduado em Educação Artística, Habilitação em Música, pela Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes). Foi Professor do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez, de Montes Claros, 
de 1995 a 2002 e Professor Adjunto da Unimontes de 1998 a 2004. Atualmente é Professor Adjunto do 
Departamento de Educação Musical e do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). http://lattes.cnpq.br/5224390361847356 
142 Segundo Haroldo Lívio, na apresentação do livro Festas de Agosto; Fatos fotos e fitas, de Ângela 
Martins Ferreira, 2009: Consta que a primeira ameaça de extinção ocorreu quando aqui chegaram os 
cônegos premonstratenses, há cem anos, em cumprimento de missão evangelizadora dos hereges. 
Oriundos da civilizada Bélgica, os padres brancos confundiram os catopês com culto pagão, de gentio que 
não seguiria os ensinamentos de Cristo, e teriam impedido a estrada do terno em templo católico. Porém, 
esclarecidos de que os catopês veneravam as imagens de nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 
contemporizaram e retiraram a censura eclesiástica. 
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outros fatores ligados ao contexto sociocultural em todo esse tempo? Eis as 

características da complexidade que desafiam o pesquisador dos nossos dias. Estamos 

no lugar das incertezas. As dificuldades não impediram a manifestação de seguir o seu 

percurso até os dias de hoje.  Cabe a nós entender, na medida do possível, esse trajeto e 

as suas forças.  

O que importa é que essa manifestação popular tradicional permaneceu e 

permanece se atualizando na presença performativa de suas práticas até nossos dias. 

Cabe a nós, estudiosos dos fenômenos culturais, e nesse caso específico das práticas 

cênicas, conhecer, compreender, apreender e compartilhar esses saberes. 

Para tanto,  faremos, inicialmente, uma etnografia143 das festas do Congado 

de Montes Claros, expondo, de forma panorâmica, os participantes da manifestação e a 

estrutura que organiza as práticas dos congadeiros para, em seguida, tratarmos, com 

mais proximidade, do Terno de São Benedito dos Catopês. Essa discussão terá como 

base, inicialmente, a minha dissertação de mestrado144, que será reorganizada, 

desconstruída e acrescida de novas percepções e elementos, na tentativa de cada vez 

mais desvelar e reconhecer os rastros dessa manifestação popular brasileira e sua 

performance. 

No orbe das manifestações populares brasileiras, destacamos as 

manifestações do Congado, nas quais recortamos os Catopês, um dos seus 

representantes. As manifestações do Congado, de acordo com Queiroz, estão em muitas 

regiões do Brasil: 

 
O Congado é uma importante manifestação da cultura popular 
brasileira, tendo em vista o amplo número de grupos existentes pelo 
país, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. Os grupos de 
congado realizam seus festejos durante quase todo o ano em grande 
parte do território brasileiro, dando vida e forma a suas diferentes 
expressões rituais através de músicas, danças e coreografias diversas 
que constituem a manifestação (QUEIROZ, 2005, p. 28). 
 

                                                 
143 Etnografia: Originalmente, o termo foi usado para o estudo e a descrição de um povo ou de uma 
cultura. Embora seja um termo criado no século XVIII, adaptado do grego para o alemão, e daí para 
outras línguas europeias, a etnografia foi ganhar status na Antropologia com os alunos de Malinowski, 
Alfred Radecliffe-Brown (1881-1955) e Franz Boas (1858-1942), os chamados “pais da antropologia” 
moderna. Preferencialmente, deveria ser o estudo completo de um povo, em todos os seus aspectos 
sistêmicos, da economia à religião. A etnografia é o documento básico, de um estudo empírico, pelo qual 
a Antropologia se legitima como disciplina acadêmica (GOMES, 2008, p. 63). 
144 Os Catopês de São Benedito em Montes Claros: Rastros de uma Ancestralidade Mineira Negra e 
Festiva, de Ricardo Ribeiro Malveira. Banca Examinadora: Lúcia Fernandes Lobato (orientadora), 
Antônia Pereira Bezerra (PPGAC/UFBA) e Edilece Souza Couto (FFCH/UFBa). 
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No estado de Minas Gerais, o Congado manifesta-se através de suas 

guardas, que podem ser: Congo, Moçambique, Marujo, Catupés145, Candombes, Vilão, 

Caboclos (MARTINS, 1987, p. 36). O espaço geográfico-social do Congado inscreve-se 

no ritual ao culto dos Santos, nos Festejos, no Reisado/Reinado, no Império e no cultivo 

da fé, os quais merecem um estudo atento, tendo em vista as suas características 

complexas e singulares. Para Leda Martins146, 

 
Os festejos do Reisado apresentam uma estrutura organizacional 
complexa, disseminada em uma tessitura ritual que desafia e ilude 
qualquer interpretação apressada de toda a sua simbologia e 
significância. Levantação de mastros, novenas, cortejos solenes, 
coroação de reis, e rainhas, cumprimentos de promessas, folguedos, 
leilões, cantos, danças, banquetes coletivos, são alguns dos muitos 
elementos que compõem as celebrações dramatizadas em toda Minas 
Gerais (MARTINS, 1997, p. 44). 

 

Podemos dizer que as Festas se tornaram o locus de práticas populares 

tradicionais organizadas na cidade e nos seus arredores, como no caso de Montes 

Claros, com as festas do Congado. Nos dias “oficiais” das festas, as manifestações 

tradicionais ganham notoriedade, pois os brincantes mudam a rotina do centro da 

cidade, que se prepara para recebê-los.  As Festas e o Festival Folclórico acontecem nas 

proximidades da Igreja do Rosário de Montes Claros, mas o espaço festivo se estende 

pelas ruas dessa região central da cidade e, em alguns anos, ele se estendeu até a Praça 

da Matriz.  

O pesquisador e professor Joubert147, em seu trabalho sobre a 'Música e 

religiosidade na caracterização identitária do Terno de Catopês de Nossa Senhora do 

Rosário do Mestre João Farias em Montes Claros – MG', apresenta o espaço das Festas 

de Agosto dividindo-o em “circuito anexo” e “núcleo” do espaço festivo. Para o autor, o 

“anexo” são os lugares onde os Ternos saem e passam para buscar as bandeiras. Esses 

trajetos, que vão da casa do mordomo ate núcleo, são “[...] decididos pelos Mestres que 

                                                 
145 No município do Serro, há a guarda de Catopés de Milho Verde, com componentes das comunidades 
do Baú e do Ausente. Há também a Guarda de Catupé de Pinhões, em Santa Luzia e na cidade de Montes 
Claros (SANTOS; CAMARGO, 2008, p. 68). 
146 Poeta e ensaísta. Títulos e graus: pós-doutora em Performance Studies, New York University,Tisch 
School of the Artes, 2009-2010; pós-doutora em Rito, Dramaturgia e Teatralidade, Universidade Federal 
Fluminense, 2009; pós-doutora em Teorais da Performance, New York University, Tisch School of the 
Arts, 1999-2000. Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (1991), 
Mestre em Master Of Arts, Indiana University (1981) e graduada em Letras pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (1977) Atualmente, é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais. 
147  
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vão à frente de seus grupos”. O cortejo segue para o espaço “núcleo” onde está a praça 

da “matriz e todos os palcos, barracas e demais eventos da Festa” (2004, p.70). Sobre o 

“circuito anexo”, que aqui tratamos como trilhas festivas, Joubert pontua: 

 
É no anexo que a cultura congadeira estabelece um contato com o 
povo local, com o povo dos bairros que sai às janelas para aplaudir e 
cumprimentar os grupos. É nesse circuito também, que estes são 
prestigiados por seus reais valores. No circuito anexo, os mestres 
experimentam os “velhos tempos” sem a interferência dos 
colaboradores que, devido às contribuições fornecidas, ditam boa 
parte dos acontecimentos. Neste trajeto a tradição – se pudermos 
colocar nestes termos – vive seu momento de independência e se 
encontra nas mãos da própria cultura (MENDES, 2004, p. 70). 
 
 

O circuito anexo descrito por Joubert seria, no caso do Terno de São 

Benedito, o percurso da casa do mordomo148 até o local da Festa. Acompanhando o 

Terno de São Benedito, amplimos esse circuito anexo, lembrando também do percurso 

da casa do Mestre até a casa do mordomo, que, antigamente, era feito a pé, e às vezes 

ainda é feito quando a prefeitura não viabiliza algum transporte.  

Nos dias oficiais de festa, todos os grupos saem em cortejo juntos das casas 

dos mordomos para levantarem o mastro com a bandeira nas noites de comemoração. O 

Mestre do Terno de São Benedito tem uma das suas primeiras bandeiras que levantou, a 

qual fica na sala de sua casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 32 - Parede da sala na casa do Mestre do Terno de São 
Benedito - 2013. Fonte Ricardo Malveira.  

                                                 
148 Mordomos: "Os Mordomos são aqueles que organizam e patrocinam um evento religioso. Em Montes 
Claros, eles são em número de três, e cada um deles se responsabiliza por um dos santos homenageados 
na Festa. Eles se comprometem a organizar e a patrocinar apenas a etapa destinada a eles. Os Mordomos 
se responsabilizam também pela restauração e manutenção das bandeiras que serão erguidas pelos 
mastros, e recebem os grupos do seu santo específico numa visita" (MENDES, 2004, p. 67). 
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Na imagem acima, temos, na parte superior, a antiga bandeira do Mestre. 

Abaixo, uma bandeira mais recente – que lembra um estandarte – feita por artesãos da 

cidade, um presente meu para o mestre em certa ocasião.  

O estudioso Luiz Câmara Cascudo lembra-nos da importância da Bandeira 

para as manifestações populares, pois 

 
[...] a bandeira do Santo no alto do mastro informa que ele está 
presente na sua festa e aguarda o concurso de seus fiéis. Sempre que o 
mastro estiver com oferendas, frutos, flores e fitas reviverá um 
vestígio do culto da vegetação (2002, p. 372).  
 

 
No dia seguinte ao levantamento do Mastro, os Ternos se reúnem na Praça 

Gonçalves Chaves, no centro da cidade, sempre pelas manhãs, para o cortejo dos 

Reinados e Império. O desfile segue até a Igreja do Rosário, culminando com a missa. 

No domingo, pela manhã, ainda dentro da programação oficial, temos o encontro de 

Congadeiros na Associação de Catopês, Marujos e Caboclinhos, onde se reúnem com 

outros grupos de Congado de Minas convidados para a Festa.  No domingo à tarde, os 

participantes do Congado da cidade e os convidados participam da procissão final, 

saindo da Praça da Matriz, mais especificamente em frente ao Centro Cultural Hermes 

de Paula, e seguem em cortejo até a frente da Igreja do Rosário e dos Mastros. 

Geralmente, em frente à igreja, acontece uma missa na qual são anunciados os festeiros 

e os mordomos do próximo ano. Às vezes, ainda como circuito anexo, os brincantes 

levam as bandeiras até a casa dos mordomos do próximo ano. Em poucas palavras, este 

é um resumo das ações da Festa que apresentaremos, detalhadamente, à frente. 

O mês de agosto é o tempo das Festas em que os Ternos do Congado 

brincam com os seus instrumentos, bandeiras, danças e cantos pelas ruas de Montes 

Claros. As suas práticas se inscrevem na busca das bandeiras, no levantamento dos 

mastros, rendendo graças aos Santos. Essas práticas seculares mudam a rotina dos 

moradores desta cidade do norte de Minas Gerais.  

 
Quando o Congado que em Montes Claros se constitui de Catopês, 
Marujos e Caboclinhos e chega à igrejinha do Rosário, inicia-se um 
rito de passagem, o ápice da festa - o momento do levantamento do 
mastro que representa a ligação completa dos reinos e o início de um 
reinado sagrado (COLARES, 2006, p.  44). 
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O Congado de Montes Claros possui três representantes, divididos da 

seguinte forma: Três Ternos de Catopés – sendo dois Ternos de Nossa Senhora do 

Rosário e um Terno de São Benedito – e duas Marujadas e um Terno de Caboclinhos – 

os quais louvam o Divino Espírito Santo. 

Traremos, a partir de agora, uma breve descrição dos representantes citados 

acima, que representam o Congado na Festa. Esses representantes são os donos das 

Festas e, através de suas práticas, expressam sua teatralidade e espetacularidade. 

Reiteramos que nosso recorte está nas práticas dos Catopês, mais especificamente os 

Catopês do Terno de São Benedito. Todavia, para o entendimento dessa manifestação 

que é, antes de tudo, coletiva, torna-se necessário entender os outros participantes dessa 

cena popular.  

3.1.1CABOCLINHOS 

Na imagem abaixo, temos registros dos Caboclinhos nas Festas: 

FIGURA 33 - À esquerda, temos os Caboclinhos de Montes Claros – MG, 
cantando ao pé do Mastro e à direita, os Caboclinhos em fila nas ruas. Fonte: 
Ricardo Malveira, 2014. 

Cascudo (2002) descreve os Cabocolinhos do Nordeste com algumas 

diferenças se comparados aos Caboclinhos de Montes Claros. Vejamos: 

Cabocolinhos. São grupos fantasiados de índios, que percorrem as 
ruas das cidades do Nordeste do Brasil nos dias de Carnaval, tocando 
pequenas flautas e pífanos. Com danças dramatizadas eles 
representam as lutas entre caboclinhos e brancos, ao som do Tambor, 
Canzá e Pife. É um folguedo popular que ainda se apresenta pelas ruas 
da Paraíba e do Ceará. Embora pareçam danças de origem ou 
aculturação ameríndia, na realidade são de influência africana, 
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correspondem ao auto dos congos, verdadeiros Reisados que, 
juntamente com o ato dos Cabocolinhos, deram origem ao Guerreio 
(2002, p. 88). 

 

Os Caboclinhos de Montes Claros também não saem no Carnaval nem 

tocam as flautas e pífanos, “[...] diferente dos caboclos do nordeste, em Minas Gerais, 

os Caboclinhos se apresentam nas festividades dos santos de devoção como guardas dos 

reinados do Gongo” (COLARES, 2005, p. 64). Mona Lisa Colares descreve que 

Os caboclinhos vestem saias de penas e camisas vermelhas, escrito 
“CABOCLINHOS”, distribuídas pela prefeitura. Se antes desfilavam 
com o busto nu, hoje, isso já não é possível, devido à presença 
marcante de meninas no festejo. (...) O vermelho tem um significado 
especial para os caboclinhos por ser a cor da Bandeira do Divino, do 
qual são devotos (2005, p. 64). 

A cor vermelha marca a manifestação dos Caboclinhos em Montes Claros.  

Os trajes da manifestação lembram os dos índios, só que mesclados com camisa, 

geralmente com o nome do Terno. Os Caboclinhos representam os índios brasileiros, 

isto é, os nativos da América.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 - Caboclinhos nas ruas de Montes Claros - MG, arco e flecha, saiote e 
coca de penas e instrumentos - 2011; 2013; 2014. Fonte Ricardo Malveira. 
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Os Caboclinhos trazem como adereços arcos e flechas que produzem sons. 

Eles cantam e dançam acompanhados de violas e violões. Quando o Mestre desse 

Terno, Joaquim Poló, era vivo, ele fazia solos com uma rebeca. Lembro-me de que, nas 

Festas de Agosto, temos apenas um grupo de Caboclinhos, sendo a maioria dos 

participantes do gênero feminino, crianças e adolescentes. Daí a necessidade da camisa, 

para expor seus corpos nas ruas.  

Um momento interessante nas práticas espetaculares dessa manifestação é a 

dança do cipó. Essa dança encenação há um tempo não era executada, mas, nos últimos 

anos, tem sido revivida. Na dança do cipó, temos, além dos caboclinhos nas filas, os 

seguintes personagens: o papai-vovó, o Caciquinho, a Cacicona e a Mamãe Vovó: 

 
FIGURA 35 - Caboclinhos nas ruas de Montes Claros - MG, e Mãe Vovó 
(Mírian Walderez Oliva de Abreu, professora de teatro na Universidade 
Estadual de Montes Claros - MG, pesquisadora e diretora teatral). Fonte: 
Ricardo Malveira, 2013. 
 

3.1.2 MARUJOS 

 

Outro símbolo representante do Congado em Montes Claros são os Marujos. 

Para Queiroz, a Marujada “[...] constitui a fusão de elementos de tradições luso-

espanholas”. Os grupos encenam lutas entre mouros e cristãos em grandes feitos 

náuticos que resultam na vitória do catolicismo sobre os muçulmanos (2005, p. 47). O 

autor esclarece ainda que “[...] os Marujos usam vestimentas com as cores, azul e 
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vermelho – o azul representando os cristãos e o vermelho representando os Mouros”. 

(2005, p. 47). Em Montes Claros - MG, temos uma Marujada que se veste de branco.  

Abaixo, podemos visualizar esses representantes:         

FIGURA 36  – As duas Marujadas em filas nas ruas centrais da cidade de Montes Claros 
– MG. Fonte: Ricardo Malveira, 2013. 

 
 

Além disso, os marujos têm as roupas mais trabalhadas na costura e com 

mais detalhes, pois são os representantes da cultura europeia. Assim, as marujadas 

trazem, nos seus trajes, quepes, chapéus com aplicações e fitas curtas. Podemos 

observar na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 37 – Detalhes das Marujadas da cidade de Montes Claros – MG. Fonte: 
Ricardo Malveira, 2013. 
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As Marujadas, possivelmente por terem uma ligação direta com as tradições 

europeias, trazem, para o desfile, adereços marcadamente ligados a essas tradições, 

como espadas e máscaras. Eles são a representação da cultura trazida pelas esquadras 

portuguesas às nossas terras. Podemos visualizar, com a imagem abaixo, os rastros desta 

tradição importantes para nossa cultura: 

FIGURA 38 – Marujadas em fila nas ruas centrais da cidade de Montes 
Claros - MG, com instrumentos,  a máscara e espadas. Fonte: Ricardo 
Malveira, 2013. 

 
Os instrumentos usados pelas Marujadas em sua performance musical são 

os violões, os cavaquinhos, os pandeiros quadrados e  as violas.  

Observamos, ainda, que, de todos os Ternos do Congado de Montes Claros -

MG, as Marujadas são os que mais se preocupam com a ordem das filas, com a 

unicidade nos movimentos e nas marcações das filas, bem como com a clareza na 

execução dos seus cantos.  
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3.1.3 CATOPÊS 

 

Finalmente, temos os Catopês, que são representes do negro no Congado em 

Montes Claros - MG, com suas cores, alegria, ritmos e danças, como podemos ver nos 

três Ternos da imagem abaixo: 

FIGURA 39 – Terno de Nossa Senhora do Rosário, Terno de São Benedito e outro Terno 
de Nossa Senhora do Rosário nas ruas das Festas de Agosto - 2013/2014. Fonte: Ricardo 
Malveira. 
  
Os Catopês representam os negros, os quais construíram uma origem luso-

afro-brasileira e, além disso, edificaram sua história através dos séculos, a partir da 

colonização da América Portuguesa. Reconhecemos os Catopês como sendo o seu 

representante mais significante das festas, pois simbolizam os negros ancestrais, que 

confirmam, com suas práticas ressignificadas, a presença do jogo e do riso, 

estabelecendo a dualidade entre o não-oficial e o oficial, conforme admite Bakhtin 

(1987). O seu estado alegre, como muitas práticas cômicas populares, sobrevive às 

pressões do oficial desde a Idade Média, como nos esclarece Macedo, fortificando que 

"[...] o riso, portanto, teria sobrevivido na esfera extra-oficial, sendo condenado ou 

tolerado pelos representantes do poder (Igreja e Estado)" (2000, p. 101). Os Catopês 

representam os rastros dos Negros e dos Reis do Congado e Santos Negros no espaço 

festivo contemporâneo. Os mesmos negros escravos, outrora subjugados à ideologia e 

ao poder da ex-colônia portuguesa, são ali – na festa – celebrados e revividos como 

rastros de uma história, e que eram assim descritos até a década de 1950. 

 
É o mesmo zumbi ou congada de outros lugares, tendo, entretanto, 
características regionais. Os componentes são na sua maioria pretos dóceis e 
alegres. Agrupam “em ternos”; cada terno tem mais ou menos vinte pessoas, 
entre adultos e crianças somente homens. Apresentam-se em duas colunas 
começando pelos mais altos e seguindo em ordem decrescente pela altura até 
os menores. O chefe dança e comanda os cantos entre as duas colunas e à 
frente há também dois porta-bandeiras à paisana. A vestimenta uniforme é 
simples: calça paletó e camisa; de cor branca ou clara. O calçado não é 
obrigatório. Na cabeça atam um lenço e sobre este assentam um capacete, 
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espécie de cilindro oco de papelão nas dimensões da cabeça, aberto dos dois 
lados e enfeitados com espelhos, aljôfar e fitas de várias cores, estas que 
medem mais ou menos um metro de cumprimento têm  uma das pontas 
presas ao capacete e a outra se esvoaça ao sabor dos ventos. O chefe usa um 
capacete enfeitado de penas de ema dando-lhe uma distinção especial. Cada 
um conduz um instrumento – pandeiro, tamborim ou caixa, uma flauta de 
bambu dá a poesia ao conjunto. Os dançantes são os donos da Festa de agosto 
pois eles têm obrigação de organizar e acompanhar o “reinado” – 
reminiscências das festas de Chico Rei em Ouro Preto (PAULA, 1979, p. 
138-139).  

Sobre o nome Catopê, as denominações Catupés, Catopés, diferentes para o 

mesmo representante negro no Congado, ainda são usadas em alguns lugares de Minas 

Gerais e do Brasil. Sobre elas, temos o seguinte registro: 

Há várias explicações a respeito da origem dos grupos de catopés. O primeiro 
relato de sua ocorrência deu-se em junho de 1760, no Rio de Janeiro, quando 
foi supostamente apresentada a dança catupé por negros escravos, em 
homenagem ao casamento imperial de D. Maria com D. Pedro. Devotos de 
Nossa Senhora do Rosário fazem parte do grupo de congadeiros que saem às 
ruas para cantar, dançar e louvar a sua santa de devoção (SANTOS; 
CAMARGO, 2008, p. 68). 
 
 

Possivelmente, essa dança foi inspirada em rastros da ancestralidade 

africana, espalhando-se pelos interiores do nosso país. Em Montes Claros - MG, esses 

congadeiros assumem características singulares.  Entre os grupos da cidade, notam-se 

diferenças nos sons, instrumentos e trajes, que, para olhares desatentos, passam 

despercebidos. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 40: Os Catopês com seus trajes nas ruas em festa - 2013. Fonte Ricardo Malveira. 
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De forma geral, os Catopês se vestem com camisas e calças brancas, salvo o 

Mestre e os Porta-Bandeiras e Caixeiros, em algumas ocasiões. Usam, também, 

capacetes com penachos e fitas coloridas, e os Caixeiros e Porta-Bandeira, chapéus 

coloridos com fitas.  

Sobre os trajes dos Catopés, a Dona Madá, sobrinha de Maria Custodinha, 

irmã de Zé de Custodinha, importante Mestre das Festas, descreve: 

  
"[...]Ah moço! Era uma roupa branca... assim um branco! [...]  e a 
cidade era de poeira...  Eles buscavam o reinado era a pé. Talvez eles 
iam buscar o reinado no Alto São João.  Aquela terra moço!   Aquela  
poeira você precisava vê [...] quando terminava a festa era  uma roupa 
para cada dia.  Eles eram mais fracos[...] povo vinha de são Paulo e 
eles usavam era uns ternos, tudo internado [...]  Mesmo meu irmão 
Antônio que é pai de Zé. Ele usava terno assim [...]  agora que ficou 
mais simples[...]"(DONA MADÁ, 2015149). 

 

Por ser apaixonada pelas festas e ter o pai e irmãos (Antônio e Manoel) no 

comando de Terno e Mestres, Dona Madá tem muito a nos ensinar sobre essas festas. 

Ao perguntá-la sobre o uso de penas nos capacetes, ela esclarece: 

"Eles usavam capacete!  Só que usava pena era os dois  de Nossa 
Senhora. Os daqui  de são Benedito não usava penas não [...] minha 
Tia - Maria de Custodinha/grifo meu - fazia os capacetes muito bem 
feitos [...]  com muitas fitas [...] "(DONA MADÁ, 2015). 

 

Os trajes chamados por eles de "fardas" são usados somente nos dias das 

festas ou em atividades especiais no decorrer do ano. Nos ensaios e nas visitas, os 

brincantes se apresentam à "paisana".  A importância desse lugar do traje na 

performance é destacada por Colares: 
 

A mudança das roupas é tão importante para este ritual que possui 
nome especial. Os ternos que estavam "à paisana" logo após o 
levantamento do mastro de Nossa Senhora do Rosário, o primeiro, 
podem  vestir suas "fardas". O vestir as "fardas" demonstra que a 
passagem foi realizada, sai-se da profanidade do mundo e penetrou-se 
na sacralidade do mundo religioso (COLARES, 2006, p. 58). 
 

 

                                                 
149 Conversa/Entrevista com Dona Madá - 2015. 
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Percebo que os Caboclinhos e os Marujos têm mais esse costume, mas 

lembro-me de que há um tempo, estando com os Catopês de São Benedito, fizemos 

dessa forma. Nos últimos anos, já nos primeiros dias das festas, estávamos vestidos com 

as fardas. 

FIGURA 41 -  Os Catopês de São Benedito com seus instrumentos  nas ruas em festa. 
Fonte: Ricardo Malveira, 2013. 
 
Os instrumentos utilizados pelos Catopês são os tamborins, as caixas, os 

pandeiros, os chocalhos e o chama. O Terno de São Benedito não usa chocalhos e o 

xama. 

 

 

 

3.1.4 OS SANTOS 

 

Os Santos cultuados nas festas têm grande importância também nas vidas 

dos brincantes. Temos, nas festas, a devoção à Nossa Senhora do Rosário, a São 

Benedito e ao Divino Espírito Santo e suas ligações com os ternos do congado de 

Montes Claros.  
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FIGURA 42 - Santos da festa em seus nas ruas de Montes Claros - MG - 2011, 2013, 2014. 
Fonte Ricardo Malveira. 
 
 

As ligações de cada terno com o seu respectivo Santo não diminuem o 

respeito e a devoção dos representantes do Congado por todos os santos da festa, a 

exemplo do respeito e da devoção dos Ternos de Catopês ao Divino Espírito Santo –

venerado diretamente pelas Marujadas e pela Caboclada.  

As manifestações dos negros nas congadas estão relacionadas ao imaginário 

das festas de coroação dos reis do Congo e da cultura banto, da fábula em torno de 

Nossa Senhora do Rosário ou do culto e da identificação com os santos negros.  A 

representação do negro no Congado de Montes Claros tem três imaginários que se 

misturam. Temos, assim, o imaginário da imagem da Santa Nossa Senhora do Rosário, 

o mito do Chico Rei e a devoção ao Santo negro São Benedito, não necessariamente 

nessa mesma ordem. 

 Paula, em seus registros, traz indícios da ligação dos Catopés, nos quais 

salienta que “[...] os dançantes são os ‘donos’ da festa de agosto, pois eles têm 

obrigação de organizar e acompanhar o ‘reisado’- reminiscência das festas de Chico Rei 

em Ouro Preto” (PAULA, 1979, p. 139).  Segundo esse autor, o imaginário em torno do 

mito de Chico Rei ajudou no fortalecimento das irmandades e foi morto, pois 

representava uma ameaça para as autoridades. O autor destaca, assim, a função dos 

brincantes nas festas. Em nossas observações iniciais, percebemos que o imaginário do 

Chico Rei150 está, de certa forma, mais ligado ao imaginário do Terno de São Benedito.  

                                                 
150 "Nas Minas, africanos, crioulos e mestiços libertos e seus descendentes nascidos livres tornaram-se 
mais numerosos que os brancos desde muito cedo. Não foram poucos os que experimentaram alguma 
ascensão, economia e prestígio social. Aliás, a mobilidade que marcou aquela sociedade setecentista foi 
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FIGURA 43 - Mestre José Expedito Cardoso, com a sua 
imagem de São Benedito - 2011. Fonte Ricardo Malveira. 

 

Na imagem acima, temos o Mestre Zé Expedito com a imagem de São 

Benedito. Em conversa, o Mestre demonstra a forte ligação do seu Terno com o 

imaginário do Chico Rei e São Benedito, ao qual expressa a sua fé incondicional, 

mantida com promessas, graças e respeito:   

Por ser o Santo de devoção e dando nome ao Terno de uma forma mais 

direta, destacamos o imaginário de São Benedito:  

 
[...] Os africanos consideravam são Benedito como seu patrono, talvez 
pela particularidade de ser santo de cor preta, em seu louvor 
celebravam festas religiosas em que se exibiam diversões profanas, 
uma reminiscência dos costumes pátrios, sendo a representação dos 
congos e congados, principalmente, uma dessas diversões. [...]São 
Benedito goza de prestígio, identificado com os orixás africanos a 
devoção a São Benedito, que não foi aculturado com os orixás, 

                                                                                                                                               
alimentada continuamente por esse grupo de moradores. É daí que saem, portanto, legendas como o tal 
Chico Rei, que teria perdido o trono na África, chegando escravo nas Minas, onde achou uma mina de 
ouro e após comprar sua liberdade livrou do cativeiro um sem número de antigos aliados. Nunca se 
comprovou  a veracidade desta história contada e recontada até hoje, nem era mesmo necessário que isto 
ocorresse para que se sublinhasse a plausibilidade desde Muitos Chicos e Chicas alguns legendários, 
outros célebres e tantos outros ainda que não ganharam fama, vivem nas Minas e contribuíram fortemente 
para a formação do nosso universo cultural" (PAIVA, 2001, p. 214).  
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permanecendo na sua personalidade anterior é pura, é um exemplo de 
negro católico sem instrução religiosa sudanesa. Curioso é que o 
processo de sincretismo haja convertido São Jorge, alvo, louro, olhos 
azuis em Odé, Oxossi, Ogum; Santo Antonio em Exu, São Jerônimo 
em Xangô, e haja esquecido um santo preto, com tradição de cultor 
amplo e antigo. A exclusão de São Bendito do panteão Jejenago no 
Brasil constituiria ainda uma defesa dos seus orixás, escolhendo os 
santos brancos como impossibilidade de haver nessa personificação 
africana aos olhos da fiscalização repressora dos amos e policiais 
(CASCUDO, 2002, p. 62). 

 

Somado a esses dois imaginários, mas talvez de forma secundária para este 

Terno, temos o imaginário de Nossa Senhora do Rosário, que é a Santa dos outros dois 

Ternos de Catopês da cidade. Vejamos a descrição de Martins sobre este imaginário: 

 
Uma das versões mais recorrentes  em Minas nos conta que, no tempo 
da escravidão, os negros escravos viram uma imagem de santa 
vagando nas águas do mar. Os brancos a resgataram e entronizaram 
numa capela construída pelos escravos, mas na qual os negros não 
podiam entrar. Apesar dos hinos, preces e oferendas, no dia seguinte a 
imagem desaparecia do altar e voltava ao mar. Após várias tentativas 
frustradas de manter a santa na capela, os brancos rendem-se à 
insistência dos escravos e permitem que eles rezem para a imagem, à 
beira-mar. Um guarda de Congo dirige-se, então para a praia e com 
seu ritmo saltitante, sua coreografia ligeira, suas cores vistosas, 
paramentos brilhantes e fitas coloridas canta e dança para a divindade. 
A imagem movimenta-se nas águas, alça-se sobre o mar, mas não os 
acompanha. Vem e, então os moçambiqueiros, pretos velhos, pobres,, 
com vestes simples, pés descalços, que trazem seus três tambores 
sagrados, os candombes, feitos de madeira oca e revestidos por folhas 
de inhame e bananeira. Com seu cantar grave e glutal, seu ritmo 
pausado e denso, as gungas, seus  patangomes e sua fé telúrica, 
cativam a santa que  sentada no tambor maior, o Santana ou Chama, 
acompanha-os, devagar sempre devagar (1997, p. 45).  

 

Trata-se de uma mistura que, curiosamente, em algumas manifestações, 

mantém uma predominância de elementos relacionados a uma ancestralidade africana 

rica e complexa.  

Daremos continuidade à etnografia com um recorte nas práticas do Terno de 

São Benedito dos Catopês, sujeito do nosso estudo.   
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3.1.5 TERNO DE SÃO BENEDITO: 

 

No comando do Terno de São Benedito, temos o senhor Zé Expedito, que 

“[...] nasceu em 27 de janeiro de 1943 e, com cinco anos de idade, em 1948, começou a 

brincar na Marujada. A partir de 1951, quando tinha oito anos, seu Zé Expedito passou 

a participar dos Catopês, tornando-se Mestre por volta do ano de 1984” (QUEIROZ, 

2004, p. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 44 -  Mestre do Terno de São Benedito José Expedito Cardoso, 
(Seu Zé) - 2011; 2013. Fonte Ricardo Malveira. 
 

O Terno de São Benedito é considerado por muitos como o terno mais 

antigo da cidade e que teve, em seu auge, filas com quase 100 participantes. A cidade já 

teve dois Ternos de São Benedito, mas, atualmente, tem somente um. Na atualidade, o 

Mestre Zé Expedito promove mudanças significativas na configuração dos ternos, entre 

elas a entrada das mulheres lutando para manter o seu grupo, o seu legado imaterial. 

Os Mestres que antecederam ao Mestre Zé expedito foram os Mestres 

Zaquias e Manoel. Seu Zaquias, falecido, tem uma neta que desfila no Terno. Sobre a 

história do Terno de São Benedito de Montes Claros, o Mestre Zé esclarece quando o 
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indago “Seu Cosme tava me falando que eram dois Ternos, um do bairro Alto São João 

e outro dos Santos Reis?”: 

 
[...] Tinha este que era o dos Santos Reis, mas era o mesmo. Mesmo 
ali do fundo da Matriz. O avô de Paixão. Era o Manuel [...]. A gente 
tratava ele de Manuel de Costudinha. E tinha Dona Maria que era a 
esposa dele e que fazia tudo por este Terno. Passava, lavava e fazia as 
roupa.[...] (MESTRE JOSE EXPEDITO, 2010151). 
 
 

A tradição do comando dos ternos é passada de pais para os filhos. Embora 

essa regra não tenha se aplicado na transição para o Mestre Zé Expedito, é retomada por 

ele para aplicar a seus filhos e aos netos. Seu Zé relembra alegre como tudo começou 

para ele, o menino Zezinho: 

 
[...] Eu comecei com idade de cinco anos. Primeiro eu brinquei, 
participei três anos da marujada. Dessa Marujada veia do finado 
Nenzinho. Era do pai dele. Depois dos três anos, passei pros Catopê. 
Brinquei um bocado de tempo. Depois passei pro Terno de Catopê que 
o avô de Zezão tinha e era o Mestre. O Terno de São Benedito que foi 
dividido. Desse daí passei um tempo e tornei voltar pra esse aqui onde 
tô até agora e sou Mestre há 32 anos [...] (MESTRE JOSÉ 
EXPEDITO, 2010152).  
 

Uma história presente no imaginário oral e, por esse motivo, com 

apagamentos e misturadas ao cotidiano de um povo. Assim, sobre essa história, ainda 

temos muitas particularidades: 

 
[...] Eu pedi o finado Zequias pra vê como eu fazia parte dos Catopês. 
Ele foi e disse: - Você tem vontade de participar?  Nós vamos levantar 
uma bandeira de frente a sua casa. Na hora que você vê nós chegando, 
você pode ir pra lá, que eu já vou levando o pandeiro pra você. Eu 
falei pro pai, mais a mãe. Aí ele falou: o mínimo, olha bem o que você 
ta fazendo. [...] Quando vi que eles estavam chegando eu calcei o 
sapato. Quando termino os meninos olhava pra mim e morria de rir. 
Eu só tinha calçado uma meia. Mas eu já tinha um treinozinho por 
causa da Marujada com o pandeiro. Toquei o pandeiro do jeito que eu 
batia na Marujada. [...] Ai perguntei como ia fazer com a roupa. O 
Mestre respondeu: Você compra um saco de farinha de trigo e só você 
perguntar sua mãe quantos sacos de trigo vai gastar em você e o 
capacete eu vou te mostrar como é que corta o papelão pra fazer o 
capacete. Ai me deu os enfeites e deu as fita. Ai mãe fez esse capacete 
pra mim fez roupa, alvejou o saco de farinha de trigo. Vix! Aquilo era 
a coisa mais bonita pra mim. No dia se falasse que era às cinco horas 

                                                 
151 Conversa/entrevista com o Mestre Zé Expedito em sua casa, no dia 10 de julho de 2010. 
152 Conversa/entrevista com o Mestre Zé Expedito em sua casa, no dia 10 de julho de 2010. 
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da manhã, tava lá a turma toda animada [...] (MESTRE JOSE 
EXPEDITO, 2010153). 
 

Hoje, com 73 anos, sendo 67 anos como brincante nas Festas e 

aproximadamente 36 anos à frente do Terno de São Benedito como Mestre, José 

Expedito Cardoso do Nascimento mantém sua fé e tradição sempre acompanhado de 

amigos e familiares no Terno. São décadas de desafios e muitas alegrias. O Mestre 

conta com o valioso apoio de sua esposa, Dona Maria das Dores, ou Dona Dôra, de seus 

filhos Wanderley Ferreira do Nascimento, Vera Lúcia Ferreira do Nascimento e Lucieni 

Ferreira do Nascimento, seus netos e os participantes do Terno.  
 

FIGURA 45 -  Nos ensaios, na rua em festa, nas missas e em procissões,  temos o 
Mestre Zé Expedito e família - 2011, 2013. Fonte Ricardo Malveira. 

 
Constituem uma família comprometida com uma tradição que é respeitada nas 

festas e antes delas, através dos cuidados de Dona Maria e das filhas ao costurarem e 

arrumarem as fardas e capacetes; na técnica e dedicação do filho Wanderley Ferreira do 

Nascimento ao fabricar, reformar os instrumentos, cantar e dançar na presença dos 

netos, cumprindo o ciclo de uma tradição, isto é, responsabilizando-se por manter o elo 

da cadeia de transmissão de um patrimônio imaterial154.  

                                                 
153 Conversa/entrevista com o Mestre Zé Expedito em sua casa,  no dia 10 de julho de 2010. 
154"A Constituição Federal de 1988, nos artigos 215 e 216, estabeleceu que o patrimônio cultural 
brasileiro é composto de bens de natureza material e imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e 
viver dos grupos formadores da sociedade brasileira. Os bens culturais de natureza imaterial dizem 
respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de 
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Somados a essa família de Catopês, estão os Catopês participantes do grupo, 

sendo alguns parentes, vizinhos e amigos. Muitos deles vivem a tradição do terno há 

décadas; outros estão começando agora a respeitar esses saberes e valores. Os Catopês 

do Terno de São Benedito saem todos os dias da festa da casa de seu Zé Expedito no 

bairro Renascença para cumprir a tradição tão importante para a cultura popular de 

Montes Claros. 

Assim como há um fluxo de entrada e permanência, há também, hoje, outro 

fenômeno contemporâneo a ser observado, pois mudaram os paradigmas. Trata-se da 

participação da mulher, que sempre esteve nos preparativos, mas não na ação 

performática da festa. Essa interdição acontecia principalmente porque os mestres 

receavam que elas pudessem ser assediadas ou mesmo malvistas pela sociedade por 

andarem com "bagunceiros". Outra questão mais oculta e não revelada é acabar com a 

possibilidade de os homens saírem para a festa sem as suas mulheres. 
 

 

FIGURA 46 -  Mulheres do Terno de São Benedito - 2011, 2013, 2014. Fonte: 

Ricardo Malveira.  

                                                                                                                                               
fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares, tais como 
mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas.Essa definição está em consonância 
com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil 
em 1° de março de 2006, que define como patrimônio imaterial 'as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural'". 
- Ministério da Cultura - http://www.iphan.gov.br/bcrE/pages/conPatrimonioE.jsf?tipoInformacao=1 
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Apesar da presença da mulher há algum tempo, o Terno de São Benedito era 

o único que aceitava mulheres em seus desfiles, e  no ano 2014, houve uma participação 

ainda mais expressiva. Isso acarretou algumas novidades no vestuário oficial e uma 

mudança também na sonoridade dada à extensão vocal feminina. Houve ainda uma 

maior concentração de crianças no terno e uma maior organização de nossas ações e 

práticas nas festas. Isso acontece no Terno de São Benedito, que, de certa forma, abriu 

precedentes. Percebo, ainda no ano 2014, algumas participações femininas em outro 

Terno de Catopê. Resta, hoje, apenas um terno que se mantém resistente à participação 

das mulheres.   

Não se trata aqui de qualificar ou não essa nova participação, mas constatar 

essa mudança, e ressaltar a quebra de alguns estereótipos atribuídos aos Catopês: 

bêbados, fedidos, briguentos, vagabundos, entre outros. A participação feminina 

certamente trouxe, e trará impactos  que precisarão ser investigados em outras 

pesquisas. Trata-se de uma ruptura e lacuna do conhecimento desta manifestação.  

 Destaco, também, a participação estudantes universitários atuais e de 

egressos do curso de Artes Teatro e também do Curso de Música da Universidade 

Estadual de Montes Claros – Unimontes,  com o objetivo de participar das tradições, 

pesquisar e aprender os saberes dessa tradição. 

FIGURA 47 - Destaco egressas e acadêmicos do Curso de Artes Teatro e do curso de Música 
da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - 2011, 2014. Fonte: Ricardo 
Malveira.  

 

Os Catopês e suas práticas são encantadores. Fato é que, independentemente 

do sexo, o corpo Catopê é forte, vibrante e pleno de simbolismos. Traz encarnadas as 

religiosidades, as crenças, as resistências e as tensões que potencializam os seus 

poderes. Trata-se do corpo texto revelado e manifestado em escrituras (DERRIDA, 
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1973).  Todos esses elementos acima descritos encarnados tornam esses corpos em 

corpos-testemunhos de sua cultura. Cultura viva e em movimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 48 -  Os Catopês brincando nas festas, o deslocamento dos seus corpos- 
testemunhos.  Fonte: Ricardo Malveira, 2014. 
 

 Trataremos, a seguir, desses corpos entendidos como corpos-testemunhos 

da escritura Catopê e sua performatividade nas festas de Agosto. 

 

 
3.2. PERFORMATIVIDADE DA ESCRITURA CATOPÊ  
 

A imaginação situa-se na natureza, e, contudo nada na natureza  pode 
explicar o seu despertar.  O suplemento jamais dirá se a carência na 
natureza  se afasta de si mesma é ainda natural? Uma catástrofe 
natural conforma-se às leis, para subverter a lei. Que haja algo de 
catastrófico no movimento que faz  sair do estado da natureza, e no 
despertar da imaginação que atualiza as faculdades naturais  
(DERRIDA, 2006, p. 313). 

 

Para entender a performantividade, entendida estado presença cênica dos 

Catopês, tentaremos agora descrever as suas práticas cotidianas e extracotidianas 

enquanto grupo, a fim de aproximar e entender a teatralidade dessa performance popular 

brasileira.  Lembro que nosso recorte contempla o Terno de São Benedito, logo nos 

outros ternos essas para práticas podem se diferenciar, ser substituídas e ou acrescidas.  

Trataremos dos ensaios, das visitas, do cortejo da noite do santo, do 

levantamento do Mastro, da procissão do Reinado, do Império, das missas, do encontro 

dos Congadeiros.  
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Os ensaios no Terno de São Benedito começam por volta do mês de maio. 

Aos sábados, os participantes do grupo começam a aparecer: os mais velhos, os 

parentes, os que não apareciam e os novos. Todos são convocados por Zezinho, José 

Expedito, que vai, casa por casa, convidando os participantes. Os encontros acontecem 

na própria casa do Mestre Zé. Por volta das 18:00 horas, os participantes vão chegando, 

tomam um café feito pela dona Dora, esposa do Mestre. Todos recebem os seus 

instrumentos e um toca daqui, outro toca dali. Depois de um tempo, Seu Zé, percebendo 

um número razoável de participantes e atento às horas, chama todos para o ensaio e 

organiza as filas. Dá algumas instruções a todos, principalmente aos que estão 

chegando, os mais novos. É importante perceber que as filas são organizadas com os 

mais experientes, quase sempre os mais velhos,  à frente até chegar aos mais novos, no 

final da fila. Os participantes ainda não estão fardados, isto é, não usam as roupas dos 

dias oficiais da Festa. Começa o ritual do "viva": 

 
Mestre: Oi... Viva o Divino Espírito Santo! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o contra mestre! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o caixeiro! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o mordomo de São Benedito! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o mordomo de Nossa Senhora do Rosário! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva os festeiros! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o rei e a rainha! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: E dizemos que viva! 
(instrumentos) [...]155 
 

 
Ao final, todos batem, freneticamente, os instrumentos como uma saudação. 

Ao sinal do Mestre, o Contramestre então puxa uma marcha e todos começam a tocar e 

cantar juntamente com o Mestre no mesmo sistema de solo e coro. Sobre esse sistema 

Marcel Mauss diz que “[...] todo corpo social é animado de um mesmo movimento. Não 

há mais indivíduos” (2003, p. 166).  Esse autor esclarece ainda que: 

 

                                                 

155 “Viva”/Pesquisa de campo/Catopês do Terno de São Benedito; Montes Claros MG, 2010. 
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Todos os corpos têm o mesmo balanço, todos os rostos a mesma 
fisionomia, todas as vozes o mesmo grito, sem contar a profundidade 
da impressão produzida pela cadência, a música e o canto. Vendo 
todas as faces a imagem do desejo, ouvindo em todas as bocas a prova 
de sua certeza, cada um sente-se arrebatado, sem resistência possível, 
na convicção de todos.  Confundidos no transporte de sua dança, na 
febre de sua agitação, eles não formam senão um único corpo e uma 
única alma. É somente então que o corpo social é verdadeiramente 
realizado (2003, p. 166). 

 

 Temos, então, uma sequência de marchas, depois de dobrados, que são os 

ritmos executados durante a performance.Tratarei, posteriormente, desses ritmos, 

quando abordar os instrumentos.  

O espaço para o ensaio na casa de Seu Zê é pequeno, assim as marchas 

acontecem na fila, mas no mesmo lugar, só durante os dobrados, as filas se deslocam, 

passando uma em direção ao centro quando as pontas  se aproximam, uma ao lado da 

outra em direção à fila contrária, indo até o fundo do espaço do alpendre da casa e 

retornando ao seu lugar. Os Catopês, além dos movimentos gerais, executam 

movimentos individuais, dos quais tratarei posteriormente.  

É importante destacar que durante a execução dos dobrados, o clima muda, 

porque os Catopês enchem o ambiente de movimentos rápidos, alegres, com músicas 

mais rápidas, que falam do imaginário relacionado à natureza, à alegria de festejar e a 

assuntos do cotidiano, como afetividade. Ao final, acontece novamente a mesma 

saudação, onde o Mestre reinstala o clima de veneração. 

O Mestre Zé Expedito dá o ensaio por terminado, fazendo considerações 

sobre os próximos ensaios e sobre a organização dos instrumentos. Depois disso, alguns 

ainda ficam conversando, prolongando o estar-junto. Aos poucos, todos vão para suas 

casas.  

 
 
3.2.1 AS VISITAS 

 

 Nas visitas os Catopês, Marujos e Caboclinhos se encontram para recomeçar 

a  rezar, a cantar, a  dançar, a reorganizar seus instrumentos. Além do ritual os 

brincantes fazem um lanche e conversam sobre seus dias, suas alegrias e tristezas. 
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FIGURA 49 -  Visitas dos Ternos a casa do Mordomo - 2013; 2014. Fonte Ricardo 

Malveira. 
 

As visitas acontecem quando se aproximam as festas, mais ou menos no 

mês de julho.  A dinâmica das visitas tem início da mesma forma que nos ensaios. Há o 

encontro na casa do Mestre Zé Expedito e segue tudo como se fosse o ensaio.  A 

diferença é que acontece de maneira mais curta. Todos seguem para a casa dos 

Mordomos ou dos Festeiros, onde se encontram também com os outros Ternos de 

Catopê da cidade, com os Marujos e os Caboclinhos. Queiroz esclarece sobre o 

significado dos mordomos:  

 
Os mordomos são pessoas da comunidade sorteadas para guardarem 
as bandeiras dos santos de um ano para o outro. A cada ano a Festa 
tem três mordomos: o de Nossa Senhora do Rosário, o de São 
Benedito e o do Divino Espírito Santo (QUEIROZ, 2005, p. 59). 
 

Como nos ensaios eles ainda não estão “fardados”. Cada Terno faz uma 

apresentação com sua saudação, o canto e ritmo das marchas, dos dobrados, as suas 

danças em frente da Bandeira156. Esta bandeira é colocada como em um altar com velas 

que é montado na sala da casa ou mesmo na rua em frente da casa, decorado muitas 

vezes com flores, velas, tecidos, balões nas cores dos santos.  

Neste momento os Catopês, e demais Congadeiros levam esse ritual a vários 

bairros da cidade anunciando que as festas oficiais estão por vir. Em reuniões com 

representantes da Secretaria Municipal de Cultura e os Congadeiros decidem onde são 

organizadas as visitas que cada Terno, além dos dias oficiais das Festas de Agosto, bem 

                                                 
156 Bandeira: "A bandeira das corporações significa a presença simbólica, a solidariedade de todo o grupo. 
Ter a bandeira era a oficialização da associação. Dizia se então que era embandeirado, reconhecido pelo 
rei" (CASCUDO, 1979, p. 45). 
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como os locais de visitas que são organizados de acordo com a sequência de devoção 

dos Santos da festa.   

No dia específico do Mordomo da Bandeira do Santo São Benedito, é 

comum serem cantadas mais músicas relacionadas ao imaginário do Santo de devoção 

do Terno. Neste dia particularmente os participantes do Terno de São Benedito se 

encontram bem mais introspectivos e atentos, devido à importância deste Santo para 

aquela comunidade Congadeira. Ele é o “Santim” querido: 

 
[...] Viva o divino!  
Meu Santim querido! 
É seus milagres que   
Tem nos valido. 
Viva o divino!  
Meu Santim querido! 
É seus milagres que 
Tem nos valido [...]157 
 

Terminando a apresentação nas casas de todos os Ternos, os Mordomos 

oferecem um lanche para os brincantes. Este lanche muito saboroso geralmente são 

comidas típicas e refrigerantes. Este é um momento de descontração onde todos se 

encontram com outros amigos de outros ternos. São contados os “causos” avaliando as 

apresentações quanto às tradições.  

Após a confraternização os participantes do Terno voltam a pé, no ônibus 

oferecido pela prefeitura, ou em ônibus particular oferecido por uma empresa ou 

político local. Uma grande maioria dos participantes do Terno de São Benedito volta de 

transporte coletivo da cidade para suas casas, sem não antes de deixar os instrumentos 

na casa do Mestre, indo depois embora a pé ou de bicicleta. 

Assim para os participantes, as festas começam antes, ao contrário do que 

pensam  a maioria das pessoas da cidade sobre o início das festas, que é compreendido 

da quarta feira da segunda quinzena, ao domingo seguinte no mês de agosto. A 

performatividade dos Catopês  começa muito antes, se é que  deixa  de acontecer e se 

organizar. A abertura oficial  somente marca a exposição desta tradição para a cidade 

que, pode no espaço tempo das festas oficiais apreciar  as  práticas extra-cotidianas, 

espetacularidades e a teatralidade singular do Congado de Montes Claros - MG.  

 
 
 
 

                                                 
157 Marcha/Pesquisa de campo/Catopês do Terno de São Benedito; Montes Claros MG, 2010. 
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3.2.2 FESTAS OFICIAIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 50 -  "Saias" como são chamadas as fitas penduradas sob as ruas e enfeita o 

centro da cidade de Montes Claros - MG - 2014. Fonte Ricardo Malveira. 

 

Chega o grande dia! Isto é, o inicio das festas que começam com o cortejo 

da Bandeira, seguido do levantamento do mastro cada Santo a seu dia. Dona Madá nos 

lembra de como eram as festas: 

 
[...] Olha vou falar com você [...] as festas antes de tudo[...] de tudo, 
tudo [...] antes as festa  de agosto  festas de Catopês era festa que o 
povo matava era boi [...] muita comida  muito doces  [...] eles fazia 
aqueles pode potes,  você sabe porte de barro. Povo tirava o doce, era 
doce de leite,  de laranja.  E ali além de  muita comida...  a vontade  e 
tinha esses doces [...]  Tinha as bebidas para o povo que gostava de 
tomar os goles. Toda vida eles gostava de tomar os goles. Eles 
falavam que era  para limpar a garganta [...]  e era muita festa, muita 
animação. Esses reinados  de agora  chique é  'chique assim' [...]   
antes era chique, um chique que vinha caminhando a pé não tinha este 
negócio de pegar reinado no centro não [...] (DONA MADÁ, 2015158). 

 

Os tempos são outros, mas as festas ainda trazem muitas preciosidades da 

culinária mineira. Estas comidas podem ser apreciadas na casa do Mestre antes de sair 

para as festas, nas visitas aos Mordomos, nos almoços dos Festeiros, nas barracas e nos 

bares em torno da festa. 

                                                 
158 Conversa/entrevista com Dona Madá - 2015. 
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Todos os participantes se encontram na casa de Seu Zezinho, o Mestre, 

como de costume. A diferença está no fato de estarem “fardados” com suas roupas 

brancas e os seus simples e belos capacetes. É forçoso notar que dos Ternos de Catopê 

de Montes Claros, os capacetes e instrumentos do Terno de São Benedito,  são bem 

simples em relação aos outros. Os sons e as fitas se misturam na casa que se enche das 

variedades de cores das fitas de cetim dos Capacetes que contrastam com o branco das 

calças e camisas. Dona Dora, esposa de Seu Zé, mais uma vez oferece seu famoso café 

com biscoito. O Mestre confere todos os instrumentos, roupas e o número de 

participantes. Ao se certificar que está tudo certo o Mestre monta as filas, e começa o 

ensaio da festa, como  no rito que aconteceu nos ensaios e visitas.   

Tudo tem início com o sinal da cruz e o sinal para o Caixeiro que, ao 

começar a tocar, desperta todos os outros instrumentos. Inicia-se com a sequência de 

marchas e depois de dobrados. Neste dia, temos no roteiro de músicas e a 

predominância daquelas que falam de São Benedito.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 50 - Catopês de São Benedito em visitas as casas de Mordomos - 2013; 2014. Fonte: 
Ricardo Malveira.  
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Após este aquecimento e momento de devoção, os Catopês se encaminham 

para a casa do Mordomo, às vezes no ônibus da prefeitura, no transporte coletivo da 

cidade ou, a pé mesmo, como faziam os antigos.  

Ao chegarem, cada Terno do Congado à sua vez, se apresenta frente à 

bandeira cantando suas marchas e dobrados que são comuns a todos.  

 
FIGURA 52 - Altares com  Bandeiras na casa do mordomo a espera dos 
representantes do Congado de Montes Claros - MG. 2011; 2013; 2014. Fonte: 
Ricardo Malveira,  

 

O Terno responsável por aquela bandeira  retira-a da casa, para levá-la junto 

com os Mordomos em cortejo  com os outros Ternos vão para a frente da Igreja do 

Rosário que fica no centro da cidade no local oficial das Festas. Os cortejos vão 

colorindo e animando toda a cidade nas noites de agosto.  

Os Ternos se deslocam em filas um atrás do outro fazendo evoluções, 

alternando sua ordem, recuando e depois voltando para as mesmas posições nas filas ou 

mesmo passando do lado ou no meio do outro Terno. Temos uma evolução orgânica 

respeitosa do cortejo que alegre é embalada pelo público que vai se formando nas 

janelas, portas e ruas.  

FIGURA 53 -  Procissões e cortejos do Congado para levar a bandeira para as festas - 2013. 
Fonte: Ricardo Malveira.  
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Como a cada ano os brincantes saem de bairros diferentes, sempre se fazem 

presentes na memória da população, mesmo os que eventualmente não vão à festa 

oficial no centro naquele ano. A alegria e a beleza acabam conquistando mesmo aqueles 

que se incomodam com a festa como, por exemplo, os motoristas que ficam nervosos 

por ter seu percurso interrompido pelo cortejo dos congadeiros.  

 Ao chegar ao espaço oficial da festa organizado com barracas de comidas 

e artesanato, o som dos palcos é desligado, o sino toca anunciando que o Congado está 

chegando. O foco é o cortejo que  atravessa a multidão até chegar à Igreja do Rosário. 

Os Ternos de Catopês, Marujos e Caboclinhos passam pelo lugar do Mastro cantando e 

dançando. Próximo a Igreja e ao Cruzeiro ficam somente os mais antigos dos Ternos, 

que no final do cortejo recebem a Bandeira que vem carregada pelo Mordomo seguido 

de fieis com velas, musicas e orações.  

 

 
FIGURA 54 -  Procissão das Bandeiras das Festas de Agosto na cidade de Montes 
Claros - MG - 2011; 2013; 2014. Fonte: Ricardo Malveira.  

 
 

Os Catopês cantam algumas marchas e erguem a bandeira em um Mastro ao 

lado do Cruzeiro que fica a alguns metros da Igreja do Rosário. Aos pés do Mastro os 

fieis rezam e colocam velas em meio à emoção, ao desejo e à satisfação de pedir graças 

ao Santo.  
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FIGURA 55 - Catopês levantando Bandeiras em frente ao mastro próximo a 
Igreja do Rosário de Montes Claros - 2013; 2014. Fonte: Ricardo Malveira.  
 

 

Nos dias atuais, este momento do ritual, é dificultado devido à presença de 

muitas pessoas que o estão registrando o evento, e muitas vezes ficam no meio dos 

brincantes disparando flashes das câmeras fotográficas, luzes de filmadoras ou 

microfones para gravação de áudio.   

FIGURA 56:  Fé, velas e os três Mastros e Bandeiras do Congado de Montes 
Claros - MG - 2014. Fonte: Ricardo Malveira.  

 

Depois do levantamento do Mastro, cada Terno se reúne em algum lugar 

próximo à Igreja do Rosário, e depois retornam para suas casas. Assim dia após dia de 

Festa os três Mastros são erguidos, os rastros inscritos, a fé fortalecida, espetacularidade 

apreciada e a teatralidade desvelada. 
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Ao chegarem às suas casas, a maioria dos participantes lavam suas roupas, 

pois vão precisar delas todos os dias.  A maioria dos Catopês do Terno de São Benedito 

volta para a casa do Mestre Zé Expedito. O Mestre recebe como nos ensaios os 

instrumentos dos participantes. Alguns por serem parentes ou mesmo por estar há muito 

tempo no Terno, ficam na casa do Mestre jogando conversa fora no alpendre 

conversando sobre fatos engraçados do cortejo até altas horas da noite. Muitos acabam 

dormindo na casa do Mestre, pois todos têm que estar prontos a partir das oito horas do 

dia seguinte para irem à procissão do Reinado ou do Império.  

 

 
3.2.3 REINADO E IMPÉRIO 

 

 
Para compreender a amplitude e singularidades  do Reinando e do Império é 

preciso conhecer estas manifestações em Minas Gerais e relacioná-los ao imaginário de 

Montes Claros - MG. Segundo Maria Elizabete Gontijo dos Santos e Pablo Matos 

Camargo em Minas Gerais: 
 
O reinado é um dos componentes do congado, refere-se à coroação de 
reis e à constituição de uma corte. Podemos afirmar que o congado 
tem origem luso-afro-brasileira: o catolicismos de Portugal forneceu 
os elementos europeus de devoção à Nossa Senhora do Rosário, a 
igreja no Brasil reforçou essa crença, enquanto os negros, de posse 
desses ingredientes, deram forma a este culto. A necessidade secular 
de conviver com seus mitos por meio da dissimulação fez com que o 
negro mineiro, desde as confrarias do século XVIII, formalizasse a sua 
crença pelo modelo cristão (2008, p. 67). 

 
Em Montes Claros - MG, temos algumas realidades diferenciadas no 

Reinado e Império. Estas realidades podem mudar com os acordos entre grupos e 

famílias tradicionais e poder público todos envolvidos na Festa. Luis Ricardo Silva 

Queiroz esclarece que “os reinados e o império são momentos de coroação dos reis, 

rainhas, imperador e imperatriz” (2005, p. 60).   
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FIGURA 57:  Cortejo do Reinado e do Império do Divino no Congado de Montes 
Claros - MG - 2013; 2014. Fonte: Ricardo Malveira. 

 

Temos na base do imaginário desta etapa da Festa os ritos de coroação do 

rei de Congo, mas em Montes Claros este imaginário trás singularidades como pontua 

Luis Ricardo Silva Queiroz: 

 
Em Montes Claros a coroação de reis não é realizada como na grande 
maioria das manifestações do Congado pelo Brasil. Na cidade não se 
coroa reis negros e especificamente membros da comunidade dos 
grupos. Os reis, rainhas, imperador e imperatriz são escolhidos por 
sorteio realizado entre crianças inscritas da comunidade, 
independentemente da cor, raça ou classe social. Os pais ficam 
responsáveis em apoiar a realização da Festa, patrocinando os almoços 
coletivos dos grupos e outros eventos que envolvam a participação dos 
Ternos, fato que favorece uma presença maior de reis e rainhas, 
imperador e imperatriz oriundo de famílias com maior poder 
aquisitivo. (2005, p. 61). 

 

Esta é uma verdade presente quase todos os anos na maioria dos Ternos. Ela 

revela a fragilidade da estrutura manifesta que não a impede de acontecer, mas favorece 

como em outros tempos uma submissão dos Ternos que muitas vezes deixou de lado 

elementos importantes da tradição. Elementos que não foram abandonados pela 

imposição que apagou muitos rastros importantes para esta manifestação.  
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FIGURA 58:  Elementos da Procissão  e do cotidiano das festas - 2013; 2014. 
Fonte: Ricardo Malveira. 

 

 Apresento um esquema elaborado sobre os Cortejos dos Reinados e do 

Império, que na tentativa de facilitar o entendimento da movimentação geral, de acordo 

com cada Terno na FIGURA 59: 
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FIGURA 59 - Cortejo dos Ternos do Congado de Montes Claros - MG. Fonte: Ricardo 
Malveira/ Lab Lux - 2015159. 

 

                                                 
159 http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/lablux/lablux.swf. Acesso no dia 15/02/2015. 
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Temos com a imagem anterior um olhar panorâmico do cortejo. Mas é 

importante lembra que o cortejo sofre mudanças de acordo com a dinâmica entre os 

grupos no decorrer do percurso. Podemos perceber esta movimentação na dinâmica do 

cortejo nas filas com a nas imagens da FIGURA 60: 

 

FIGURA 60 - Evoluções entre os Ternos do Congado de Montes Claros - 
MG. Fonte: Ricardo Malveira / Lab Lux - 2015160. 
 
Na primeira imagem da FIGURA 59, um Terno se divide ao meio e outro 

passa no meio. Geralmente os Ternos que passam no meio são os dos Catopês. Na 

segunda imagem da figura o Terno volta para trás do cortejo passando pela lateral de 

outro Terno.  

Os Ternos também se movimentam internamente com evoluções curiosas 

entre as filas do próprio Terno como podemos ver nas imagens da FIGURA 61: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 61 - Evolução no Terno do Congado de Montes Claros - MG.  
Ricardo Malveira / Lab Lux - 2015161. 
 

                                                 
160 http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/lablux/lablux.swf. Acesso no dia 15/02/2015. 
161 http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/lablux/lablux.swf. Acesso no dia 15/02/2015. 
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Os Ternos dos Catopês e os demais representantes do Congado de Montes 

Claros  são  estruturados espacialmente, a partir de duas filas/colunas de participantes. 

No caso dos Catopês, essas filas/colunas executam os movimentos acima demonstrados. 

A posição nas filas está diretamente relacionada às funções do Terno. Essas funções 

dizem respeito ao desempenho com os instrumentos que são tocados, e à organização 

em termos de  uma hierarquia. Lembro-me, ainda, que os ternos estão organizados no 

grande cortejo que desfila pelas ruas, tendo em alguns momentos na frente o Terno, que 

conduz a Bandeira do dia. 

A organização das filas/colunas, se dá tendo como eixo uma linha, uma 

espécie de ala de frente trazendo o Mestre, o Contramestre e os Caixeiros nas 

extremidades. As filas laterais formam com essa linha inicial a letra U, no movimento 

denominado meia-lua. Essas filas/colunas se deslocam nas ruas, cantando e dançando. 

Em alguns momentos, elas  perpassam uma em direção a outra,  encontrando-se e 

voltando a passar uma do lado da outra na frente do Terno e, depois, no fundo onde 

estavam as extremidades, até retornarem a posição inicial. Em outros momentos, essas 

filas/colunas se abrem, isto é, direita e esquerda, até retornar para as posições iniciais e 

sempre tocando e cantando. É uma verdadeira e belíssima coreografia.  

 

3.2.4 O CORPO CATOPÊ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 62 - Catopê visto de cima  com Campo de movimentos individuais 
ampliados com os instrumentos e as fitas coloridas em movimento. Fonte:  
Ricardo Malveira / Lab Lux - 2015162. 
 

 

                                                 
162 http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/lablux/lablux.swf. Acesso no dia 15/02/2015. 
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A imagem anterior na FIGURA - 62, temos o Catopê visto de cima em sua 

evolução individual do Giro que pode vir seguida de salto. Nela destacamos o 

movimento das fitas forma uma cortina circular ao redor do corpo do brincante quando 

o mesmo faz esta evolução. Este ato espetacular está cada vez mais raro de ser visto, por 

ser uma prática dos antigos, talvez relacionadas à ancestralidade negra motriz da 

manifestação, que vem se reduzindo devido à idade avançada dos brincantes e o não 

repassar para os mais novos. Este giro de cores amplia os limites visuais do corpo do 

brincante que está vestido de branco dando ao Catopê um padrão corpóreo-imagético de 

dilatação e expansão que é acentuado pelos sons dos instrumentos e da voz.   O campo 

imaginário de quem assiste  é acionado diante daquele padrão agora espetacular que 

encanta por sua beleza e força cênica. 

As ações e as práticas que desenvolvemos em nosso dia a dia revelam muito  

de quem somos e de onde viemos. Daremos foco às questões do corpo e aos fenômenos 

de sua revelação. As práticas e comportamentos a que me refiro são construídos a partir 

dos nossos contatos com o ambiente onde vivemos, com a nossa herança biológica e 

com as experiências que nos são transmitidas. O cotidiano e o extra-cotidiano no 

momento espetacular ou de espetacularidade da festa criam um corpo único que une 

corpo, roupa, fitas e instrumentos.  

Os arcabouços de experiências vividas se colam em nosso corpo e, com o 

passar dos anos, a transmissão desses saberes se dá, muitas vezes, de forma 

inconsciente.  Segundo  Le Breton, "[...] é preciso sublinhar agora que o corpo é uma 

aposta simbólica para categorias sociais relativamente precisas" (2001, p. 267). Estamos 

diante de uma ampliação sobre as possibilidades narrativas do corpo, como ainda 

acrescenta o autor: 
 

Porque o corpo é o lugar da divisão, se lhe presta o privilégio da 
reconciliação. Eis onde é preciso aplicar o bálsamo. A ação sobre o 
corpo traduz a vontade de preencher a distância entre a carne e a 
consciência, de apagar a alteridade inerte à condição humana: aquela, 
banal, das insatisfações do cotidiano, como aquelas fundadoras, do 
inconsciente.  O Imaginário social faz então do corpo o lugar possível 
da transparência, da positividade (LE BRETON, 2011, p. 271). 
 
 

Apuramos nosso olhar para o corpo e as suas dimensões, bem como a sua 

capacidade de ressignificação nas práticas e saberes, e junto aos significados que 

trataremos como algo ou como um elemento que chama a atenção e nos diz, mais que o 
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corriqueiro. Sobre o aparecimento do “algo” e as suas significações que criam a 

natureza ou a formação da mesma através da práxis, CALDAS pontua: 

 
Quando o “algo” possibilita conceitos, imagens, filosofias, histórias e 
crenças é porque já não há  este “algo”, mas aquilo que poderá ser 
chamado de natureza, estrutura e significado. Como nesse processo 
“quem” imprime sentido é a sociedade, o que se constitui é uma 
projeção viva de todas as dinâmicas imaginárias, de todos os seus 
“códigos vivos e mortos. A natureza, assim, é criada como sentido 
inversamente de todas as crenças do mundo, não como resultado de 
forças divinas, forças da matéria ou forças do espírito, mas como 
projeção vital da práxis (CALDAS, 1999, p. 21). 
 
 

Dessa forma, o corpo produz significados em níveis subjetivos e que, para esta 

pesquisa, também serão entendidos como rastros. Atrevo-me a dizer que os sentidos e o 

histórico da percepção do espaço do corpo são facilitados pelo fazer artístico 

espetacular. 

 
A migração da voz ao olhar representa o deslocamento do eixo 
ocidental do espírito ao corpo, do comunitário ao individual, do 
interno ao externo, de deus ao homem do corpo sagrado ao corpo 
profano, da cidade de deus à cidade dos homens: faz parte da história 
da instauração do corpo e da instauração da mercadoria como 
verdadeiro corpo e espírito do mundo a reflexão agora só e possível 
tem como “objeto” o objeto e suas mediações, fazendo parte do campo 
dos sentidos (CALDAS, 1999, p. 25). 
 
 

Trazendo todos esses argumentos para o objeto desta pesquisa, notamos que 

os Catopês, com seus corpos moldados por atitudes cotidianas, assumem, nos dias de 

festa, vários estados e atitudes extracotidianas e, portanto, espetaculares.  

A Etnocenologia nos indica a necessidade do olhar atento para o espetacular 

que está presente nas manifestações de cultura brasileira. Mas o que vem a ser 

espetacular? Segundo Pradier:  

 
Espetacular - Por espetacular deve-se entender uma forma de ser, de 
se comportar de se movimentar, de agir no espaço, de se emocionar, 
de falar, de cantar de se enfeitar. Uma forma distinta das ações banais 
do cotidiano” (PRADIER, 1995, p. 2, apud GREINER; BIÃO, 1999). 

 
 

 A partir dessa definição, somos remetidos a compreender o sentido de 

extraordinário, o extracotidiano. Podemos entender o extracotidiano como sendo as 

ações,  os comportamentos ou as  práticas. Essas práticas, entendidas como danças, 
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movimentos ou gestos, podem ser individuais ou coletivas e acontecem em dias 

marcados em momentos importantes de determinados grupos sociais ou tribos, termo 

empregado por Maffesoli (1998). Pensando inicialmente no conjunto de  configurações 

de esforços ou na dança,  Laban admite  que “[...] as danças regionais e nacionais são 

criadas pela repetição destas configurações de esforços, na medida em que são 

características da comunidade (1978, p. 43)”. Dessa forma, os movimentos têm uma 

relação direta e/ou indireta com o cotidiano dos mesmos. Sobre o controle da fluência 

sua relação com as partes do corpo,  temos os movimentos divididos em passos,  em 

gestos e expressão facial, segundo Laban (1978, p. 48) , que, assim, concebe  os passos 

e os gestos: 

 
Os passos abrangem pulos, giros e corridas. Os gestos das 
extremidades da parte superior do corpo compreendem movimentos 
de esvaziar, de recolher e de espalhar, dispersar. As expressões faciais 
relacionam-se aos movimentos de cabeça, que servem para dirigir os 
olhos, ouvidos, boca e narinas na direção dos objetos dos quais se 
espera ter impressões sensoriais (LABAN, 1978, p. 48).  

  
 

A partir dessas definições nos aproximamos do corpo Catopê, na tentativa 

de descrever  as suas práticas extracotidianas. A performance dos Catopês se 

desenvolve através das escrituras que se manifestam no Corpo Catopê.  É um corpo 

performer, no sentido pensado por Jerry Grotowsk: 

 

 
[...] Performer (com P maiúsculo). É um homem de ação; um estado 
do ser; um homem de conhecimento; um rebelde que deve conquistar 
o conhecimento, outsider; um guerreiro; um pontifex, um fazedor de 
pontes, pontes entre a testemunha e algo mais (2008,  p. 127).  

 
 

Considero que o corpo dançante Catopê sintetiza uma trilogia: o 

simbolismo, a expressão/presença e a sua comunidade emocional. É importante lembrar 

que as atitudes corporais são fruto de condicionamentos e da biologia do corpo. Esses 

condicionamentos acontecem nas práticas do cotidiano e são muito marcados pelos 

hábitos de trabalho e por suas funções físicas. A partir daí, os homens vão criando as 

suas próprias técnicas corporais para sua ação física na relação com o mundo.  

Conforme Mauss (2003), as técnicas do corpo são as maneiras pelas quais os homens, 

sociedade por sociedade, de um modo tradicional, sabem servir-se de seus corpos. 



214 
 
Mauss ainda sustenta  que “[...] todo corpo social é animado de um mesmo movimento. 

Não há mais indivíduos” (2003, p. 166). E acrescenta: 

 
Todos os corpos têm o mesmo balanço, todos os rostos, (a mesma 
fisionomia, todas as vozes, o mesmo grito, sem contar a profundidade 
da impressão produzida pela cadência, a música e o canto. Vendo 
todas as faces a imagem do desejo, ouvindo em todas as bocas a prova 
de sua certeza, cada um sente-se arrebatado, sem resistência possível, 
na convicção de todos.  Confundidos no transporte de sua dança, na 
febre de sua agitação, eles não formam senão um único corpo e uma 
única alma. É somente então que o corpo social é verdadeiramente 
realizado (MAUSS, 2003, p. 166). 

 
 

Sobre as conexões entre os estímulos, as conexões internas ao corpo e corpo 

ambiente que em momentos provocam o surgimento de imagens, sensações da história 

do corpo e que alimenta o todo, Neves (2008, p. 52) observa, em suas pesquisas, que 

Klauss Vianna já falava sobre essa relação com a expressão cultural:  

 
 

Além disso, corpo e cultura estão intimamente ligados. Tanto a 
constituição física e a maneira de funcionar do corpo que influencia a 
expressão cultural, quanto às manifestações culturais são capazes de 
gerar respostas físicas, numa relação de interdependência e troca 
(NEVES, 2008, p. 52). 
 
 

A expressão “dramaturgia corporal”, que está vinculada aos hábitos e às 

relações estabelecidas no corpo-texto,  diz muito sobre os seus trajetos. Essa 

dramaturgia corporal estava expressa nos corpos dos negros escravos condicionados 

pelas longas horas de trabalho, mas que, quando podiam estar nos espaços das festas e 

do lazer,  exibiam dionisiacamente e, através da ginga, estabeleciam relações com as 

suas dimensões perdidas. A ginga é um ritmo com o qual o seu sentimento de África é 

revivido. Dessa forma, esses corpos vigorosos demonstravam a sua força ao dançarem, 

ao tocarem os instrumentos e ao cantarem.  

Sobre as possibilidades do corpo transculturado, ou melhor, citando o  “[...] 

pensamento do corpo produzindo pela experiência de matriz africana no Brasil” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 100), a autora observa que:  

 
 

O corpo na cultura de matriz afrodescendente pode ser compreendido 
a partir dos três princípios fundamentais da cosmovisão africana: 
diversidade, integração e ancestralidade. O corpo é diverso desde sua 
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constituição biológica quanto em seus múltiplos significados culturais. 
É integrado posto que é a condição entre eles. É ancestral, pois o 
corpo é anterioridade. O corpo ao mesmo tempo é a ancestralidade 
como é por ela regido.  A ancestralidade é a tradição, e não se pode 
entender o corpo sem tradição, uma vez que esta é um baluarte de 
signos e, desta forma, a produtora da semiótica que significa os corpos 
(OLIVEIRA, 2007, p. 100). 
 
 

Os Catopês, em nossos tempos, ainda guardam e demonstram essa força ao 

dançar, ao tocar os instrumentos e ao cantar. Conversando com o mestre e com  os 

participantes das atividades do terno, é possível perceber que muitos trabalham ainda 

em serviços braçais, o que lhes garante essa força. Se eles continuam a fazer esses 

trabalhos braçais, isso demonstra que as condições da maioria dos negros-morenos 

Catopês seguem nos ofícios e condições parecidas com as de outrora. Estão nos estratos 

sociais menos favorecidos e não desfrutam dos privilégios sociais. Assim, temos o 

cotidiano interferindo nas possibilidades do extracotidiano. Assim como podemos 

delimitar, nesses espaços complexos, ou tempos complexos, onde termina o cotidiano e 

começa o extracotidiano. 

Nas festas, esses corpos moldados pelas atitudes e pelas funções cotidianas 

assumem vários estados. Segundo Laban, “[...] as ações comuns do dia-a-dia, que se 

evidenciam claramente nos movimentos do trabalho um dos estrados do mundo do 

movimento (1978, p. 138)”. Primeiramente, um estado corporal, controlado para 

marchar nas filas pé ante pé, um atrás do outro, em um movimento de pêndulo e em 

cortejo. Depois, no dobrado, eles mudam o eixo do corpo, executam o saltito, ainda, pé 

ante pé, no mesmo lugar ou executando giros em seu próprio eixo. Em todos esses 

estados, que exigem do corpo vitalidade e preparo físico,  a demonstração da alegria e 

de  entusiasmo. 

         Outro fator importante de ser lembrado é da voz,  enquanto parte e 

extensão do corpo. Assim, caracteriza a teatralidade do brincante, bem como essa 

diretamente ligada aos rastros da tradição e  às suas escrituras. A voz, somada às 

expressões, aos movimentos,  ao contexto, e rastros criam, na presença, a narrativa 

dessa manifestação, que se atualiza a cada ano. Quando os Catopês soltam a voz através 

das músicas mais alegres, na maioria das vezes satirizando alguma situação do 

cotidiano, por exemplo: “[...] o homem que não é homem tira a calça e veste saia”163 ou 

                                                 
163 Músicas dos Catopês/Pesquisa de campo/Catopês do Terno de São Benedito; Montes Claros MG, 
2010. 
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“[...] eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar se você me abandonar”164. Ainda 

entendendo a voz e, especificamente, as palavras como extensão do corpo, recorremos a 

Zumthor, que admite: 

 
Cada sílaba é sopro, ritmado pelo batimento do sangue; e a energia 
deste sopro, com o otimismo da matéria, converte a questão em 
anúncio, a memória em profecia, dissimula as marcas do que se 
perdeu e que afeta irremediavelmente a linguagem e o tempo. Por isto 
a voz é palavra sem palavras, depurada, fio vocal que fragilmente nos 
liga ao Único (ZUMTHOR, 2010,  p. 12). 

 
 

Esse corpo, com a execução de movimentos, sob o ritmo do dobrado,  tem, 

em suas letras, assuntos que o deslocam do sentido da veneração e do respeito, e o 

levam às sensações,  aos desejos e à  sátira.  Esse sempre deslocar transforma o corpo 

do dia a dia em um corpo livre ou Corpo Catopê. Os participantes do Terno estão 

ligados ao imaginário negro e, nesses momentos, ficam libertos por uma contingência 

sensorial, capaz de revelar uma corporeidade que lembra a soltura e a expressividade de 

rastros advindos da ancestralidade negra.  

A partir da observação dos rastros (DERRIDA, 1973) nas práticas dos 

Catopês da atualidade, vemos um corpo simbólico, que traz as religiosidades, as 

crenças, as resistências, as tensões, as necessidades e os seus poderes de criar presença e 

realidades sociais. 

Trata-se do “corpo texto revelado em escrituras” (DERRIDA, 1973). É um 

corpo presença revelada e manifestada, que extra-cotidianizando as suas funções de 

cozinheiras, de consultores espirituais, de mão de obra na construção civil,  de ajudantes 

de serviços gerais, de serviço de segurança, de pequenos produtores rurais, de 

costureiras, isto é, funções historicamente exercidas pelos negros no Brasil. Tratamos de 

um corpo que se assume expressivo, representando, ano após ano, as tradições 

populares do Congado e, no caso, dos Catopês de Montes Claros.  

 Cragnolini  (2008) reconhece um dom na escritura. Em conformidade com 

essa autora,   

 
Quando se escreve, constitui-se o escrito em sistema de rastros, 
dando-se o mesmo por cima de qualquer destinatário. A escritura é um 
dom que desborda toda a fantasia de devolução, entregando-se a uma 
disseminação sem retorno (2008, p. 52). 

                                                 
164 Músicas dos Catopês/Pesquisa de campo/Catopês do Terno de São Benedito; Montes Claros MG, 
2010. 
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Esse corpo expressivo de suas significações começou a ser reconhecido no 

final da década de cinquenta e início dos anos sessenta, com os movimentos de 

contracultura. Os artistas voltaram o olhar para as práticas culturais de todo mundo, na 

tentativa de entender o corpo e, consequentemente, os seus significados.  Nessa época, 

surgiu o termo corpo efervescente: 

 

 
O corpo efervescente é considerado literalmente aberto ao mundo, se 
misturando facilmente com os animais, os objetivos e com os objetos 
e com outros corpos. Seus limites são permeáveis; suas partes são 
surpreendentemente autônomas; é em toda parte aberto ao mundo 
(BANES, 1999, p. 254). 
 
 

Esse corpo efervescente foi o corpo buscado pelos artistas da contracultura, 

que voltaram os seus olhares para as manifestações tradicionais. Considero que os 

Catopês, em contato com o público, no espaço da Festa, embalados com os ritmos e 

ideias expressas nas músicas, são tomados por uma alegria e vitalidade tão contagiante 

que alcançam esse estado do corpo efervescente.    

O corpo Catopê se manifesta coletiva e individualmente. Trataremos a 

seguir desse corpo e da dramaturgia que ele constrói. Agora trataremos da 

performantividade presente na teatralidade cotidiana e extra-cotidiana, a partir do corpo 

que dança, anda em fila, salta, marcha e também se expressa através de seus elementos, 

que são prolongamentos do corpo, como o figurino, adereços e instrumentos.  

O estudo do movimento também possibilitou entender melhor esse corpo 

Catopê, a partir das observações das suas ações festivas e da possibilidade de 

significações. Como  exemplo cito os Catopês, que, em muitos movimentos, observo 

elementos, como os saltitos e pulos durante as  suas danças. Em conformidade com 

Laban, a ação de pular por si só é excitante:  

 

 
“Pular: Uma das ações corporais mais excitantes é a elevação do 
corpo acima do solo, ou seja, o momento em que ambos os pés 
deixam o chão num pulo, você fica verdadeiramente suspenso no ar 
por um momento” (LABAN, 1978, p. 82). 
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Podemos associar o ato de pular diretamente à excitação física provocada 

pelo movimento que resulta na alegria. Observamos imageticamente e, portanto, 

simbolicamente, a  figura desse dançante, que nos remete à liberdade. Outro ponto 

importante é o caráter ritual ou espiritual configurado na tentativa de pular e de se 

aproximar do céu.  

Iniciaremos agora a descrição dos movimentos  do Catopê, em seu caráter 

marcadamente mais espetacularizado. As músicas dos Catopês geralmente se dividem 

em marchas e em dobrados (QUEIROZ, 2005). Os corpos desses brincantes, nesses dois 

ritmos,  comportam-se, espetacularmente, de formas diferentes. Se pudéssemos separar 

as intenções, poderíamos dizer que um momento seria para rezar, talvez lamentar e o 

outro para se descontrair e, muitas vezes, satirizar o cotidiano. Mas esses dois estados se 

misturam ao longo da performance, primeiro porque, para eles, naturalmente isso tudo 

está misturado e, também, por conta das diferentes dinâmicas dos caminhos para as 

visitas, cortejos, missas e o levantamento do mastro. Começo descrevendo algumas 

particularidades desses movimentos simples, mas singulares. Pontuo que essa descrição 

é uma tentativa de aproximação dessa singularidade que tem em si as suas 

complexidades. 

 

 

3.2.4.1 OS MOVIMENTOS NA MARCHA 

  

 

O ritmo da Marcha consiste em uma caminhada pausada, geralmente com 

duas motivações musicais básicas: umas de caráter mais religioso e outras abordando 

fatos do cotidiano. O movimento comum para os dois momentos da caminhada são os 

passos que acontecem pé ante pé, sendo dois tempos seguidos para cada pé.  

O tronco é projetado para frente, de acordo com os tempos dos pés no chão. 

A diferença é que, nas músicas que falam do cotidiano, eles deslocam também o 

quadril. Os movimentos dos pés, quadril e cabeça são acompanhados pelos braços 

geralmente dobrados para segurar e tocar os instrumentos, como tamborim, para os 

Catopês de fila e a caixa e o chama, para os Guias, Contra mestre e Mestre.  
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FIGURA 63 -  Movimento da marcha nas ruas em festa - 2014. Fonte Ricardo Malveira.  

 

Nas músicas com tom mais religioso, todo o corpo também assume posturas 

mais solenes e, algumas vezes, até suplicantes. É comum perceber os olhos e as 

sobrancelhas cerrados. A execução do canto dá ao rosto um tom, em alguns momentos, 

de vibração. 

 

 

3.2.4.2 OS MOVIMENTOS NO DOBRADO  

 

No ritmo do Dobrado, o corpo assume alguns tipos de movimentos que traduzem 

ainda mais a liberdade e alegria desses brincantes. No Dobrado, acontecem as passadas 

que podem ser descritas como pequenos chutes para frente, intercalados com os pés em 

dois tempos para cada pé. O tronco é projetado para frente como se a cabeça fosse a 

ponta do vetor. Em alguns momentos, alguns participantes acentuam o movimento, 

dando um deslocamento de ombro para a direita e, depois, para a esquerda, deixando o 

pescoço e a cabeça como um pêndulo invertido, similar às gingas da capoeira. 
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FIGURA 64-  Movimento do dobrado nas ruas em festa -  2014. Fonte: Ricardo Malveira. 

 

 

3.2.4.3 OS MOVIMENTOS DO PORTA-BANDEIRA 

 
 

O Porta-bandeira se movimenta geralmente à frente do Terno, com os seus 

estandartes levando a gravura do santo. O Terno de São Benedito geralmente conta com 

três ou dois Porta-bandeiras que têm roupas diferenciadas. O Porta-bandeira veste calça 

branca, camisa e chapéu na cor da bandeira do santo, que, no Terno de São Benedito, é 

rosa.  O Porta-bandeira se desloca com elegância e altivez. A bandeira deve ir à frente 

do corpo, na altura do tronco.  

FIGURA 65 -  Porta-bandeira do Terno de São Benedito nas ruas centrais da cidade de 
Montes Claros - MG - 2014. Fonte: Ricardo Malveira.  
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O Porta-bandeira dá sequência ao movimento, deslocando a Bandeira para 

as laterais, direita e esquerda do corpo, criando um contraponto com os passos e a 

projeção do tronco que bambeia nas direções direita, esquerda, frente e trás, acentuado 

muitas vezes pela ginga entendida como rastro no corpo da ancestralidade.  
 

3.2.4.4 OS MOVIMENTOS DO SALTO 

 

Outro momento de destaque desse corpo festivo é o salto, que acontece em 

alguns momentos de descontração,  de alegria e de liberdade quando os brincantes 

demonstram muita soltura e flexibilidade. Não há um momento marcado para esse tipo 

de movimento. O que observo é que ele acontece geralmente quando o terno executa o 

ritmo Dobrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 66 - Movimento com o Salto e o Caixeiro do Terno de São Benedito - 2013. 
Fonte: Ricardo Malveira.  

 

 

3.2.4.5 OS MOVIMENTOS DO GIRO 

 

 O Giro é uma variação do salto. Percebo que, cada vez menos, a execução 

desse movimento acontece na brincadeira. Nele, o brincante flexiona o joelho e, logo na 

sequência, dá um salto, acompanhado de um giro, muitas vezes de 360º graus. Em geral, 

a sua satisfação é tamanha,  que essa performance vem acompanhada de um sorriso ou 

gargalhada. Nesse salto, ele perde, por instantes, o contato com o referencial do chão e 

traz para nosso imaginário a lembrança de muitas danças ancestrais africanas, em que 
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essa soltura e postura corporal também são percebidas, inclusive em algumas danças 

dos orixás. Não afirmo que haja uma relação direta entre essas memórias, mas é 

importante constatar que certas similaridades podem ser registradas nas sobrevidas das 

escrituras e dos diálogos culturais que produziram novas realidades que não impedem, 

no entanto, a percepção de seus rastros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

FIGURA 67 - Movimento com o Giro dos Catopês nas ruas em festa - 2014. Fonte 
Ricardo Malveira. 
 

 

3.2.5 EXTENSÕES DO CORPO EM FESTA 

 

 

Trataremos agora dos elementos que são extensão do corpo dos Catopês, 

como os instrumentos, trajes/figurinos e adereços. Lembrando  os ritmos em que são 

executados os movimentos da marcha e do dobrado,  Queiroz esclarece: 

 

Os três ternos de Catopês têm duas bases rítmicas sobre as quais se 
estrutura toda a performace. A primeira destas bases é a marcha, ritmo 
mais lento, que é utilizado nos momentos mais solenes e 
contemplativos do ritual como as entradas nas casas e/ou igrejas, os 
cantos para o santo no levantamento do mastro e as músicas cantadas 
durante a missa (QUEIROZ, 2005, p. 155). 

 

Os Instrumentos da base da musicalidade e do ritmo das manifestações dos 

Catopês são percussivos. São vários os instrumentos, de acordo com  Queiroz: 
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O Instrumental é composto por caixas, chamas, tamborins, pandeiros e 
chocalhos. O único Terno que utiliza estes cinco instrumentos é o 
Terno de Nossa Senhora do Rosário do Mestre João Farias. Outro 
Terno de Nossa Senhora, do Mestre Zanza, não utiliza chocalho, e o 
Terno de São Benedito do Mestre Zé Expedito não utiliza o chama 
(QUEIROZ, 2005, p.138). 

 

A aprendizagem no Terno se dá a partir do contato com a tradição, na 

observação e  na prática das músicas,  das danças e dos rituais.  Quando chegamos aos 

ensaios, o Mestre logo entrega um instrumento. O meu instrumento foi um tamborim. A 

maioria dos jovens que recebe os instrumentos depois das atividades, os deixa na casa 

do Mestre. Mas, para  alguns participantes, o Mestre pede para que o participante  leve o 

instrumento para casa,  ficando este  aos seus cuidados.  

Alguns instrumentos já são industrializados, mas, segundo o Mestre, os 

melhores são os fabricados por eles. No Terno, tanto a reforma dos instrumentos 

industrializados como a feitura artesanal são realizados pelo mestre Zé Expedito e  

pelo seu filho, Vanderley. O mestre nos fala sobre as peças de couro para os 

instrumentos (tamborins e pandeiros): 

 

 Nós sempre compramos deles tudo seco [...]. Mas como não tá tendo 
couro eles mataram lá e mandaram aí pra mim sem está seco [...]. Esta 
peça veio dos lados do rio Verde[...]. A gente raspa depois tira a 
gordura. Depois de raspado e tirado a gordura, ai corta e coloca nos 
quadros [...]. Vanderley começou a encourar os quadros [...]. Corta os 
tampo no tamanho dos quadros põe dentro d’água e deixa lá umas 
duas, três horas dentro d’água e depois estica [...]. Depois que esticar 
tem que rapar os cabelos de novo pra melhorar o som [...]é muito 
melhor as caixas de madeira [...] mas temos estas compradas mesmo 
[...]. Estas caixas foram compradas na mão de Erminio, folião daqui 
do bairro, [...] (EXPEDITO, 2010) 165. 

 
 

No Terno de São Benedito, temos os instrumentos caixa, tamborim 

(produzido), pandeiro (produzido e comprado) e chocalho, isto é, instrumentos de 

percussão, além do corpo/voz.  São instrumentos simples, como podemos visualizar nas  

figuras a seguir: 
 

 

                                                 
165 Conversa/entrevista com o Mestre Zé Expedito em sua casa, no dia 10 de julho de 2010. 
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FIGURA 68 - Caixa, tamborim médio, tamborim menor, tamborim grande, 
pandeiro, nas festas  na casa do Mestre - 2013; 2014.  Fonte: Ricardo Malveira. 
 

As caixas são cilindros de madeira ou metal também cobertos de couro de 

bode ou material sintético, próprio para esses tipos de instrumentos. As caixas no Terno 

também têm vários tamanhos.  Uma das menores é de madeira e couro de bode, 

possuindo, aproximadamente, 40 cm de altura e 30 cm de diâmetro. 

 Os tamborins são retângulos de madeira, forrados de couro de bode dos 

dois lados. São tocados por baquetas de madeira, que, geralmente, são pedaços de cabo 

de vassoura pequenos ou pedaços de madeira. Os tamanhos dos tamborins no Terno do 

Mestre Zé Expedito são variados e divididos por mim como pequeno, médio e grande, 

como podemos ver nas figuras apresentadas acima. O pequeno tem, aproximadamente, 

20 cm por 25 cm.  O tamborim grande é o do Mestre, sendo geralmente um. Os outros 

menores são muitos em todo o Terno. Os pandeiros no Terno são industrializados, de 

ferro, madeira e couro de bode, cobrindo apenas um dos lados. Esse pandeiro tem o 

formato de retângulo, com aproximadamente 15 cm por 20 cm. Nos últimos anos,  eles 

têm sido pouco usados. Os chocalhos são instrumentos industrializados de ferro, 

presentes na performace dos Catopês de São Benedito, mas nem sempre são utilizados 

pelo Terno.  
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FIGURA 69 - Instrumentos  no Terno de São Benedito - 2013; 2014. Fonte: 
Ricardo Malveira. 

Os tamborins e pandeiros geralmente são tocados pelos “Catopês de fila”, 

isto é, a maior parte do Terno, que fica geralmente em duas ou algumas vezes três filas, 

que se organizam logo após a frente do Terno, composta pelos Caixeiros, Mestre,  

Contra mestre e Guia. À frente de todos, como dissemos anteriormente, estão os Porta- 

bandeira. 

Os instrumentos confeccionados de maneira artesanal pelo Mestre e pelo 

seu filho, Wanderley,  são utilizados pelos participantes do Terno durante a 

performance. A base para a confecção dos instrumentos é o couro de bode e a madeira, 

para os tamborins, os pandeiros e as  caixas. Os pandeiros e as caixas também podem 

ter seu tambor ou aro de ferro. Os instrumentos são tocados em conjunto, produzindo 

sonoridade maciça e vibrante, que nos reporta ao imaginário africano. Já as letras  

trazem o imaginário religioso e cotidiano. Um elemento importante para a performance 

dos Catopês é o repique (variação rítmica): 

Durante a performance do grupo as variações rítmicas, construindo 
novos conjuntos e de células, provocam alteração nas condições de 
acento e apoio, que externam as múltiplas faces da linguagem musical 
do grupo. (...) Os repiques, com raras exceções, são feitos 
aleatoriamente. Essas variações tendem a surgir em locais distintos e 
com funções determinadas. A sinuosidade rítmica provocada pelo 
repique não só produz estágios diferenciados na performance musical 
do grupo como corrobora no processo de fruição de sua música 
(MENDES, 2004, p. 110). 

Para nosso estudo, os repiques são elementos importantes porque contagiam 

os Catopês, contribuindo, principalmente, com  a soltura corporal. Quanto ao repertório, 

tem função ritual e de descontração. Esse repertório é amplo e, no Terno de São 

Benedito, está sujeito à  memória e ao esquecimento. Assim, temos músicas sempre 

cantadas e outras que aparecem de vez em quando, podendo ou não permanecer para o 
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próximo ano. Segundo  Queiroz, podemos dividir o repertório dos Catopês, para efeito 

de análise,  em quatro grandes categorias, a saber: músicas dos santos; músicas de rua; 

músicas de saudação ao Rei, à Rainha, ao Imperador e à Imperatriz e músicas de 

despedidas (QUEIROZ, 2005). 

A melodia e o imaginário que ela desperta favorecem o que chamamos de  

Corpo Catopê, isto é um corpo livre e expressivo, como era o sonho dos antepassados 

africanos.  

 

3.2.6 AMBIÊNCIA DA CENA CATOPÊ NAS RUAS 

 

Os espaços iluminados das Festas de Agosto trazem para a manifestação 

impressões que compõem a espetacularidade do Congado norte mineiro.    a luz  natural 

e sua importância condição de mudança, "vivemos sob o signo da luz" (2000, p. 61), 

segundo  Roberto Gill Camargo.  ainda pontua: 

 
A luz muda a aparência das coisas. Uma paisagem vista num dia 
ensolarado pode parecer brilhante, cheia de contrastes fortes e 
tonalidades diferentes. Porém, vista num dia nublado, perde estas 
características, tornando-se monótona e sombria (2000, p. 61). 

FIGURA 70 - Fogueiras para afinar os instrumentos próximos às casas dos mordomos - 
2014.  Fonte: Ricardo Malveira. 

 
 

A ambiência da festa nas portas das casas dos mordomos, nas ruas ao pé do 

Mastro ganha, com a noite, a luz artificial, que  contribui com a criação de climas, por 

meio de "acasos" de iluminação cênica sob os brincantes da festa. Ele também cumpre a 

função de iluminante. Para Roberto Gill Camargo "do iluminante  veio o sonho. Do 

sonho voltou-se à realidade. A realidade trouxe a matéria e o espírito que se abriram a 

mente, transformando-se em abstração, em referência que gerou o símbolo, que gerou a 

linguagem" (2000, p. 13). A magia das imagens produzidas pela luz do fogo se faz 
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presente inicialmente com a função de aquecer os instrumentos, mas despertam rastros 

ancestrais onde estas práticas eram bem mais expandidas. Assim, as fogueiras para 

aquecerem os instrumentos, as velas nos altares, somados a iluminação urbana dos 

carros com seus faróis, os semáforos e os letreiros de publicidade iluminam os 

brincantes nas ruas, durante as caminhadas para os mastros  de noite.    

FIGURA 71 - Catopês em frente ao Mastro e nas ruas antigas da cidade de Montes Claros -
MG - 2014. Fonte: Ricardo Malveira. 

  
Temos marcações aleatórias,  que se assemelham a marcações de luz do palco, 

como luz de corredor, luz frontal, luz pino e luz contra. O pouco casario,  que, muitas 

vezes fica ao fundo quando o desfile passa  nas ruas centrais antigas, dá um ar de 

nostalgia às manifestações. 

FIGURA 72 - Luzes dos postes de iluminação pública, dos semáforos de led, 
dos faróis dos carros e motos - 2013; 2014.  Fonte: Ricardo Malveira.  
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3.2.7 OS TRAJES NA FESTA 

 

Para a humanidade, o vestir-se é pleno de um profundo significado, 
pois o espírito humano não apenas constrói seu próprio corpo como 
também cria as roupas que o vestem, ainda que, na maior parte dos 
casos, a criação e confecção das roupas fique a cargo dos outros. 
Homens e mulheres vestem-se  de acordo com os preceitos desse 
grande desconhecimento, o Espírito do Tempo (KÖHLER, 2001, p. 
58). 
 

O ato de vestir trajes de outros tempos, sempre foi uma forma de reviver e 

relembrar os costumes e práticas de um grupo social. As artes e na cultura popular são 

espaços importantes para a atualização e resignificação dos trajes/vestuários/figurinos.  

Quanto aos  trajes dos Catopês, podemos dizer que eles mantêm quase as mesmas 

roupas dos antigos, isto é, calça branca e capacete. Percebemos que o que mudou na 

vestimenta foram os tecidos, que eram de sacarias, variando da cor do creme ao branco.  

Outro fator diferente é a utilização de chinelos,  de sapatos ou de  tênis. Os Catopês 

tiveram que se adaptar ao asfalto quente.  

O Mestre usa uma camisa diferenciada, com faixas bordadas cruzadas por 

cima da camisa, que é na cor da bandeira.  A calça é branca, como no restante do grupo. 

Os capacetes dos Catopês são elementos importantes, chamam a atenção na 

manifestação. Nos outros Ternos de Catopês, os capacetes são cilindros inteiros, todos 

enfeitados com lantejoulas, espelhos, vidrilhos, muitas penas de pavão e fitas, presas na 

parte posterior do capacete e que,  em muitos casos, se estendem até o chão e no Terno 

de Zé Expedito, os capacetes do Mestre e do Contramestre são da mesma forma dos 

outros ternos. Nos demais participantes, há um recorte no cilindro, que deixa o capacete 

com uma parte mais alta que a outra, parecendo uma coroa.  

O uso do capacete sempre acompanhou a manifestação, mas com as 

características dele com o penacho, isto é, enfeitado com  penas de pavão é mais recente 

e foi introduzido pelo mestre Zanza do terno de Nossa Senhora do Rosário, 

confirmando a fala de Dona Madá. Seu Zanza, figura forte e emblemática das festas,  

assim como seu Zé Expedito, neste trabalho, merece  um olhar sobre seus rastros, sua 

biografia,  seus saberes e conhecimentos sobre a festa. 
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Os capacetes e chapéus são decorados com espelhos e lantejoulas.  

 
FIGURA 73 - Capacetes decorados do Mestre Zanza e do  Mestre João Farias que outros 
dois Mestres de Catopês de Montes Claros - MG. Chapéu da Porta-bandeira que é neta  do 
Mestre Zé. Fonte: 2013.  Ricardo Malveira 
 
Na manifestação, temos os Porta-bandeiras,  que usam blusas diferenciadas 

na cor rosa e, às vezes, calça na mesma cor. Eles não usam capacetes como o restante 

dos Catopês, pois usam um chapéu de tecido na cor da Bandeira de São Bendito, que é 

rosa, com lantejoulas, espelhos vidrilhos e fitas. Outra diferença é a camisa, que 

também é da cor da Bandeira.   

FIGURA 74 -  Porta-Bandeiras e  estandartes  nas ruas em festa - 2013. Fonte: 
Ricardo Malveira.             
                                                          

  

Notadamente, os figurinos do Terno de Zé Expedito são os mais simples. 

Pessoas importantes para a manutenção dos figurinos no terno são a filha, Vera Lúcia, 

que costura as roupas dos Catopês e as roupas dos familiares que geralmente fazem 

parte do Reinado, e  Dona Dora, a esposa do Mestre, que lava e passa todas as roupas 
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que são emprestadas aos participantes na grande maioria. Dias antes da festa, lá está 

Dona Dora, com pilhas de roupas brancas para passar e muitas ainda no varal. 

Os figurinos do cortejo dão uma verdadeira aula de história do traje: 
 

 
FIGURA 75 -  Detalhes de trajes das procissões dos Reis, Rainhas e Imperadores e 
Imperatrizes das Festas de Agosto de Montes Claros - MG - 2011; 2013; 2014.Fonte: 
Ricardo Malveira. 

 

Ainda sobre os trajes dos Catopês, Dona Madá relata um fato curioso: 

 
[...] E as moças gostavam de pegar as fitas dos rapazes quando eles 
estavam assim no terno [...] teve um tempo que elas  andavam [...]  
andavam  moças gostava... mais novas gostava de  andava  com as 
fitas no cabelo.  Quem não tinha cabelo grande amaravam as fitas 
assim no cabelo  [...] e elas tosava assim.  Quando eles estavam nas 
filas em pé, e elas chegavam com uma tesourinha amolada... assim 
[...]  e pegavam as fitas dos rapazes [...](DONA MADÁ, 2015166). 

 

Conta toda animada Dona Madá pois as fitas naquela época ganham outra 

função nas festas. Outro elemento importante no que diz respeito aos trajes na 

manifestação são as roupas vestidas pelos reis, pelas  rainhas e pela corte, que desfilam 

nos Cortejos do Reinado e Império, todos inspirados na corte do início da colonização, 

sob os tons das Bandeiras dos santos, isto é,  azul, para nossa Senhora do Rosário; rosa, 

para São Benedito e vermelho, para o Divino Espírito Santo. 

                                                 
166 Conversa/Entrevista com Dona Madá - 2015. 



231 
 

Nessas performances, os sentidos são tocados e  são utilizadas expressões na 

estética que envolvem o imaginário do Congado, que, por sua vez inspiram a Arte. No 

livro A Cena em Sombras,  Martins, no item avesso da Máscara, nos faz alguns 

apontamentos sobre a teatralidade da cultura negra: 

 

Para falar da teatralidade da cultura negra é preciso, portanto, abordar 
esse texto/tecido da performance que preside as formas de expressão 
dessa cultura em sua variedade, sublinhando os mitemas e 
significantes que a constituem e evocam, seu caráter de representação 
e ritualização , seus signos e funções constitutivos, suas marcas de 
diferenças, sua tessitura, enfim. Essa teatralização manifesta-se com 
uma função marcadamente dialógica (MARTINS, 1995, p. 53). 

 

 

Desses convívios, emana um imaginário coletivo cujos elementos 

funcionam como suas forças motriciais,  que identifico como: a fé, a hierarquia das 

lideranças, as habilidades, as funções no congado, o estado de pertencimento e a 

autoestima grupal. Maffesoli (1998) entende que essa autoestima grupal produz um "[...] 

divino social". Movidos pelo ânimo de se expressar e se representar tornam-se 

portadores de uma "estética do nós", outro conceito de Maffesoli (MAFFESOLI, 1998, 

p. 17-18) que tem como base, a troca de sentimentos, as conversas informais do bar, as 

crendices, as tagarelices, as brigas e os dramas partilhados. São exatamente esses 

elementos que dão solidez à comunidade Catopê de São Benedito. 

Percebo a importância da fé para cada participante e como ela funciona  nos 

diversos ambientes que transitam. Observo como cada participante assume, com 

orgulho e alegria, o papel que lhe é destinado na manifestação seja de Caixeiro, Guia, 

Catopês de fila ou Porta-bandeira. Percebo o respeito, a hierarquia e a reverência dos 

participantes pois sempre tem disponibilidade aos apelos do Mestre para suas 

responsabilidades. Mesmo aqueles que ingressam hoje no Terno,  sentem-se afeitos a 

essas dinâmicas de origem tribal.  

São essas forças motriciais que nutrem, asseguram e atualizam a integridade 

e a longevidade do terno como comunidade tribal. É essa justamente a condição para a 

sua sobrevivência enquanto tal.  São essas as forças que garantem a potência do grupo e 

a sua função como "Máquina de Guerra".    
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Essas extensões da manifestação, somadas ao corpo efervescente dos 

brincantes  na sua  performance, compõem a espetacularidade dessa manifestação 

popular brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 76 -   Instrumentos, estandarte e capacetes dos Catopês do Terno de 
São Benedito de Montes Claros - MG - 2013. Fonte: Ricardo Malveira.  

 

É possível perceber, conversando com o mestre Zé Expedito e com os 

participantes de nossa comunidade, a complexidade que envolve as relações que se 

estabelecem entre os participantes do próprio Terno de São Benedito. São ainda mais 

complexas as relações com os participantes dos outros dois ternos de Catopês de Nossa 

Senhora do Rosário e com os outros dois representantes do congado local, a saber, os 

Marujos e os Caboclinhos.   

Essas e outras questões podem parecer intransigências, mas são, na verdade, 

resquícios e memórias encarnadas de uma luta secular para sobrevivência de valores 

éticos e estéticos, que continuam fundamentais para a sua condição de rastro.   

Nada disso, no entanto, impede um fluxo de participantes, ano após ano, no 

mesmo terno e em outros. É possível observar o movimento de alternância e de 

permanência, o que significa que não são grupos fechados. Esse fluxo é salutar e pode 

explicar a mistura das músicas entre caboclinhos, catopês e marujos. Pode justificar, 

ainda, a presença de marcações iguais nos três tipos de manifestação.  
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FIGURA 77 -  Catopês em festa - Deslocamento - 2014. Fonte: Ricardo Malveira. 

 

Na imagem acima registramos o movimento e visualidade espetacular do 

Catopê de Montes Claros - MG. O deslocamento registrado nas suas práticas extra-

cotidianas fica acentuado  na imagem quando provocamos através dos ajustes nas lentes 

da câmera para a perca parcial do foco e a captura específica do movimento. Nossa 

tentativa com esta imagem é fazer referência às discussões que propomos com o 

deslocamento das práticas da rua para o palco através dos princípios e indicadores da 

Teatralitura. No próximo capítulo apresentaremos alguns resultados dos nossos rituais-

processos. 
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CAPÍTULO 4: TEATRALIDADE E NEGOCIAÇÃO EM PROCESSO 
 

 
Ai, plasmado dos paulistas pioneiros, de lusos aferrados, de baianos 
trazedores de bois, de numerosíssimos judeus manipuladores de ouro, 
de africanos das estirpes mais finas, negros reais, aproveitados na 
rica indústria, se fez a criatura que é mineiro inveterado, o mineiro 
mineirão, mineiro da gema com seus males e bens. Sua feição 
pensativa e parca, a serenidade interiorizada que a montanha induz.  
 

Ave, Palavra/Minas - João Guimarães Rosa, 2001, p. 340. 
 

 
Para propor uma metodologia de investigação empírico-teórica entre a cena 

formal teatral e a cultura aqui representada pela performance dos Catopês de São 

Benedito na cidade de Montes Claros, precisei fazer negociações.  Destaco a palavra 

“negociação”, a partir do pensamento de Homi Bhabha, pois, para ele, a respeito das 

culturas, não deve existir negação, e sim, a negociação. Segundo o autor, a negociação 

cria "[...] uma temporalidade que torna possível conceber a articulação de elementos 

antagônicos  ou contraditórios" (2005, p. 51). Bhabha ainda pontua que esse "[...] novo 

lugar de enunciação político e histórico transforma os significados da herança colonial 

nos signos libertários de um povo livre e do futuro" (2005, p. 68).  

Assim, os espaços fronteiriços das culturas e/ou os entre-lugares produzem 

terceiros e novos espaços percebidos nas colônias e, posteriormente, nas pós-colônias, 

que, revelados despertam para o entendimento dos entre-lugares e dos fenômenos 

híbridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 78 -  Imagens dos santos nos andores da Festa de Agosto em Montes Claros - 
MG, em primeiro plano. Os Reis e as Rainhas, o Imperador e a Imperatriz, dos 
Reinados e do Império da festa, o Padre e os Mestres do Congado ao fundo, em palco 
improvisado ao lado da Igreja de Nossa Senhora do Rosário,  na missa final. Fonte: 
Ricardo Malveira. 
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Dada a natureza desses fenômenos e as forças que os regem, propus, nesta 

tese, o experimento que denominei “Teatralitura do Catopê”, ressaltando que esse 

possivelmente não é o único caminho para chegar às teatralituras, capazes de revelar as 

escrituras populares brasileiras. Isso porque entendo que, nas pesquisas 

transdisciplinares e transversais, os diferentes saberes criam metodologias e resultados 

sempre diferentes e passíveis de resultados em processos, como este a que me debrucei.  

 

O progresso de escritura é, portanto, um progresso natural. E é um 
progresso da razão. O progresso como regressão é o devir da razão 
como escritura. Por que este perigoso processo é natural? Sem dúvida 
porque é necessário. Mas também porque a necessidade opera, no 
interior da língua e da sociedade, segundo vias de força que pertencem 
ao estado de pura natureza. Esquema que já experimentamos: é a 
necessidade e não a paixão que substitui pela luz o calor, pela clareza 
o desejo, pela justeza a força, pelas ideias o sentimento, pela razão o 
coração, pela articulação o acento (DERRIDA, 2006, p. 330). 

 
Iniciarei com um esquema previamente pensado, mas que, sobretudo, está 

aberto ao espaço movente da cultura, bem como das contingências e opções do processo 

de criação, das forças da intuição, do conhecimento comum, dos saberes teatrais e, 

particularmente, das escrituras envolvidas na proposta de determinada teatralitura. 

Descreverei, a seguir, uma importante etapa desta tese, a Fase 1- Imersão, 

que se consistiu em organizar a metodologia da pesquisa através de um levantamento 

informativo sobre os Catopês, sujeitos da proposta. 

 

 

4.1 A IMERSÃO 

 

Onde buscar, na cidade, esta unidade perdida do olhar e da voz? Em 
qual espaço ainda se poderá ouvir-se? O teatro, que une o espetáculo 
ao discurso, não poderia tomar o lugar da assembleia unânime? 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 372. 

 

 

 Para a organização da metodologia, parti da leitura do material 

bibliográfico já sistematizado, onde identifiquei os conceitos e princípios norteadores da  

pesquisa. Persegui o objetivo da revelação das Teatralituras, a partir da performance dos 
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Catopês, e, para tanto, elegi duas ideias-forças, com base no pensamento de Jacques 

Derrida sobre os rastros e as escrituras: "[...] é preciso agora pensar a escritura como ao 

mesmo tempo mais exterior à fala, não sendo sua “imagem” ou seu “símbolo” e mais 

interior à fala que já é em si mesma uma escritura (DERRIDA, 1967, p. 56). As 

escrituras reveladas por rastros167 e entendidas por Derrida como sendo a diferença que 

“[...] não depende de nenhuma plenitude sensível, audível ou visível, fônica ou gráfica. 

É ao contrário a condição esta” (1967, p. 77). O autor ainda pontua que a “[...]diferença 

é, portanto, a formação da forma. Mas ela é, por outro lado, o ser impresso da 

impressão” (1967, p. 77). Apresentarei, a seguir, as etapas dessa fase. 

 

4.1.1 ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA DESTA PESQUISA EXPERIMENTAL 

 

Para reconhecer o fenômeno artístico da Teatralitura, alguns princípios se 

tornaram orientadores do campo teórico da minha investigação, como: o autodiscurso 

corporal étnico; a competência única; o deslocamento/desterritorialização; a inversão da 

ordem da estética hegemônica; o jogo dos corpos-atores-testemunhos versus brincantes 

e, por fim, as performances culturais híbridas.  

A partir daí, para averiguar minha hipótese de Teatralitura como campo de 

observação desta tese, propus a criação da performance cultural Catopês de São 

Benedito, que se processou por meio do exercício da revelação dos seus rastros e das 

suas escrituras.   

Estruturei o processo para o experimento/criação em três etapas que 

receberam, não por acaso, os nomes de rituais, inspirados por Richard Schechner e que 

foram, nesta proposta, assumidos com a terminologia ritual-processo, dado o caráter 

operatório das etapas. Schechner considera a performance como um comportamento que 

pode ser caracterizado como ser altamente estilizado ou também equivalente ao 

comportamento da vida diária (2012). Esclarece ainda que "[...] esse comportamento 

duplamente exercido é gerado através de interações entre o jogo e o ritual". Esse 

comportamento de ritualização, segundo o autor, é "[..] condicionado/permeado pelo 

                                                 
167 "Termo aqui utilizado a partir do pensamento de Jacques Derrida, isto é, são elementos, memórias, 
ações que construíram um acontecimento, uma escritura. Termos também de Derrida em um tempo 
presente, revelando significações e que, hoje, são rastros e continuam promovendo outros acontecimentos 
no nosso presente, podendo estar no corpo e nas crenças tradicionais" (GRENHA in DUQUE-ESTRA, 
2004, p. 153).  
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jogo" (SCHECHNER, in LIGIÉRO, 2012, p. 49). Por isso, o elemento lúdico e o jogo 

passaram a ser uma peça importante nas experimentações do ritual-processo.  

 

4.1.2 OS RITUAIS-PROCESSOS E SUAS FERRAMENTAS 

 

Nos procedimentos dos rituais-processos, precisei criar ferramentas 

próprias, como: rastros-estímulos, atos-biográficos, jogo-tarefa, jogo-escritura, aos 

quais me deterei a seguir. 

Os rastros-estímulos foram propostos a partir dos sons, das imagens e dos 

vídeos da cultura e das festas do Congado de Montes Claros. 

Os atos-biográficos foram constituídos para promover ações narrativas 

autobiográficas, com o sentido de ordenar as peças do discurso corporal expressivo para 

a cena. Os atos biográficos foram propostos por influência de Derrida, quando diz que 

"[...] nada corre o risco de ser tão envenenador quanto uma autobiografia, envenenador 

para si, de antemão, autoinfeccioso para o presumido signatário assim afetado" (2011, p. 

87). 

O jogo-tarefa é uma ferramenta que tem como principal função promover o 

deslocamento e o estranhamento, seja pela atuação no espaço, seja no tempo. Ou seja, 

busca vivência do ator-testemunho fora do padrão frente a diferentes situações-

problema. Incita o lúdico-dramático e o jogo, no sentido de experimentar distintas 

dinâmicas de interação. 

O jogo-escritura, finalmente, realiza a interação em cena de todas as 

ferramentas utilizadas pelo propositor cênico, que, neste experimento, compreendeu as 

minhas próprias ações dentro do processo. 

Utilizei 4 linhas de força para direcionar e promover a ligação entre os 

princípios e as ferramentas: 

 

1º) Oralidade: consistiu em conversas, em relatos, em ações, como tomar café, tocar 

instrumentos, cantar, recitar, dançar, caminhar, entre outras, que atuaram sobre a 

memória e os costumes. Dessas ações, foi possível extrair inscrições e rastros que 

estavam numa espécie de baú de memórias daquela comunidade. 

 

2º) Presença/espaço: forma-se por elementos que atuaram no fenômeno do 

deslocamento e da desterritorialização. Esse talvez tenha sido o ponto fundamental da 
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estratégia da teatralitura, porque revitalizou e atualizou o movimento de resistência que 

sempre esteve presente na luta das manifestações populares, por não se deixarem 

marginalizar pela cultura oficial. O ponto base da proposta foi realizar a Conversão 

Semiótica no labor da transposição da manifestação da rua para o palco.  O risco, nesse 

momento, e que sempre me perseguiu, como já declarei, foi a possibilidade da traição a 

mim mesmo.  

 

3º) Desconstrução: foi importante para concretizar o 3º Princípio da Inversão da Ordem 

da estética Hegemônica. Esse princípio evidencia a necessidade da inversão da ordem 

hegemônica da sociedade, para que os valores, a estética e as manifestações dos Catopês 

fossem absorvidos e apreciados enquanto uma teatralidade, e não apenas como uma 

expressão “folclórica” mineira. Para alcançar essas linhas de força, utilizei o processo 

da desconstrução, proposto por Jacques Derrida. Nesse sentido, não foi negado nenhum 

dos elementos constitutivos da personalidade Catopê, mas foi provocado o 

deslocamento necessário da referência hegemônica, no sentido de descobrir as próprias 

identificações e, consequentemente, encontrar outras referências desconhecidas e/ou 

adormecidas pelo padrão.  

 

4º) Hibridismo: devido à sua importância foi utilizado como uma linha de força para 

atender à questão aos Corpos-atores-testemunhos e às suas contradições com o conceito 

de brincantes. O objetivo aqui foi provocar o aparecimento e a potencialização das 

realizações performáticas no entre-lugar, fundamental para explicar a teatralitura e o 

desempenho próprio e performático e dos Corpos-atores-testemunhos. 

Esse foi o arcabouço teórico que embasou o campo de experimentação desta 

pesquisa. Alguns impasses tinham que ser resolvidos. 

No lugar de propositor desta investigação, coube a mim organizar as 

atividades com o grupo dos Catopês. Nesse sentido, precisei assumir as oscilações da 

presença total dos participantes nos nossos encontros, pois essa não era a sua principal 

atividade e função social, uma vez que são trabalhadores na construção civil, isto é, 

pedreiros, carpinteiros, serralheiros etc.  

Resolvidos os impasses, segui na organização, elaborando materiais 

didáticos, cênicos e audiovisuais a serem experimentados em cada ritual-processo. 

Procedi à edição de vídeos e slides, produzidos a partir de fotografias dos ensaios, das 
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visitas, dos cortejos e das missas das festas de Agosto, da reforma de figurinos (farda), 

dos adereços (capacetes) e os instrumentos (caixa, pandeiros, chama).  

Outro ponto importante está relacionado à logística para acontecerem os 

rituais-processos, que consistiam em: contatos, viabilização de transporte para os 

participantes, alimentação e outros. 

 

 

4.1.3 NOVOS LEVANTAMENTOS E O REVISITAR DA DISSERTAÇÃO,  

 
 

O primeiro material analisado, nesta fase, foram os resultados da minha 

própria dissertação de mestrado, já citada, que tratou dos rastros, da ancestralidade e da 

espetacularidade do Terno de São Benedito. Ao revisitar esse estudo, recortei, 

principalmente, as discussões sobre teatralidade, os elementos do cotidiano e do 

extracotidiano da vida daquela comunidade, por considerá-los importantes como 

ferramentas na tarefa de produzir a conversão semiótica que, agora, proponho na 

Teatralitura, ou seja, o deslocamento dessa manifestação da rua para o palco, revelando 

escrituras. 

Acredito que esta proposta começou a se configurar quando resolvi levar os 

Catopês para uma apresentação na defesa de mestrado no dia 27 de janeiro de 2011. 

Naquela breve apresentação, pude observar os rastros espetaculares e a teatralidade ali 

configurados na pre-sença-cênica, bem como as escrituras, que revelaram a beleza, a 

singularidade e a força cênica da manifestação. Esse exercício sinalizou para a 

necessidade do aprofundamento do fenômeno, que poderia abrir novas discussões e um 

alcance maior da performatividade das manifestações populares brasileiras. A seguir, 

disponibilizarei um dos registros da apresentação, na Escola de Belas Artes - UFBa, dos 

Catopês de São Benedito na minha defesa de mestrado: 
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FIGURA 79 - Apresentação dos Catopês em minha defesa de mestrado 
- 2011. Fonte: Ricardo Malveira  
 

O exercício de releitura da minha dissertação de mestrado, além de oferecer 

o material base para a proposta da teatralitura, me fez também, refletir, criticamente, 

sobre a questão do papel do brincante em cena e que definição eu gostaria de imprimir, 

nesta etapa da pesquisa de doutorado, quanto à função artística real dos Catopês 

enquanto sujeitos da pesquisa. Assim, com esta questão, decidi que precisaria de novas 

entrevistas com o Mestre Zé Expedito, para aperfeiçoar o meu olhar sobre a 

manifestação e ouvir a opinião de outro participante, ainda mais antigo, que pudesse 

ampliar o que foi apresentado na dissertação. A partir dessa decisão, organizei uma 

nova entrevista com o mestre, cujos resultados também nortearam o capítulo anterior: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 80 - Nova entrevista com o Mestre José Expedito Cardoso na 
casa do pesquisador. Fonte: Ricardo Malveira -  2014. 
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A outra entrevista foi com Madá, irmã do marido168 de Maria Custodinha, 

importante nome feminino nas festas, apesar de não participar como brincante. Dona 

Maria Custodinha "[...] era voluntariosa, preta, alegres, cheirando a fumo. De largos 

traseiros que lhe balançavam as saias, pés sempre descalços, ela se ria sempre. Riso 

franco, alegre com dentes de ouro" (PAULA et al., p. 291). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 81 -  Dona Madá sentada com neta e Paixão sobrinha neta, filha do 
Mestre Manoel  no dia entrevista - 2015. Fogo de Paixão quando saiu de 
princesa. Fonte: Ricardo Malveira.  

 
 
Outro fato importante resultante dessa fase foi a elaboração de um roteiro 01 

para uma apresentação rápida em DVD -01, sobre a festa e a e as práticas dos Catopês 

de São Benedito.  Esse DVD - 01, acompanha esta Tese e contém trechos gravados da 

narrativa dos brincantes na festa. O roteiro - 01 também se encontra nos apêndices desta 

pesquisa. 

Para uma visualização resumida de questões importantes de cada etapa 

processada, organizei fichas contendo:  os princípios, os indicadores, as ferramentas 

utilizadas e as observações resumidas sobre cada fase.  

 

 

 

                                                 
168 Antigo Mestre Zequias, do Terno de São Benedito. 
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No QUADRO 2, apresento, ainda, uma análise das discussões dos 

elementos envolvidos: 

FIGURA 82 - QUADRO 2  - Primeira fase desta pesquisa. 

1ª Fase  

 
 
 
 
 
 

Imersão 

Princípio e procedimentos Observações 

 

Organização metodológica da pesquisa, 
levantamento de dados. 

Recortes tendo como foco as práticas 

cênicas e a performance dos brincantes, 

a partir dos registros e das discussões da 

dissertação. 

Pesquisa de Campo, por meio de entrevista 

com José Expedito e Dona Madá, irmã  do 

marido de Maria Custodinha. Levantamento 

sobre o Centro Cultural Hermes de Paula. 

Através dessa prática, os entrevistados 

exercitam a sua narrativa por meio da 

apresentação/cênica do seu depoimento/ 

biográfico. 

 

4.1.4 O AUDITÓRIO/TEATRO DO CENTRO CULTURAL HERMES DE PAULA. 

 

Para tratar da cena do palco compondo a estrutura que propomos nesta tese, 

ou seja, um deslocamento das práticas espetaculares da rua, que tratamos anteriormente, 

para o palco, tornam-se necessários o entendimento e o conhecimento de como se 

construiu e se mantém esse espaço de cena, bem como as suas principais características. 

O nosso intuito é chegar ao espaço em que faremos os nossos experimentos, ou seja, o 

lugar onde acontece a cena formal de Montes Claros.  

Trataremos do lugar do palco, ou seja, do nosso Centro de Educação e 

Cultura Dr. Hermes de Paula, atual Centro de Extensão e Cultura Dr. Hermes de Paula, 

que é tratado pela população e pelos artistas  como "Centro Cultural" e, 

especificamente, pelos participantes do Congado como o  seu Zé Mestre Catopê de 

"Centro de Cultura". O Centro Cultural está ligado à Secretaria de Cultura, Esporte e 

Juventude da Prefeitura Municipal de Montes Claros. 

Após concluída essa fase de imersão, foi possível partir para a realização 

dos rituais processos, que passam a ser descritos a seguir. 
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4.2 OS RITUAIS-PROCESSOS E OS SEUS RESULTADOS 

 

A imaginação situa-se na natureza e, contudo, nada na natureza pode 
explicar o seu despertar. O suplemento à natureza está na natureza 
como jogo.  

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p. 313. 

 

É importante esclarecer que cada ritual-processo experimentado teve a 

função de averiguação de um ou dois princípios já descritos e seus respectivos   

indicadores metodológicos, conforme já indicado no campo teórico desta pesquisa. 

Nesta etapa da pesquisa, fiz uma sequência simultânea de tarefas. Descrevi e 

trouxe os registros dos experimentos, averiguei a aplicabilidade dos princípios, dos 

indicadores e das ferramentas e, por fim, analisei se a metodologia eleita cumpriu as 

suas funções. Trata-se do registro dos motivadores e os resultados do processo de 

criação da teatralitura.   No livro Olho desarmado: objeto poético e trajeto criativo, 

Rangel fala sobre as escolhas neste lugar: 

 
Para descrever o processo criativo e para promovê-lo, preciso 
apaziguar os personagens internos, organizando os seus diálogos. Os 
dois mais claramente construídos e visíveis, "o que faz" e "o que 
olha", são plurais. Representam conjuntos de iniciativas e pulsões, 
contraditórias na maior parte do tempo.  Representam também a 
pretendida unidade, imposta pelo desejo e pela necessidade de tornar a 
obra mais visível, em seus meandros de "vir a ser", seus processos 
subjacentes de construção e urdidura interna, ao mesmo tempo em que 
a realizo. 
Escolho, então, me situar no ponto de vista do artista, para o qual 
compreender, tornar visível e comunicável a sua poética e o processo 
construtivo da mesma, constitui o "método" (RANGEL, 2009, p. 99). 

 

Coloco-me também nesse lugar e estado do complexo, ao lidar com cultura 

popular e o teatro, duas dentre minhas paixões na Arte.  Encontro-me justamente nesse 

lugar do tempo complexo e acredito em  que o resultado do que apresento é um dos 

muitos possíveis caminhos. Espero que ele possa contribuir para que surjam outras e 

cada vez mais formas de lidar com esses dois espaços da expressão humana, 

respeitando- os nas suas forças internas e características singulares. 

Apresentarei, a seguir, uma análise sobre os resultados e percepções 

reveladas a partir dos experimentos. Lembro, ainda, que a descrição livre do ritual 

encontra-se inserida nos apêndices deste trabalho.  
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4.2.1 - FASE 2 - RITUAL - PROCESSO 01- DESLOCAMENTO 

 

Denominei a Fase 2 de  Ritual - processo 01. Para tanto, tomei como base os 

seguintes princípios: o deslocamento, a desterritorialização e o autodiscurso-corporal. 

Respectivamente, nessa ordem, utilizei como indicadores: a oralidade e a 

presença/espaço.  

Essa fase foi dividida em dois encontros. No primeiro já aconteceu a 

primeira alteração na nossa proposta metodológica, que seria uma visita inicial ao teatro 

no Centro Cultural Hermes de Paula, para conhecer o palco e a sua estrutura para, então, 

colocar à prova o princípio do deslocamento e da desterritorialização. Mas como 

promover o princípio de um deslocamento efetivo somente mostrando as instalações do 

Teatro aos Catopês? 

 Ponderei que mostrar o espaço vazio e passar para a discussão da cena seria 

um equívoco, precipitaria o processo, além de não oferecer informações sobre o espaço 

para os Catopês. Acredito que o deslocamento e a desterritorialização acontecem para 

além das questões físicas, chegando às dimensões do fazer, isto é, do imaginário e da 

virtualidade do real, que deve acontecer ali. Eu tinha informações de que uns poucos 

participantes do Terno já tinham tido a oportunidade de assistir a propostas teatrais na 

escola ou mesmo ali no Centro Cultural. Alguns teriam até mesmo participado, mas a 

maioria nunca teve essa oportunidade.  

Nesse ponto, estava diante do meu primeiro desafio no processo de pesquisa 

de campo. Concluí que havia a necessidade de levar o terno ao teatro para assistir a um 

espetáculo. Mas a qual espetáculo ou montagem teatral levá-lo? Dentro das poucas 

possibilidades oferecidas na cidade, quando apareceria uma oportunidade de um 

espetáculo ou montagem? Outro questionamento meu era se o formato da montagem 

enquanto estética poderia realmente contribuir para os objetivos da tese. Diante dessas 

indagações, duas certezas já se configuravam: fosse qual fosse o espetáculo, ele não 

diria tudo sobre o Teatro, e eu poderia, também, estar incorrendo no equívoco da 

referência, da qual tanto procuro me defender. Ainda assim, compreendi que era 

importante proporcionar ao Terno esse contato com o espaço em funcionamento.  

Outra questão relevante para o deslocamento era o fato de estarmos ali 

juntos, enquanto Catopês, em outro espaço público que não o de origem, assistindo a 

um espetáculo teatral e, enquanto grupo, reconhecidos enquanto brincantes.  
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Assim, defini que o primeiro passo seria a visita ao palco em 

funcionamento, na perspectiva do lugar de quem assiste a um espetáculo na plateia.  

Enquanto todos esses questionamentos povoavam meus pensamentos, surgiu a 

oportunidade de apreciar a montagem teatral, intitulada "Vivenças", com direção de 

Nelcira Durães, professora do Curso de Artes Teatro.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 83 - cartaz da Montagem "Vivenças". Texto e direção de 
Nelcira Durães - 2014. Fonte: Nelcira Durães - 2014.  
 
 

Então nos organizamos e fomos assistir à montagem no Centro Cultural Hermes 

de Paula. Após a conclusão dessa etapa, pude perceber como a apreciação da montagem 

teatral tinha encantado a todos os Catopês que a assistiram. As luzes, a história, as 

músicas, tudo ficou registrado nos comentários dos participantes, principalmente 

daqueles que nunca tinham assistido a uma montagem teatral ou dos que tinham visto 

poucas coisas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 84 -  Mestre José Expedito (Seu Zé) assistindo, no Centro Cultural Hermes 
de Paula, à apresentação da Montagem "Vivenças". Fonte: Ricardo Malveiera - 2014.  
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É importante registrar que, no Terno de São Benedito, há também alguns 

acadêmicos do curso de Artes Teatro da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes), onde leciono há dez anos. Muitos foram convidados por mim ou 

demonstraram interesse após terem me visto desfilar nas festas e pediram para 

participar. Para esses participantes Catopês, que serão futuros educadores do teatro, o 

que mais marcou nessa fase foi perceber como a apreciação da cena foi importante para 

os integrantes do Terno. Concluí que foi realmente fundamental para a proposta ter 

começado a pesquisa de campo dessa forma, ou seja, assistindo a um trabalho cênico 

nos moldes hegemônicos. 

Pude ainda, nessa conversa, esclarecer a proposta e começar a observar 

como o grupo reagia a esse novo espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 85 -  Ricardo Malveira e os participantes do Terno de São 
Benedito, comigo na plateia do Centro Cultural Hermes de Paula, após a 
apresentação da Montagem "Vivenças" - 2014.  Fonte: Ricardo Malveira.  
 

 
Acredito que o objetivo principal dessa etapa do processo foi alcançado, 

pois promoveu o inicial deslocamento dos participantes do Terno para outro lugar 

cênico. A partir desse contato com o hegemônico teatro formal, que lida com a criação 

de ambientes, a arte de atuar, o cantar, o dançar, o tocar, o iluminar, que são elementos 

próprios da montagem teatral, os participantes puderam começar a perceber que as suas 

performances também eram organizadas em fazeres como cantar, dançar, tocar, mas em 

outro formato e contexto, ou seja, na rua, nas festas populares de maneira espetacular e 

extracotidiana. Acredito que essa percepção trouxe para alguns participantes a 

ampliação de suas reflexões sobre as festas que passaram a ser entendidas como práticas 
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cênicas, que, como as práticas artísticas formais também produziam saberes portadores 

de valores e de singularidades. Acredito que, naquele momento, a desterritorialização 

começou a acontecer. 

O segundo encontro foi uma segunda visita ao palco. Apesar de garantir o 

transporte para o grupo, deixei que eles decidissem, assim como o Mestre faz nas festas, 

como iriam para o local das atividades: sair em grupo da casa do Mestre ou ir por conta 

própria.  

Essa visita, no entanto, tinha agora outra perspectiva, que era estar no palco, 

ou seja, aquele que faz o espetáculo. Cheguei antes e preparei a primeira organização do 

nosso espaço. Coloquei um banner da proposta no meio do palco (central média), 

separei algumas cadeiras, preparei o computador e demais mídias, devidamente ligados. 

Ao esperar o grupo, passou-me uma importante questão. Estava eu também me 

deslocando no grupo, pois estava passando de um Catopê como os outros, e que, vez 

por outra, ajudava o mestre em algumas coisas mais estruturais, para um participante 

que estudava as práticas do grupo, um participante que propõe atividades aos demais 

participantes do Terno. Foi necessário refazer o meu percurso no terno nesses anos para 

entender essa aceitação e respeito. Acredito também que essa possibilidade de uma 

outra voz de "comando" no grupo só é possível a partir de um consentimento, digamos 

assim, do Mestre, que promove, junto com minha história ali, uma aceitação do grupo. 

Eis a nossa negociação.  

Nessa minha nova posição, comecei relembrando a proposta que estávamos 

implementando, como podemos ver nas imagens a seguir: 

 
FIGURA 86 -  Catopês, plateia do Centro Cultural.  No palco, um banner, com 
imagem dos Catopês e logomarca da proposta. Ao lado, Ricardo Malveira 
apresentando a proposta e as atividades do encontro - 2015. Fonte: Ricardo 
Malveira. 
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Depois dessa conversa inicial, que terminou no palco, convidei os dançantes 

a participarem do jogo-tarefa, primeira ferramenta deste experimento, que consistiu em 

conhecer e explorar o espaço, isto é, o palco, a coxia, os camarins, entre outros. Muitos 

participantes não tinham noção de toda aquela estrutura. Assim, apresentei todos os 

espaços, tirando as dúvidas para a compreensão das funções de cada um, como podemos 

ver na imagem: 

FIGURA 87 -  Participantes conhecendo o palco e os demais espaços do teatro do 
Centro Cultural Hermes de Paula - 2015. Fonte: Ricardo Malveira.  

 

Percebi que os Catopês, por terem pouca experiência com a cena formal, 

estavam ansiosos para entender a proposta, mas observei também que estavam menos 

armados quanto ao formato. Ao contrário, os participantes do Terno, mesmo os que são 

acadêmicos do curso de Artes Teatro, trouxeram questionamentos comuns de pessoas 

acostumadas com a cena e com as suas formas de organização. Traziam o seu 

imaginário, formatos e queriam vê-los contemplados na proposta. 

Nessa tentativa inicial de apropriação do teatro, agora sob outra perspectiva, 

também nova para os Catopês, mostraram-se inicialmente tímidos, mas logo se 

permitiram adentrar naquele ambiente com pouca iluminação e cheio de corredores e 

panos. Ao pedir para que os Catopês olhassem do palco para a plateia, percebi, nos 

olhares e postura, que, naquela hora, se modificaram. Talvez os participantes naquele 

momento tenham internalizado o desafio a que seriam submetidos. Nesse momento da 

ferramenta jogo-tarefa, tínhamos o princípio do deslocamento, que agora acrescento à 

percepção da desterritorialização daquele espaço. Para que a demanda desse jogo-tarefa 

se estabelecesse, foi necessária a força do indicador presença/espaço que ali aconteceu 

na forma direta do "aqui agora".   
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Dando sequência às atividades, pedi aos participantes que se sentassem em 

cadeiras no palco para conversarmos. Ficamos em formato de meia lua, comum nas 

marcações das filas de Catopês nas festas. Esse semicírculo (entre a central baixa e 

central média), ficava em frente ao banner e de costas para a plateia. Antes que todos se 

sentassem, percebi que alguns Catopês estavam tentando se reconhecer na imagem do 

banner. Essa imagem, que já apresentei anteriormente, não mostra o rosto, e sim as 

mãos e os instrumentos de Catopês na festa. Esse fato me chamou a atenção, porque eu 

estava diante da necessidade de revelar o auto-reconhecimento na festa, demonstrado 

pelo indicador presença/espaço de forma sutil a presença na festa e a força que isso tem 

para os participantes. Podemos constatar na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 88 - Catopês participantes tentando se reconhecer no banner 
confeccionado para a proposta da tese - 2015. Fonte: Ricardo Malveira. 
 
 
Após esse momento, com todos os participantes sentados no palco no 

formato meia lua, começamos a trabalhar com a percepção da imagem do banner, assim, 

utilizamos a ferramenta rastros-estímulos. Para dar continuidade a essa atividade, 

selecionei imagens e gravações de vídeos da Festa e de ensaios para que o grupo 

assistisse. Infelizmente, aconteceu um problema com o computador e o data show, o 

que impossibilitou essa atividade. Eu estava diante da minha segunda contingência, 

agora técnica. Decidi não perder a oportunidade e mostrei algumas imagens através do 

computador. Transferi a atividade prevista para o próximo encontro. Percebi, no 

entanto, a partir do interesse pela imagem do banner, que a ferramenta rastros-

estímulos por meio das fotos e de vídeos, era necessária. 
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Passamos à ferramenta denominada ato-biográfico. Pedi ao Mestre, Seu Zé, 

que nos falasse sobre como começou a brincar Catopê e como ele passou a ser Mestre 

do Terno. Ele contou a sua história, sob o olhar atento de todos. Assim, a partir da 

oralidade como indicador, começamos a instalar o princípio intitulado:  autodiscurso-

corporal. Estendendo essa prática a todos os participantes, pedi que falassem quanto 

tempo estavam no Terno e há quanto tempo nas Festas. Essa ferramenta trouxe, de 

forma mais presente, a escritura Catopê, os rastros e as memórias ligadas à festa. 

Comecei, então, a visualizar a possibilidade da conversão semiótica que pretendia 

propor: 

FIGURA 89 - Mestre Zé Expedito exercitando autodiscurso-corporal, através do 
ato-biográfico para os participantes do terno no palco - 2015. Fonte: Ricardo 
Malveira. 
 

Para realizar o jogo-tarefa, coloquei um banquinho em frente ao banner e 

pedi ao Mestre que organizasse o grupo, como fazia nos ensaios, imaginando, inclusive, 

a bandeira, para iniciarmos um ensaio. Ficamos em duas filas de costas para a plateia. O 

Mestre começou a atividade conduzindo o "viva": 

 
[...] 
Mestre: Ô que festejamos!  
Mestre: Oi... Viva São Benedito! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva Nossa Senhora do Rosário! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o Divino Espírito Santo! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o contra mestre! [...]169 
 

                                                 
169 Experimento no Centro Cultural Hermes de Paula - 2015. 
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Acredito que a prática do "viva" estabelece um ritual que se repete tanto nos 

ensaios como nas visitas. Trata-se do agradecimento aos Santos e aos envolvidos na 

festa. Esse é um ritual importante que devo contemplar no roteiro da proposta e, 

consequentemente, na performance cultural híbrida. 

Após o ritual do "viva", o Mestre começou a tocar o tamborim, 

acompanhado de seu filho Wanderley, que tocava a caixa dando o ritmo da marcha: 
  
Oi! São Benedito... 
 A tua casa cheira... 
 Cheira cravo e rosa. 
 Cheira flor da laranjeira. 
Oi! São Benedito!  
A tua casa cheira!  
Cheira cravo e rosa. 
Cheira flor da laranjeira [...]”.170 

 
De repente, o Mestre e seu filho caixeiro, foram seguidos por nós todos, os 

Catopês de fila, com os seus instrumentos, entoando as letras das músicas. Estávamos 

mergulhados, ainda que de forma tímida, no autodiscurso-corporal. Depois do ritmo e 

dos movimentos da marcha, o caixeiro Wanderley tirou (começou) um canto, no ritmo 

do dobrado que poucos conheciam. Naturalmente, muitos só seguiram com movimentos 

o ritmo dos instrumentos. A prática de cantar músicas antigas desconhecidas é comum 

nas festas. É como se elas submergissem da memória e, aos poucos, se instalassem 

cantadas no rito novamente todos os anos.  Podemos observar, na imagem abaixo, o 

autodiscurso-corporal, agora instalado também na marcação e no corpo dançante dos 

participantes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 90 -  Instalação de um ensaio conduzido pelo Mestre Zé Expedito, onde 
exercita autodiscurso-corporal do extracotidiano pela primeira vez no palco - 2015. 
Fonte: Ricardo Malveira. 

 

                                                 
170 Experimento no Centro Cultural Hermes de Paula - 2015. 
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A partir da descrição e das considerações acima, consegui com o 1º 

Princípio, tratar do fenômeno do deslocamento e da desterterritorização. Esse talvez seja 

o ponto inicial e fundamental da estratégia da Teatralitura, porque, repito, revitaliza e 

atualiza o movimento de resistência, que sempre esteve presente na luta das 

manifestações populares, por não se deixarem marginalizar pela da cultura oficial.  

Com o 2º Princípio, busquei trazer as narrativas Catopês como 

possibilidades de construção corporal teatral. O autodiscurso-corporal potencializa a 

revelação dos rastros, das memórias e dos "não ditos". A construção das narrativas, 

através dos métodos da oralidade, forneceu um material fundamental para a revelação 

do corpo testemunho. Por outro lado, nesse início, a teatralidade vivenciada deu ao 

corpo-ator-testemunho um discurso autêntico e etnicamente encarnado. Nessa fase, as 

duas ferramentas, o jogo-tarefa e os atos-biográficos, puderam ser experimentadas da 

forma desejada. Somente a fase dos rastros-estímulos aconteceu de forma inicial e 

indireta, através do banner. Mas essa ferramenta foi reaplicada na fase que se seguiu, 

com melhores condições.  

Essas atividades aconteceram em encontros, cada um de 3 horas de duração, 

no palco do Centro Cultural Hermes de Paula, com os Catopês do Terno de São 

Benedito. Portanto, foram dois os indicadores metodológicos nessa fase empregados de 

forma satisfatória: a oralidade e o estado presença/espaço.  

Na sequência, o Mestre encerrou com a segunda música. O grupo desceu do 

palco para as cadeiras da plateia, com o objetivo de conversar e avaliar os resultados dos 

exercícios. Depois de ouvir os relatos de momentos relevantes dos participantes, 

esclareci que, a partir do laboratório realizado e da avaliação de alguns momentos, 

ações, músicas e estruturas na cena, eu apresentaria uma proposta cênica, para ser 

organizada e discutida no decorrer dos encontros seguintes. É importante lembrar que 

combinamos que o uso de figurinos ficaria, nos encontros, a critério de cada 

participante, podendo estar à "paisana". E somente na apresentação todos teríamos que 

estar "fardados".  

O QUADRO 3, ilustra a segunda fase desta pesquisa: 
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FIGURA 91 - QUADRO 3  - Segunda fase da pesquisa. 

 

4.2.2 FASE 3 – RITUAL – PROCESSO 02 - TEATRALITURA EM PROCESSO 

 
 

Concluída de forma satisfatória a Fase 2 Ritual; Processo 01, dei 

continuidade aos trabalhos da experimentação, passando para a Fase 3, denominada de 

Ritual - Processo 02.  

É importante pontuar que o princípio do deslocamento/desterritorialização,   

o indicador da oralidade e da presença/espaço e os jogos-tarefas e, principalmente, o 

rastros-estímulos seguiram presentes nas fases seguintes, porque percebi a necessidade 

de reafirmá-los. Isso aconteceu naturalmente, porque fazem parte das memórias e 

rastros do experimento, sendo sempre necessário revisitá-los e/ou aprofundá-los.  

Nessa fase do processo, os princípios atuantes foram os corpos-atores-

testemunhos versus brincantes e a inversão da ordem estética hegemônica. 

Respectivamente a essa ordem funcionaram como indicadores a teatralidade e a 

espetacularidade; como ferramentas,  os rastros-estímulos,  os gestos e as memórias  

e a  desconstrução e o hibridismo. Essa fase aconteceu em dois encontros, todos 

realizados no palco. 

 

 

2ª Fase  

 
Princípio 

 

 
Indicador 

 

Ferramenta 

 

Observações 

 
 
 
 
 

Deslocamento/ 
desterritorialização 

 
 
 
 
 

Presença/ 
espaço. 

 
 
 
 
 

Jogo-tarefa -  
rastros-

estímulos 

Aconteceu a visita ao espaço teatral em 
funcionamento, uma atividade que não estava 
incluída no plano inicial. 
No segundo encontro, propus, com sucesso, o 
jogo-tarefa, que constou do deslocar pelo 
espaço cênico e estrutural do palco, plateia, 
camarins conhecendo as suas particularidades 
e funções. 
Lancei a tarefa de colocar algumas práticas da 
performance, como conversar, cantar e tocar 
nesse espaço. 

 
 

Autodiscurso-
corporal 

 
 

Oralidade 

 
 

Atos-
biográficos -  

 

A partir da narrativa da biografia do mestre, 
cada participante trouxe suas motivações para 
estar no Terno. Através deste exercício de 
verbalização aconteceu a oralidade enquanto 
ato biográfico que se expandiu para todo o 
corpo. 
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Primeiro encontro: 

Assim como no encontro anterior, cheguei antes do Terno de Catopês.  

Preparei a segunda tentativa de organização do espaço "cenário". Coloquei o banner da 

proposta no meio do palco mais ao fundo (central média). Liguei e testei o computador 

e demais mídias para não acontecer novamente a não projeção das imagens e vídeos. 

Dessa vez, levei alguns banquinhos de madeira parecidos com os que há na casa de seu 

Zé, nos quais usualmente nos sentamos antes dos ensaios. Esses banquinhos foram 

colocados um pouco à frente do meio do palco (central baixa). Logo em frente do 

banner, coloquei uma mesinha com um forro, que simula uma renda, para simbolizar o 

lugar do altar onde fica a bandeira. Assim estava pronto o espaço para o segundo 

"cenário", inspirado em rastros da festa e do cotidiano: 

FIGURA 92 -  Palco com o banner. Catopês tocando em frente à mesinha no palco - 2015. 
Fonte: Ricardo Malveira. 
 

 Após a chegada dos participantes, apresentei a proposta das atividades, 

lembrando que teríamos uma convidada para a experiência. Apresentei a professora e 

diretora teatral Solange Sarmento, que estaria, naquele dia, fazendo registros 

fotográficos da atividade e que estaria contribuindo com a produção do nosso trabalho. 

Esse encontro, comecei com a ferramenta rastros-estímulos, que não tinha 

sido anteriormente aplicada da forma como eu tinha planejado. Assim, comecei com a 

projeção de fotos do meu acervo da festa. Mais uma vez ficou claro como o ato de se 

ver na festa e se reconhecer naquele lugar de destaque emociona e faz os olhos dos 

participantes brilharem. Em meio às imagens, e, também, após a projeção dos vídeos, 

surgiam perguntas sobre outros participantes e práticas antigas das festas. 
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FIGURA 93 -  Projeção de imagens de festa para os participantes do Terno - 2015. Fonte: 
Ricardo Malveira.  

 

Ao terminar a projeção, chamei os participantes para subirem ao palco e 

começamos a utilizar a ferramenta ato-biografia, já iniciada pelo Mestre sobre sua 

história e ampliada para outros participantes. Surgiram assuntos sobre a devoção aos 

Santos e as promessas. Outro tema abordado foi a entrada da mulher como Catopê no 

Terno de São Benedito.  Relembrei que aqueles rastros possivelmente estariam no 

roteiro da proposta.  

Em seguida, afastamos os bancos e começamos o ensaio, a partir do ritual 

"viva", como no encontro e anterior. Na sequência, cantamos as marchas e os dobrados 

em maior número que no encontro anterior e, agora, introduzimos as evoluções das 

filas. Acredito que, naquele momento, estava instalando, naquele espaço, de forma bem 

mais palpável, os corpos-atores-testemunhos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 94 - O "viva", seguido do ritmo dos movimentos e ritmos da 
marcha e do dobrado - 2015. Fonte: Ricardo Malveira. 
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Percebi que os rastros-estímulos, apreciados de forma mais precisa, 

contribuíram para uma melhor atuação naquele encontro, somada, agora, à familiaridade 

com o palco. Nesse dia, senti-me como se realmente estivéssemos no ensaio, as músicas 

fluíram naturalmente, bem como as marcações. Naturalmente, instalou-se a ferramenta 

gesto e memória, pois entramos em um clima de euforia e de nostalgia, comum nos 

ensaios que antecedem as festas. Após essas práticas extracotidianas nos sentamos e 

avaliamos as atividades e anotei os pontos importantes. 

 Nesse ponto da pesquisa experimental, chegou o momento onde a 

teatralidade e a espetacularidade, expressas pelos brincantes nas festas e trazidas através 

da oralidade, das memórias cotidianas e extracotidianos, deram lugar efetivo aos 

corpos-atores-testemunhos. Resolvi, então, passar, nos próximos encontros, a outra 

dinâmica nas atividades, pois não poderíamos ficar somente ao sabor da improvisação, 

inspirada nas práticas. Eu deveria assumir um roteiro relativamente estruturado e seguir 

dentro das estruturas da proposta para a apresentação. A partir desse momento, as 

discussões ganharam uma condução para escolhas, visando à organização do primeiro 

borrão da performance híbrida. 

Comecei, então, perguntando ao grupo se considerava importante entrarem 

no roteiro os ato-biografias da história de vida do Seu Zé, a importância dos Santos e 

da fé e a entrada das mulheres no Terno. Eles concordaram que era importante, mesmo 

sem entender bem como isso iria acontecer.  

A professora Solange Sarmento sugeriu que poderíamos tentar fazer em 

diagonal o momento do ritual "viva", para que a plateia pudesse apreciar de um melhor 

ângulo. Todos os participantes aceitaram testar a sugestão no próximo encontro. Propus 

que, ao desfazer a meia lua, cada um colocasse seu banquinho nas laterais próximo à 

coxia. Seu Zé se lembrou da importância do levantamento da bandeira. Um dos 

participantes sugeriu que saíssemos do palco e levantássemos a bandeira na rua, na 

frente do Centro Cultural. Todos nós gostamos e concordamos com a ideia.  

Para encerrar, esclareci que, a partir das decisões ali tomadas, bem como das 

músicas cantadas, eu iria trazer um roteiro inicial para a proposta, que seria colocada em 

prática nos próximos encontros. O roteiro teria uma narrativa, a partir das nossas 

experiências com nossa teatralidade popular de congadeiros. 
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FIGURA 95 - Testes com luz e marcações da mesa e dos 
banquinhos no palco - 2015. Fonte: Ricardo Malveira.  

 

Antes de ir embora, fiz alguns testes com a mesa, as velas, a posição central 

que tínhamos experimentado e a diagonal, sugerida pela professora Solange Sarmento. 

 Para encerrar a análise desse encontro, pontuo que consegui me aproximar 

da minha intenção de provocar o enfrentando, o estranhamento e os receios iniciais da 

proposta. Destaco a superação do meu estranhamento com essa proposta e lugar de 

condução no grupo e no experimento. Era preciso experimentar, apesar de toda a 

estranheza do espaço do palco e de seus limites que impunham os deslimites para os 

Catopês relativos ao desconhecido e à pressão simbólica, mas real das forças de uma 

autoridade hierárquica, construída historicamente pela própria concepção do teatro 

clássico. Outro desafio para mim era conter o impulso de resolver a cena, a partir da 

minha formação, sem também desprezar esses conhecimentos importantes para o 

trabalho naquele espaço, principalmente. Acredito que, na medida do necessário, pude 

utilizar a minha formação para contribuir com a proposta.  

Foi preciso considerar o dançante da rua, com os seus saberes também 

cênicos, capaz de, ao estar no palco, transformar o seu corpo em um corpo-ator-

testemunho de sua própria escritura. Nessa etapa, esse corpo já se mostrou mais 

espetacular e seguro naquele novo espaço.  
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Segundo encontro: 

Nesse último encontro dessa fase, tive uma reunião com o diretor do Centro 

Cultural Hermes de Paula para tratar de novas datas para ensaios e outra, para a 

apresentação do experimento, com base na conversão semiótica. Precisava organizar a 

produção e a divulgação da proposta. 

Fui ao teatro e preparei a terceira organização do espaço/cenário.  Coloquei 

o banner quase no fundo do palco (central alta), de forma que pudesse ser tirado. Liguei 

o computador e instalei a câmera de filmagem.  Instalei e testei o data show para uma 

nova projeção das imagens e vídeos da festa (ferramenta rastros-estímulos que resolvi 

manter também neste encontro). Levei mais banquinhos de madeira, que pedi para um 

morador antigo do bairro fazer. Esses banquinhos foram colocados agora no meio do 

palco. A nossa mesinha com um forro e com um prato pequeno com velas (nosso altar 

e/ou lugar da bandeira) ficou no canto esquerdo do palco em diagonal (esquerda alta), 

atendendo à sugestão da professora e diretora Solange Sarmento.  

Dessa vez, antes dos participantes chegarem, deixei as velas acesas e baixei 

um pouco a luz (queria observar a reação deles diante dessa estrutura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 96 -  Mesinha com velas em diagonal ao fundo; banner no centro, ao fundo 
e banquinhos no centro, com capacete de Catopê e o instrumento tamborim - 2015. 
Fonte: Ricardo Malveira. 
 
Dessa vez, antes dos participantes chegarem, deixei as velas acesas e baixei 

um pouco a luz (queria observar a reação deles diante dessa estrutura).  

Relembrei alguns pontos desenvolvidos no último encontro e apresentei a 

estrutura do Roteiro, que, em resumo, seria:  
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1. Projeção de imagens da festa para a plateia, músicas dos Catopês na coxia, como se 

eles tivessem chegando.  

2. Entram os Catopês com o Mestre, sentam-se nos banquinhos, onde começam as 

narrativas de três ato-biografias (história do Mestre, A importância dos Santos e da fé, 

a entrada das mulheres no terno).  

3. Os catopês homens saem para vestir as fardas. As mulheres ficam e começam a 

arrumar o altar, com a bandeira, cantando músicas das festas. Elas saem. 

4. Entram os Catopês fardados, com os instrumentos e começam a organizar as filas e 

preparar para o ensaio.  

5. As mulheres retornam também vestidas de Catopês e o Mestre começa o ensaio a 

partir do ritual "viva", que é seguido dos ritmos marchas e dobrados cantados e 

dançados. 

6. Termina o ensaio, o Terno pega a bandeira e sai para levantar o mastro na parte 

externa do Centro Cultural, encerrando lá a performance cultural.  

FIGURA 97 -  Participantes Catopês em círculo para nossa atividade ato-biográfico 
no palco com nossa convidada Dona Madá - 2015. Fonte: Ricardo Malveira. 

 

Após a apresentação da proposta do rastro-roteiro, que foi aprovada por todos, 

comecei as atividades com o ato-biografia daquele dia, que foi iniciada com as 

memórias afetivas da Dona Madá, que é uma apaixonada pela festa. Dias antes eu havia 

feito uma entrevista/conversa com ela e, ali no palco, fiz algumas perguntas, inspiradas 

em questões interessantes que ela havia mencionado na entrevista. Dona Madá nos falou 

da fartura e da alegria nos almoços das festas, da prática das meninas de carregarem 

tesouras para cortar as fitas bonitas dos Catopês, e prenderem os cabelos. E, em tom 

engraçado, ela disse que dessas práticas surgiram muitos namoros na festa. 
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FIGURA 98 - Ato-biografia momento de memórias - escrituras - 2015. Fonte: Ricardo 
Malveira. 
 

Logo após, todos os participantes assumiram a postura de corpos-atores-

testemunhos, seguindo o roteiro e as funções de organização no palco. Eu  retirei o 

banner do fundo do palco e o levei à coxia. Retirei, também, o cavalete, onde projetei as 

imagens no palco.  Cada Catopê retirou o seu banquinho depois da conversa e os 

colocou nas laterais do palco. As mulheres arrumaram a mesinha/altar e saíram. Os 

Catopês se organizaram para a hora do ritual "viva", com as filas em diagonal, para a 

mesinha-altar-bandeira ao fundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 99 - Catopês Corpos-atores-testemunhos na organização para o ritual 
"viva". Destaque para Dona Madá, de azul, tocando tamborim - 2015. 
Fonte: Ricardo Malveira.  
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E, assim, fizemos toda a sequência do roteiro, trazendo nossos gestos e 

memórias agora do experimento e da festa. Depois, avaliamos e discutimos as 

sugestões, as mudanças e as negociações. A primeira questão foi a aprovação das filas 

em diagonal. Sugeri que colocássemos a ato-biografia de Dona Madá sobre a alegria, a 

fartura das festas, o corte das fitas pelas moças para prender o cabelo e arrumar 

namorados Catopês. Ela, tímida, concordou juntamente com todos. Outra sugestão foi 

que levantássemos o mastro na frente da casa de Dona Madá, que é situada nas 

imediações. Assim, o trajeto dos Catopês seria entrar em cortejo pela coxia, a plateia 

acompanharia, saindo todos pelo fundo do Centro Cultural em cortejo até a casa de 

Dona Madá, para o levantamento do Mastro. Todos adoraram a ideia!  Uma questão 

importante a ser registrada é a presença da Dona Madá, de azul, tocando tamborim, na 

ferramenta corpos-atores-testemunhos. Ela realizou o seu sonho, pois, em sua época, 

mulheres não podiam brincar Catopê nas festas:  só ajudavam a organizar o altar, os 

lanches e as roupas.  

Fiquei de reorganizar o roteiro e marcar novos ensaios. Lembro-me que, 

depois desse dia, realizamos, semanalmente, encontros para ensaios da narrativa, nos 

preparando para a apresentação de nossa performance híbrida. O QUADRO 4 ilustra a 

terceira fase desta pesquisa: 

 

FIGURA 100 - QUADRO 4: Terceira fase da pesquisa. 

3ª Fase  
 

 

 

 

Ritual - 
Processo 02 

3º e 4º 
encontros 

 

 

 

Princípio 

 

  

 Indicador 

 

Ferramenta 

 

Observações 

 

Inversão da 
ordem estética 
hegemônica  

 

Teatralidade 

 

Rastros-
estímulos, gesto e 

memória 

Proposta de 
situações. Como 

(ensaio; 
conversas e 

lanches, isto é, o 
cotidiano). 

 

 

Corpos-atores-
testemunhos 

versus brincantes  

 

 

Espetacularidade 

 

 

Desconstrução e 
hibridismo 

 

A proposta foi 
estabelecer um 
roteiro, a partir 
das situações 

vivenciadas nas 
práticas 

cotidianas e nas 
festas, isto é, no 
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extracotidiano. 

Nova  
ferramenta: o 

roteiro 
 
 

Depois desses experimentos, realizamos, semanalmente, encontros para 

ensaios da narrativa organizada, a partir da teatralidade do cotidiano e do extracotidiano 

dos Catopês de São Bendito, buscando inverter a ordem estética hegemônica. 

 
 
4.2.3 FASE 4 - A PERFORMANCE CULTURAL HÍBRIDA - POR UMA CENA 
CATOPÊ: UMA TEATRALITURA DO TERNO DE SÃO BENEDITO 
 
 
 

Essa foi a fase final do processo da observação de campo, na qual foi 

experimentado o 5º Princípio, por mim denominado de performance cultural híbrida. 

Terminadas todas as etapas anteriores, foi possível fazer a primeira performance cultural 

dos Catopês, frente à proposta da Teatralitura, que veio a acontecer no Centro Cultural 

Hermes de Paula. Alguns momentos desta apresentação estão no DVD - 02, que 

acompanha esta tese. 

No preparo do ato performativo e como mais um registro desta proposta de 

conversão semiótica, organizamos a partir dos encontros rituais-processos, um roteiro, 

com algumas marcações dos princípios, indicadores e ferramentas presentes na cena 

híbrida - Cena Catopê, que foi apresentada no palco do centro Cultural Hermes de 

Paula. Segue o nosso roteiro-rastro, última ferramenta pensada no decorrer do 

processo: 

 
 

ROTEIRO  - 02 
 
 

CENA CATOPÊ:  
Uma Teatralitura do Terno de São Benedito em Montes Claros - MG 

 
 

 Projeção de imagens da festa (rastros-estímulos) para a plateia DVD - 01. 
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 Cenário: banquinhos (tamboretes) de vários tamanhos e cores, organizados no centro do 

palco (central média). Ao fundo, à esquerda, um altar montado em penumbra (esquerda 

alta).  

 Músicas dos Catopês cantadas nas coxias, como se eles tivessem chegando de longe 

(presença e deslocamento). 

 
Ritmo Dobrado: 
 
[...] 
Montes Claros! Montes Claros! 
Terra de grande beleza! [...] 
[...] 
Hoje é dia de Festa! 
Hoje é dia de Festa! 
 [...] 
Ritmo Marcha: 
[...] 
Oi casa santa! 
Nois entrarei oh ehhhh... 
Oi casa santa! 
Nois entrarei oh ehhhh... 
[...] 
 

 Entro com o Mestre dos Catopês com roupas do dia a dia e nos sentamos nos 

banquinhos. Depois vão chegando os demais Catopês para conversa antes do ensaio 

(desterritorialização). 

 Narrativa de quatro (ato-biografias, oralidade e cotidiano - escrituras): 

A história do Mestre José Expedito. 

A importância da fé nos Santos, em especial em São Bendito.  

A entrada das mulheres como Catopês no Terno. 

A prática do corte - por moças com tesouras - de fitas de Catopês, para colocar nos 

cabelos. 

 Os catopês homens saem para vestir as fardas (roupas da festa), ficam as mulheres que 

estão com roupas comuns. Começam a arrumar o altar, trazendo uma bandeira e 

cantando músicas das festas (extracotidiano/cotidiano e espetacularidade/ teatralidade). 

 Elas cantam: 

 
Ritmo Marcha: 
[...] 
Oi! São Benedito... 
A tua casa cheira... 
Cheira cravo e rosa. 
Cheira flor da laranjeira. 
Oi! São Benedito!  
A tua casa cheira!  
Cheira cravo e rosa. 
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Cheira flor da laranjeira  
 

 As mulheres saem para vestir a farda.  Entram os Catopês fardados e com os 

instrumentos e começam a organizar as filas e a se preparar para o ensaio. Quando as 

mulheres retornam, também vestidas de Catopês, o Mestre começa o ensaio, a partir do 

"viva" (ritual, Corpos-atores-testemunhos - escrituras). 

 
[...] 
Mestre: Ô que festejamos!  
Mestre: Oi... Viva São Benedito! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva Nossa Senhora do Rosário! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o Divino Espírito Santo! 
Catopês/coro:  Viva! 
Mestre: Oi... Viva o contra mestre! 
[...] 
 

 Depois do "viva", o Mestre, juntamente com o caixeiro puxam os ritmos das marchas e 

dos dobrados. Todos os outros Catopês os acompanham, cantam e dançam (gestos e 

memórias - escrituras). 

 
Ritmo Marcha: 
 [...]” 
Marcha marchar! 
Eu vou marchar! 
Marcha marchar! 
Eu vou marchar! 
Marcha! Marcha 
Oi marcha toda hora! 
Marcha! Marcha 
Oi marcha toda hora! 
[...]” 
Ritmo Dobrado: 
[...]” 
Viva o Divino! 
Meu santim querido![...]”. 

 
 Terminando o ensaio, o Terno pega a bandeira e sai cantando para levantar o mastro na 

parte externa do Centro Cultural, encerrando, assim, a nossa performance cultural 

híbrida (corpos-atores-testemunhos, desconstrução, conversão semiótica e hibridismo - 

escrituras). 

 

Ao contrário roteiro-rastro acima, os atos-biográficos, da proposta cênica 

"Cena Catopê", sofreram alterações por ser tratar de uma escritura, uma teatralitura, 

uma obra aberta,  que é movida pelo imaginário, as narrativas dos brincantes e os rastros 
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das festas. Os rastros foram acionados no estar-junto e na presença, do aqui agora da do 

palco, isto é da Teatralitura. Nesta Teatralitura se inscreverem memórias revividas nos 

rituais-processos e novas, rastros, escrituras, novas músicas. Alguns outros rastros que 

estavam presentes no roteiro foram organicamente suprimidas na hora da apresentação, 

dado o caráter desta performance cultural híbrida. O QUADRO 5, mostra a quarta fase 

da parte experimental da pesquisa: 

 

FIGURA 101 - QUADRO 5: Quarta fase desta pesquisa. 

 

4ª Fase  

 
 
 
 
 

Performance 
cultural 
híbrida  

 
Princípio 

 

  
 Indicador 

 

Ferramenta 

 

Observações 

 
 
 
 

Teatralidade 
híbrida 

 
 

 
 
 
 

Performatividade e 
acontecimento 

 
Escrituras 

Atos-biográficos, 
Rastros-estímulos 

 Jogo-escritura, 
performatividade e 
acontecimento 

Roteiro 

Apresentação  

 
 
 
 

Roteiro - rastro 

A cena Catopê: a 
Teatralitura 

 
 

Nesta fase temos o momento cênico onde os indicadores performatividade e 

acontecimento. O indicador escrituras acontecem mediante a presença em cena dos 

atos-biográficos, rastos-estímulos e o roteiro-rastro organizado nos outros rituais 

processos. A apresentação é o novo jogo-escritura onde os brincantes revivem no 

espaço da cena a sua espetacularidade e teatralidade da festa e da vida cotidiana e extra-

cotidiana. Não temos neste estudo o objetivo de analisar os resultados estéticos e 

cênicos do experimento "Cena Catopê". A potência estética do experimento será 

analisada em outra oportunidade. Daremos continuidade ao nosso recorte que é o 

processo de criação no lugar da Teatralitura. 
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4.3 TEATRALITURA/PROCESSO DE CRIAÇÃO HÍBRIDA 

 

O momento da festa é o momento desta continuidade pura, da in-
diferença entre o tempo do desejo e o tempo do prazer. Antes da festa, 
não há, no estado de pura natureza, experiência do contínuo; depois 
da festa, começa a experiência do descontínuo; a festa é o modelo da 
experiência contínua. 

Gramatologia - Jacques Derrida, 2006, p . 319-320. 

 

O processo de criação híbrida buscou, a partir da vivência e da observação 

junto aos participantes do Terno, entender os processos operacionais e, portanto, a 

performatividade Catopê, com vistas à Teatralitura.  Esse princípio teve como 

indicadores a performatividade e o acontecimento. A fim de que a performance da 

Teatralitura fosse realizada, foi preciso um desempenho capaz de se livrar dos padrões 

técnicos e estéticos impeditivos de uma criação híbrida, que não está nem lá/nem cá, 

mas tem a sua própria personalidade em cruzamentos.    

O desafio foi mesclar a performance dos Catopês com as ferramentas 

metodológicas, já citadas, buscando uma organicidade cênica expressiva fora dos 

padrões hegemônicos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 102 - Logomarca e recorte de imagem dos Catopês nas ruas de Montes Claros 
- MG - 2014. Fonte Ricardo Malveira. 



268 
 

Finalizada com sucesso a fase da experimentação, foi possível averiguar e 

confirmar a minha hipótese da Teatralitura, que consiste em uma especificidade da cena 

teatral que busca a desierarquização das teatralidades, através da narrativa cênica, das 

escrituras sociais, a partir do próprio ator social. Foi possível, através da metodologia 

proposta, produzir uma cena, capaz de trazer as escrituras, por meio da teatralidade 

cotidiana e extra-cotidiana. Construí uma proposta hibrida, porque era a única que 

atenderia às práticas espetaculares e aos rastros para o deslocamento da rua para o 

palco, sem a perda do imaginário do grupo, na estrutura da cena formal/hegemônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 103 - Cartaz da apresentação do experimento no Centro Cultural - 2015. 
Fonte: Ricardo Malveira e  + Mídia. 
 

Assim não foi abandonado, nem hierarquizado nenhum dos saberes 

envolvidos, pelo contrário, eles foram somados para a elaboração de um entre-luga  

capaz de ampliar as manifestações cênicas, sejam elas populares ou formais. Confirmo 

que a hipótese das Teatralituras, ou seja, tipos de escrituras em cena, traz em si o 

fenômeno da conversão semiótica, observada na transposição das práticas espetaculares 
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da rua e do cotidiano, no caso dos Catopês, para o espaço do palco, pelos próprios 

atores brincantes. 

 

4.4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. 

 

 Apresento, a seguir, o cronograma que norteou o percurso, que foi do campo 

de observação à experimentação desta tese. O QUADRO 6 mostra as fases da pesquisa: 

 

FIGURA 104 - QUADRO 6: Quarta fase desta pesquisa. 
 

MESES 

 

MAIO 

 

JUNHO  

 

JULHO  

 

AGOSTO 

 

SETEMBRO 

 

OUTUBRO 

 

NOVEMBRO 

 

DEZEMBRO 

 

JANEIRO 

 

FEVEREIRO 

 

MARÇO 

ORGANIZAÇÃO 

TEÓRICA 

           

IMERSÃO  X X X X       
RITUAL -PROCESSO - 

01 

  X         

RELATÓRIO DE 

RESULTADOS 

    X       

QUALIFICAÇÃO 01   X         
RITUAL PROCESSO - 

02 

      X     

RELATÓRIO DE 

RESULTADOS 

      X     

RITUAL -PROCESSO -

TEATRALITURA  

       X X   

REVISÃO DE 

RESULTADOS/ 

FINALIZAÇÃO DA 

ESCRITA/REVISÃO 

ORTOGRÁFICA/ENTR

EGA DOS VOLUMES 

      X X X   

DEFESA COM 

APRESENTAÇÃO DA 

PERFORMNCE 

TEATRALITURA 

         X  

ORGANIZAÇÃO E 

ENTREGA FINAL DOS 

VOLUMES 

          X 

 
 

Apresento, com muito orgulho, as considerações finais desta proposta sobre 

os Catopês do Terno de São Benedito e a espetacularidade das Festas de Agosto da 

cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais, levada ao palco.  

Temos o jogo-escritura instalado na presença da cena do palco que nesta 

tese ganha o nome de Cena Catopê. A cena Catopê foi apresentada no Centro Cultural 

Hermes de Paula no teatro auditório Cândido Canela no dia 20 de fevereiro do ano de 

2015 às 20 horas. 
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FIGURA 105 - Imagem da apresentação da performance "Cena Catopê" do Centro 
Cultural Hermes de Paula - 2015.  Fonte: Carol Machado  

 
 

A performance cênica apresentada nos mostra a importância das discussões 

em torno da Teatralitura, agora inscrita no campo das artes cênicas a partir deste 

trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 106 - Imagem da apresentação da performance "Cena Catopê", na rua nas 
imediações do Centro Cultural Hermes de Paula - 2015.  Fonte: Carol Machado  

 
 

Destacamos, ainda nesta etapa a participação da plateia. Tanto na história 

cena da rua, como na cena do palco, a plateia sempre teve um papel importante. O ato 

de ver as práticas espetaculares, completam as práticas cênicas que tem com elemento 
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determinante a presença e as trocas oriundas do encontro de quem faz a cena e que 

assiste. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 107 - Imagem da apresentação da performance "Cena Catopê" do Centro 
Cultural Hermes de Paula - 2015.  Fonte Ricardo Malveira  

 
 

Temos o deslocamento das práticas e imaginário do brincante para o espaço 

hierarquizado da cena formal. Os brincantes revivem no espaço da cena a sua 

espetacularidade, da teatralidade da festa e da vida cotidiana e extra-cotidiana. A 

organização da narrativa, bem como os elementos visuais desta cena híbrida foram 

espelhados a partir dos rituais processos que foi o nome dado aos encontros do processo 

de criação para essa proposta poética. Assim coexistindo com os elementos da cena dos 

catopês da rua como trajes, instrumentos e ambiência da festa tivemos a conversão 

destes elementos no espaço da cena forma com seus sistemas próprios com a 

frontalidade entre o que se assiste e quem assiste, as possibilidades de iluminação, 

sonorização, tempo e as expectativas de quem assiste e está acostumado com a cena 

organizada nos séculos do teatro ocidental. O pensamento e pratica que possibilitam a 

teatralitura traz uma reflexão sobre todos os tipos de cenas que estão presentes na 

cultura brasileira e o nosso compromisso em possibilitar a apreciação e a fruição deste 

universo diverso. Este estudo sinaliza a importância de práticas com base nas discussões 

sobre as teatralituras, que abrem caminho para novos estudos e práticas.  
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
 

Ao finalizar este estudo de doutoramento, destaco, na minha abordagem 

sobre o pensamento científico, os meus anseios e desejos de alcançar novos saberes. 

Constatei que o conhecimento se ampliou para além do sujeito racional e da objetivação 

da vida. Compreendi, nos fenômenos híbridos e no entendimento dos processos da 

entropia/neguentropia, a existência da relativização entre potências/resultados 

"positivos" e "negativos", o que leva ao reconhecimento de outros saberes presentes nos 

dias de hoje.   

A partir da pesquisa realizada, acredito que a humanidade do "aqui-agora" 

se encontra diante de uma complexidade, da qual o pensamento científico não ficou de 

fora. As incertezas, as contingências, a relativização que a contemporaneidade nos 

impôs solicitou de mim o reconhecimento de outras formas de pensar. Assim, percebi 

que o conhecimento se abriu para o inusitado sem, no entanto, abandonar as 

contribuições dos rastros produzidos por outros momentos da experiência humana que 

antecederam os tempos atuais.   

Neste aqui-agora me incluo e reconheço que a experiência do conhecimento 

e do autoconhecimento, a que me propus ao olhar para os meus rastros ancestrais, 

ampliou o meu olhar sobre o contexto que me informou e deu-me forma. Os "acasos" e 

cruzamentos entre minha formação artística, constituída via enraizamento familiar na 

cultura local, e via graduação em Artes Teatro, me deram o lugar/estado de corpo-ator-

testemunho.   Reconheço que esse lugar/estado me deu a competência única, importante 

para realização, com sucesso, deste estudo e deste campo de investigação.  O fato de 

viver neste contexto, apesar de me trazer boas surpresas, me deixou, no entanto, sujeito 

às armadilhas, cheias de boas intenções.  Eis que estou no lugar/tempo da 

complexidade, regido também por suas estruturas e pelos possíveis equívocos, porém 

sinalizadores, importantes para novas decisões. Assim, os abusos e os equívocos, ambos 

foram invisíveis a mim, neste momento. Peço que eles, ao serem desvelados, não 

impeçam os novos incautos, como eu, de se aventurarem pelos sempre novos lugares 

que necessitam ser entendidos e valorizados. 

Ao discorrer sobre a tensão/força, a vida/morte, as rupturas na arte e o 

contexto cultural, entre outros conceitos, aceitei o desafio de observar as brisuras, as 

pontes e os diálogos, já existentes, entre arte formal e a cultura popular espetacular, 
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porém velados por forças do poder/interesse. Essa fronteira foi erguida e mantida por 

um pensamento limitado, que precisa ser vencido. Resquícios desse pensamento, como 

a territorialização, por exemplo, já se mostram inadequados para propostas atuais.  

Após a pesquisa, reconheci o entre-lugar como um espaço viável para o 

entendimento e a análise das forças que hoje regem os diálogos e as trocas que 

acontecem em nossos tempos.  

Os estudos cênicos que apresento na tese estão conectados aos novos 

horizontes da cena, como o campo da Etnocenologia, os estudos da Performance, 

processos híbridos de criação, a Performance Arte e os estudos das Performances 

Populares Brasileiras. Esses campos da prática/saber abrem importantes portas para um 

campo de investigação, que deve avançar, no sentido da afirmação e do diálogo seguro e 

sem reservas com a cena formal, de modo a absorver os seus fluxos, as suas 

singularidades e as idiossincrasias entre os fenômenos cênicos que regem o mundo 

atual. Estamos nos instalando no devir do novo cenário cênico e, cada vez mais, o 

contemporâneo é instantâneo.  

A continuidade e o aprofundamento da observação das manifestações das 

Festas de Agosto e das práticas dos Catopês do Terno de São Benedito se 

reconfiguraram nesta nova proposta. O retorno às discussões da minha dissertação fez-

me aprofundar o cotidiano e o extracotidiano dos brincantes e da festa. Esse retorno-

recomeço foi inteiramente necessário para uma compreensão da espetacularidade da 

manifestação e deu novos tons às forças e às relações com o contexto cultural em que 

está inserido. O mergulho na estética singular das festas me revelou um espaço 

movediço, sempre disposto a criar metáforas, trazer rastros ancestrais, estabelecer 

simulacros por meio da reescrita das narrativas, dos não ditos e dos sempre segredos 

partilhados. Um recorte desse universo está no DVD 01, que se encontra anexo a este 

volume. 

O mergulho na proposta artístico-metodológica, a partir da criação dos 

princípios, dos indicadores e das ferramentas estabeleceu uma coerência com o recorte 

filosófico, tendo, com ressonância, um experimento coeso, que deve ser ampliado. A 

fase de imersão e dos rituais processos, com as ferramentas iniciais, rastros-estímulos, 

ato-biográficos, corpos-atores-testemunhos, ampliou no roteiro, ancorado nas minhas 

leituras e práticas de educador em teatro. Tudo se tornou eficaz e sintonizado com o 

ritmo e as características dos brincantes/atores.  Essa proposta, ao assumir-se enquanto 
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uma conversão semiótica, não criou fenômeno novo algum, pois a conversão semiótica 

sempre aconteceu, principalmente nos espaços híbridos e cênicos.  

Esta tese e a hipótese da Teatralitura tiveram o mérito de se constituir em 

um novo diálogo entre as manifestações cênicas tradicionais populares e as 

manifestações cênicas hegemônicas. Com esta pesquisa, inaugurei a Teatralitura no 

campo das artes cênicas, através de uma linha inicial de argumentos que serão 

ampliados nos meus próximos estudos. A teatralitura, tratada nesta tese, é uma 

realidade, que produz uma brisura, deixa rastros, a partir de escrituras na cena. Essa 

terminologia indica o devir de trânsito e trocas mais orgânicas entre os fenômenos 

cênicos, abolindo ou buscando abolir a subjugação, a hierarquização, a territorialização, 

a sobreposição de saberes, fazeres e técnicas da cena. 

O DVD - 02,  registrou o experimento "Cena Catopê, bem como os esforços 

técnicos empregados para dar dignidade a esses brincantes/atores fora do seu espaço 

espetacular tribal. Essa proposta não substitui o estar presente na apresentação teatral, 

bem como o experimento não substitui os dias de festa.  São todos desdobramentos de 

uma prática singular, que tem muito a revelar e abrir discussões sobre o universo das 

performances populares brasileiras. O experimento teve como objetivo exemplificar o 

lugar dos princípios, indicadores e ferramentas metodológicas, por este motivo não 

foram feitas análises sobre o experimento. Em outro momento daremos foco aos 

elementos e resultados culturais, poéticos, estéticos e técnicos desta performance cultura 

híbrida. 

Para além desta proposta de estudo, acredito que a presença de estudantes e 

profissionais na cena, como alunos e professores do curso de Artes Teatro, indica uma 

aproximação entre esses campos da cena. Estudos como esse abrem caminho para novos 

aprofundamentos e novos olhares para as manifestações populares. As práticas 

cotidianas e extracotidianas/espetaculares, como a dos Catopês, são possíveis caminhos 

para estudo e aplicação no treinamento do ator e de profissionais da cena, como outras 

técnicas consagradas, como Yoga, Pilates, Tai Chi Chuan, Dança do Ventre, 

Treinamento com Máscara, Capoeira, entre outras. A participação de acadêmicos do 

curso de teatro pode, em estudos futuros, oferecer informações sobre os ganhos com 

ritmo, expressão corporal, presença, canto, coreografia, performatividade, contato com 

o público na cena de rua, entre outros, como apontei nos itens do treinamento.  

Não pretendi com esta proposta criar um procedimento a ser aplicado, mas 

sim exercitei um olhar, a partir de ações que podem até ser comparadas, pois se 
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aproximam conscientemente com o trabalho com jogos e improvisações teatrais ou 

mesmo práticas de laboratório teatral, recepção teatral. Trata-se de uma perspectiva que 

coloca a manifestação popular em outro lugar livre da hierarquização. Lugar complexo 

que não inferioriza esses saberes, nem os cristaliza como ultrapassados, ou pior, como 

uma simples ilustração de uma estética empoeirada.   

Para encerrar lembro o pensamento apreendido na minha experiência de 

viver em Salvador/Bahia, dito por Mãe Nini, uma filha desse lugar encantador, numa 

Festa de Omolu, em 05 de novembro de 2012, e que diz muito sobre uma maneira de ser 

que, na Bahia, já se descobriu faz um tempo: "Isto não é folclore. Isto é vida. Entenda 

bem".  
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Capa e cena do Filme "Cabaret Mineiro". 
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ANEXO - II 
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APÊNDICE - I 
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APÊNDICE - II 
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APÊNDICE - III 
 

Perguntas para o Mestre José Expedito Cardoso ( Zé Expedito) - 12/12/2014: 
 

1. Como o senhor começou a brincar nas festas? 

2. Como o senhor se tornou mestre de Catopês? 

3. Onde aconteciam os ensaios e quem era o Mestre quando o senhor começou? 

4. Como eram as roupas quando o senhor começou a brincar Catopê? 

5. No terno, temos o mestre o contramestre, os Guias, os Catopês de fila ou 
Dançantes de fila e os Porta-bandeiras? 

6. Os capacetes sempre foram assim? 

7. Por que o senhor chama as roupas de fardas? 

8. O que são faixas cruzadas por cima da farda? Qual a função e quem começou? 

9. Os estandartes como eram? 

10. Os Porta-bandeiras sempre foram assim? 

11. Quais os instrumentos musicais que são usados no seu Terno? 

12. Quais os ritmos e como eles acontecem nas festas? 

13. Qual a diferença entre o ritmo do seu terno e dos outros? 

14. Quando começam as atividades do Terno antes das festas? 

15. Qual a sequência das atividades durante as festas? 

16. Nos desfiles, de quem é a responsabilidade de conduzir o cortejo? 

17. Qual a importância dos Santos para o seu Terno? 

18. Quando começou esse apoio da prefeitura aos ternos? 

19. O que é o Sarambê? 

20. Qual a sua relação com o terno de Folia de Reis? 

21. Por que o senhor começou a aceitar mulheres no seu Terno? 

22. As suas filhas foram as primeiras mulheres a brincar de Catopê? 
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APÊNDICE - IV 
 

Perguntas para Dona Madá -10/01/2015: 
 
 
 
 
 
01 - Como a senhora participava das festas? 

02 - Como eram as roupas dos Catopês? 

03 - Os catopês usavam capacete com pena ou sem pena? 

04 - Qual a lembrança a senhora tem de diferente das festas? 

05 -  E as festas onde aconteciam?  
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APÊNDICE - V 
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APÊNDICE - VI 
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APÊNDICE - VII 
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APÊNDICE - IX 
 
 

Roteiro do DVD - 01.  
 
Título: 
 

Festas de Agosto de Montes Claros - MG: Espaço da Performance Popular 
Brasileira sua Teatralidade. 

 
Texto na imagem: 
Ainda como ferramenta para uma melhor aproximação e entendimento das 
práticas dos Catopês que são os sujeitos da presente pesquisa apresento este 
rápido vídeo com cenas das Festas de Agosto na Cidade de Montes Claros do 
estado de Minas Gerais.  
 
Cenas (rápidas sem áudio ou passeios sobre fotografias) 
 
Texto na imagem: 
Tenho como objetivo trazer um pouco da teatralidade do Congado de Montes 
Claros através da sua espetacularidade cotidiana e extracotidiana contribuindo 
assim também para o entendimento da nossa proposta. 
 
Cenas (rápidas sem áudio ou passeios sobre fotografias) 
 
Texto na imagem: 
Para muitos as práticas da Congadeiras  somente acontecem nas festas no mês de 
agosto. Mas os Brincantes como os Catopês de São Benedito a revivem quase o 
ano inteiro em visitas, mastros diversos e mais marcadamente nos ensaios que 
acontecem do mês de maio até os dias das festas no mês de agosto de todos os 
anos há mais de 150 anos. 
 
Cenas (rápidas sem áudio ou passeios sobre fotografias) 
 
Texto na imagem: 
Ensaios.  Casa do Mestre Jóse Expedito Cardoso (Zé Expedito). 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Visitas aos mordomos 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Dias de Festa oficiais 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Cortejo da bandeira,  com os brincantes e  mordomo. 
Levantamentos do mastro de Nossa Senhora do Rosário nas noites da festa 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
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Texto na imagem: 
Procissão, Reinado e Missa de Nossa Senhora do Rosário. 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Cortejo da bandeira, com os brincantes e o mordomo. 
Levantamentos do São Benedito. 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Procissão, Reinado e Missa de São Benedito. 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Cortejo da bandeira, brincantes e do mordomo e o levantamentos do mastro do 
Divino Espírito Santo 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
 
Texto na imagem: 
Procissão do Império do e Missa de Divino Espírito Santo 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Procissão de encerramento,  Missa e entrega das bandeiras para o próximo ano. 
(cenas curtas com áudio crescente e depois decrescente da festa e transição) 
 
Texto na imagem: 
Experimentos da Tese  
(Imagens iniciais da proposta da tese. Passeios sobre fotografias sem áudio). 

 
 
 

Agradecimento aos Brincantes das Festas de Agosto 
em especial dos  Catopês de São Benedito. 

 
Imagens antigas projeto PROMEMOC. 

Argumento, Roteiro e Imagens (2011 a 2014): 
Ricardo Ribeiro Malveira 
Edição: Elefante LTDA 

 
Apoio: 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 
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APÊNDICE - X 
 
FICHAS E OBSERVAÇÕES - DESCRIÇÃO: 
FASE 1 - IMERSÃO  

 

Iniciando os trabalhos da experimentação da presente tese, passamos 

da 1ª Fase – Imersão, que se consistiu em  organizar a metodologia desta pesquisa, 

fazer levantamentos sobre os sujeitos da nossa proposta. Assim, esta fase está 

dividida em três etapas: 

 Estudo e recote da dissertação. 

Nova entrevista com  o Mestre José 

 Seleção de imagens e vídeos de registros da festa, 

principalmente de 2011 até 2014,  que são usadas na tese, nas 

ferramentas rastros-estímulos e  no DVD 01 (Festas de Agosto 

de Montes Claros - MG: Espaço da Performance Popular 

Brasileira sua Teatralidade), que acompanha esta Tese. 

 Pesquisando sobre o contexto do espaço teatral onde serão feitos 

os experimentos. 

A releitura do meu trabalho dissertativo me fez ponderar sobre qual 

seria o tom da narrativa que gostaria de imprimir nesta parte do trabalho, que 

trata especificamente do brincante Catopê nas Festas de Agosto. Conhecendo o 

espaço teatral onde iríamos fazer os experimentos. Ponderei sobre deslocamento 

pretendido a partir do objetivo de levar os rastros da manifestação para o palco. 

Assim percebi que mais do que nunca deveria observar a teatralidade e destacar 

esta teatralidade para poder colocar a manifestação no espaço canônico do teatro 

ocidental. Este novo olhar foi a minha motivação para o exercício descritivo  do 3º 

capítulo, quando reapresento o Terno de São Benedito, o seu cotidiano e o seu 

extracotidiano, ou seja, sua teatralidade nas festas. 
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APÊNDICE - XI 
 
FICHAS E OBSERVAÇÕES - DESCRIÇÃO: 
2ª FASE   - RITUAL PROCESSO 01  
Primeiro encontro.  

 

Comecei a pensar e quais as possíveis possibilidades de levar o grupo para 

assistir uma montagem teatral. Sendo professor do curso de Teatro da Unimontes 

fui informado no que teríamos a reapresentação da montagem "Vivenças" que 

teve a direção da Professora Nelcira Durães a partir do seu estudo de mestrado 

sobre memórias de habitantes da região de Morro Alto - MG. 

Então entrei em contato com o Mestre e com os demais participantes 

informando que nossa primeira atividade do nosso novo processo seria assistir 

este espetáculo. Informei a direção do espetáculo que iríamos o Terno de São 

Benedito assistir a montagem. Contratamos um serviço de transporte para levar 

os participantes do Terno para o local a apresentação. Combinamos como de 

costume, de encontrar na casa do Mestre um encontro para sairmos todos juntos, 

mas alguns participantes preferiram ir direto para o local.   

Ao chegamos ao centro cultural Hermes de Paula, percebi que não 

estávamos todos os participantes do terno, algumas mandaram recado 

informando que não poderiam comparecer. Sabia de antemão que muitos não 

poderiam comparecer como acontece também nos ensaios do Terno para as 

Festas.  

Antes de entrar para o teatro podemos apreciar no hall onde uma 

exposição de quadros que por consciência tinha quadros com imagens de catopês e 

das Festas de Agosto.  Reunimos-nos os presentes e comecei a explicar os objetivos 

daquela visita, bem como apresentei de forma ainda ampla a nossa proposta para 

este estudo.  

Neste encontro pude notar a curiosidade e interesse dos participantes. 

Notei também que o Mestre se apresentou com uma camisa de propaganda das 

festas, isto pode parecer bobagem, mas a sua imagem que já é conhecida com 

aquela camisa que reforça a informação sobre a festa fez com que algumas 

pessoas viessem cumprimentá-lo.  

Logo descemos as escadas que levam a plateia e palco.  Todos se 

acomodaram e logo começamos a assistir a montagem. 
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Naturalmente os participantes se identificaram com a proposta, pois se 

tratava de personagens de vida simples, de memórias e situações próximas do 

cotidiano dos participantes. 

Ao terminar a apresentação da montagem a diretora e professora de 

teatro Nelcira Durães fez questão de agradecer a presença do Mestre e do Terno 

de São Benedito. Depois tivemos uma boa conversa sobre a apresentação e a 

experiência. De forma simples os participantes colocaram suas impressões, "eles 

fizeram bem este teatro"(seu Zé); "estas história parece com os causos da minha 

terra na infância" (outro Catopê).   A maioria  destacou  situações marcantes da 

montagem e pontuaram a importância de terem ido assistir uma montagem 

teatral para conhecer ou ver mais teatro. Em seguida pegamos um micro ônibus 

que retornou para a casa do Mestre. 
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APÊNDICE - XII 

FICHAS E OBSERVAÇÕES - DESCRIÇÃO: 
2ª FASE   - RITUAL PROCESSO 01  
Segundo encontro.  

O segundo encontro dos participantes do Terno de São Benedito para a 

nossa proposta  foi a nossa segunda visita ao palco do Centro Cultural.  Dessa vez, 

combinei com o Mestre que iria antes, para organizar o espaço e preparar tudo 

para as atividades. Assim,  os participantes do terno pegaram o transporte na casa 

do Mestre e foram ao Centro Cultural.  

Cheguei cerca de uma hora antes do horário marcado com os 

participantes e acendi as luzes do palco e plateia. Coloquei um  banner, com uma 

imagem das festas e a logomarca da proposta no centro do palco. Liguei e testei os 

equipamentos que iria utilizar, como computador, data show, câmera fotográfica 

e filmadora. 

Aguardamos alguns participantes que ficaram de ir diretamente ao 

Centro Cultural. Com aproximadamente dez participantes, dei início às 

atividades do dia, apresentando as etapas e atividades que iríamos realizar. 

Alguns participantes do terno que são acadêmicos do curso de Artes Teatro, 

ansiosos, questionaram como seria a proposta da cena. Esclareci que não existia 

uma proposta fechada para a nossa cena.  Nós em grupo estaríamos construindo, 

a partir dos nossos encontros, um roteiro, que teria como base os elementos 

significativos que fossem aparecendo, a partir das propostas que estariam levando 

para o grupo. Assim lancei o jogo-tarefa de conhecer o espaço do teatro da 

perspectiva de quem se apresenta. Propus aos participantes como jogo-tarefa que 

explorassem o teatro, isto é, palco, coxias, camarins e demais estruturas. Os 

participantes  tiraram algumas dúvidas sobre os espaços e as suas funções. Muitos 

participantes não tinham noção de como era ali por trás do palco, como podemos 

ver na imagem. 

Relembrei a todos sobre nossa proposta e convidei-os a subir o palco e 

executar o jogo-tarefa de conhecer o espaço, palco, coxias, camarins.  Quando eles 

foram subindo, perguntei se já haviam estado naquele palco ou em outro. Alguns 

responderam que sim, como seu Zé Expedito, o Mestre, e seu Cosme, que 

participa de um grupo de teatro da igreja e os acadêmicos do curso de Artes 

Teatro. Todos foram subindo, alguns muito tímidos,  olhando para todos os lados. 
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Pedi para que olhassem do palco para a plateia.  É importante lembrar que 

tínhamos, nesse dia como participantes netos do Mestre. Para eles, foi uma festa 

subir ali.  

Depois do jogo-tarefa, pedia aos participantes que pegassem os 

instrumentos e as cadeiras que estavam na lateral de uma das coxias e levassem 

para o palco para conversarmos.  Naturalmente, eles se colocaram, ficaram mais 

ou menos no formato de meia lua, em frente ao banner e de costas para a plateia. 

Enquanto alguns iam se sentando, alguns participantes tentavam reconhecer de 

que eram as mãos e o instrumento da imagem do banner,  que não mostrava o 

rosto. Logo, os participantes reconheceram o Catopê em primeiro plano da 

imagem e levantaram hipóteses sobre os outros. Esse autorreconhecimento na 

festa, a partir de detalhes me chamou atenção.  

Depois de todos sentados,  íamos começar efetivamente a trabalhar com a 

ferramenta rastros-estímulos, para dar continuidade à espontânea percepção dos 

Catopês na imagem do banner. Assim, selecionei imagens e gravações de vídeos da 

Festa e ensaios para que, juntos, pudéssemos assistir a eles e trazer lembranças e 

rastros das práticas espetaculares e cotidianas.  Mas, ao tentar projetar as 

imagens, houve um problema com o computador e o data show, que 

impossibilitaram essa atividade. Mostrei algumas imagens através do 

computador, mas resolvi fazer esta atividade no próximo encontro com o uso do 

projetor. Assim, passamos à atividade ato-biográfico, onde pedi ao Mestre, Seu 

Zé, que nos falasse sobre como ele começou a brincar Catopê e como ele passou a 

ser Mestre do Terno,  como ele tinha contado em entrevista. O Mestre começou a 

contar a sua história sob o olhar atento de todos. A sua voz começou embargada, 

mas, aos poucos, foi se firmando e trazendo detalhes que deixaram  todos 

encantados. Em seguida, pedia aos participantes que falassem quanto tempo mais 

ou menos participavam do Terno e das Festas. Foi a oportunidade de todos os 

participantes se colocarem, de forma mesmo que rápida a prática da oralidade e 

iniciar o exercício do autodiscurso-corporal. Acredito que ali já começamos a 

vislumbrar a  escritura dos catopês.   

Ampliando esse autodiscurso-corporal, coloquei um banquinho em frente 

ao banner e pedi ao mestre que imaginasse que ali estivesse a bandeira ou era a 

área de ensaio da sua casa e que iríamos iniciar um ensaio. Pedi para que ele nos 
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organizasse como fazia nos ensaios. Assim, ficamos em duas filas de costas para a 

plateia.  O Mestre deu sinal para seu filho, Wanderley, que é caixeiro.  O Mestre e 

seu filho começaram a tocar o ritmo da marcha. Todos nós nas filas começamos a 

acompanhá-los com os nossos instrumentos e as  nossas vozes e os movimentos da 

marcha. 

Descemos do palco e conversamos sobre os exercícios e começamos a 

organizar e recolher os instrumentos e os materiais utilizados. Antes de encerrar o 

encontro, pedia que a avaliássemos alguns momentos, ações e músicas e, assim, 

poderíamos começar a pensar e organizar a nossa proposta. Depois de uma 

demorada despedida entre todos os participantes deixamos o Centro Cultural. 
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APÊNDICE - XIII 
 
FICHAS E OBSERVAÇÕES - DESCRIÇÃO. 
3ª FASE   - RITUAL PROCESSO 02.  
Terceiro encontro: 

Essa fase aconteceu em dois encontros, todos no palco do Centro 

Cultural. Como nos outros encontros, cheguei novamente antes do Terno e 

preparei a segunda organização do nosso espaço.  Coloquei o banner da nossa 

proposta no meio do palco, agora mais ao fundo. Instalei a  câmera de filmagem,  

liguei e testei o computador e data show, para não acontecer novamente de não 

funcionarem e impedirem a projeção das imagens e vídeos. Dessa vez levei alguns 

banquinhos de madeira, parecidos com os que têm na casa de seu Zé, e que 

sentamos antes dos ensaios. Esses banquinhos foram colocados um pouco à frente 

do meio do palco. Logo em frente do banner, coloquei uma mesinha com um 

forro, que simula uma renda e um prato pequeno com velas para simbolizar o 

lugar da bandeira.  Construímos, então,  nosso primeiro "cenário", inspirado em 

rastros da festa  sua ambiência e seu cotidiano. 

Os participantes foram chegando e logo perceberam a nova arrumação 

do palco. Todos foram se cumprimentando, principalmente os participantes que 

não puderam estar no último encontro. Relembrei um pouco do que 

desenvolvemos no último encontro e apresentei as atividades. Apresentei  a 

professora e diretora teatral, Solange Sarmento, que  seria a nossa convidada em 

nossas experiências daquele dia, ajudando-nos nos registros fotográficos e, 

posteriormente, estaria contribuindo com a produção do nossa proposta. Lembre 

sobre que quem quisesse poderia vir fardado. 

Iniciei, nesse encontro, com a ferramenta rastros-estímulos.  Esta 

atividade não tinha sido aplicada da forma plena, isto é, como planejado no 

encontro passado, porque o data show não tinha funcionado. Assim, começamos a 

projeção de fotos do meu acervo sobre as festas. À medida que ia passando as 

imagens da festa, percebia como que era importante, para os Catopês, se verem 

nas festas e se reconhecerem naquele lugar de destaque. Eles ficaram 

concentrados nas imagens e pude notar que os olhos dos participantes brilharam 

com aquelas imagens e sons. Entre uma imagem  e outra e, depois, dos vídeos, 

surgiam perguntas sobre participantes antigos e sobre características antigas das 

práticas nas festas. 
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Decidi internamente que seria importante trazer sempre mais imagens 

fotográficas e vídeos para serem apresentados, porque percebi que elas 

provocavam a instalação da presença nas festas. Ao terminar, pedi aos 

participantes que subissem ao palco,  para começarmos a outra atividade, com a 

ferramenta ato-biografia,  que era aquele momento onde poderíamos relembrar 

questões importantes da festa em relação à nossa vida. Iniciamos, como sempre, 

pelo mestre relembrando e ensaiando a ‘contação’ da sua história. Depois, 

deixamos aberto para os demais participantes. Um Catopê lembrou-nos da 

importância da devoção aos  santos. Seu Zé disse que foi atendido em muitas 

promessas.  Uma participante perguntou ao Seu Zé sobre a entrada da mulher no 

Terno. Seu Zé prontamente respondeu. Encerrando essa atividade, lembrei a 

todos que aquelas histórias rastros, memórias possivelmente estariam no roteiro 

da nossa proposta.  

Em seguida, afastamos os bancos e começamos o ensaio, a partir do 

ritual "viva", como no encontro anterior, seguido de machas e dobrados e, agora, 

evoluções das filas, instalando naquele espaço, de forma agora bem mais presente, 

corpos-atores-testemunhos.  

Fizemos o ritual "viva", onde dançamos e tocamos  as músicas, que 

fluíram naturalmente, bem como as marcações. Estávamos ali vivendo momentos 

onde a teatralidade e a espetacularidade eram expressa pelos brincantes igual às 

festas. Encerramos a atividade, pegamos os bancos e sentamos para conversar. 

Informei que, a partir daquele momento, não estaríamos somente ao 

sabor da improvisação inspirada nas práticas. Iríamos assumir um roteiro 

relativamente estruturado para uma apresentação. A partir daquele momento, as 

discussões ganharam uma condução de escolhas e organização do que já é possível 

para a performance híbrida. Assim, comecei questionando junto aos participantes 

se as histórias (ato-biografias), isto é, vida do Seu Zé, a importância dos Santos e 

da fé e a entrada das mulheres poderiam estar em nosso roteiro. Os participantes 

consentiram, acredito que ainda sem entender, a amplitude e os desafios das 

próximas etapas.  

A professora Solange Sarmento pediu a palavra e sugeriu, a partir do 

que tinha observado, se, do momento do ritual "viva" em diante, poderíamos 

tentar fazer as filas em diagonal, para que a plateia pudesse apreciar mais a 
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prática. Essa observação foi entendida e  aceita pelos participantes. Pontuei que 

iríamos testar essa marcação no próximo encontro. Outra questão que lembrei foi 

que, ao desfazer a meia lua, cada um colocaria o seu banquinho nas  laterais 

próximo à coxia. Seu Zé pediu a palavra, lembrou-se da importância do 

levantamento da bandeira. Animado, um dos participantes sugeriu que saíssemos 

do palco e levantássemos a bandeira na rua na frente do Centro Cultural. Todos 

os participantes se animaram ficando em um clima de descontração, confirmando 

a aprovação da ideia.  

Encerrando, esclareci que, a partir das decisões ali tomadas, bem como, 

as músicas cantadas, e momentos significativos traria organizando um roteiro 

inicial para a proposta que iríamos colocar em prática nos próximos encontros. 

Nos próximos dias, estaria organizando um roteiro-rastro com uma narrativa, a 

partir das nossas experiências com nossas práticas na festa. 

Nesse encontro, os Catopês já  se mostraram mais à vontade com o 

espaço do palco e religados às tradições. Agradeci a presença de todos e 

encerramos os trabalhos daquele dia. 
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APÊNDICE - XIV 

FICHAS E OBSERVAÇÕES - DESCRIÇÃO. 
3ª FASE   - RITUAL PROCESSO 02. 
Quarto encontro: 

Nesse ultimo encontro dessa fase, tive uma reunião com o diretor do 

Centro Cultural sobre novas datas para ensaios e uma data para a apresentação. 

Ele disse que estaria fazendo o possível dentro das condições do espaço, que 

estaria passando por reformas nos próximos dias.  Desci para o espaço do teatro e 

preparei a terceira organização do nosso espaço.  Coloquei o banner da nossa 

proposta quase no fundo do palco. Liguei e testei o computador, data show e 

instalei a  câmera de filmagem para uma nova projeção das imagens e vídeos da 

festa. Levei mais banquinhos de madeira que pedi a um morador antigo do nosso 

bairro fazer. Esses banquinhos foram colocados agora no meio do palco. A nossa 

mesinha com um forro e com um prato pequeno com velas (nosso altar e/ou lugar 

da bandeira) ficou no canto esquerdo do palco, em diagonal, como sugestão da 

professora Solange Sarmento. Dessa vez, antes dos participantes chegarem ao 

espaço deixei as velas acesas.  

Assim, os participantes foram chegando. Nesse encontro, tivemos a 

ilustre presença de dona Madá,  irmã de Maria Custodinha, importante nome 

feminino nas festas, por ser esposa de um antigo mestre desse Terno de São 

Benedito. Maria Custodinha era conhecida, por contribuir muito com as festas, 

fazendo roupas e ajudando o seu esposo. Madá  veio trazida por Paixão, sua 

sobrinha, que brinca ainda no Terno todos os anos. Agradeci a presença de Madá 

e de todos,  apresentei novas imagens e vídeos da festa e, logo,  subimos ao palco, 

inclusive com Madá. Relembrei alguns pontos desenvolvidos no último encontro e 

apresentei a estrutura do roteiro que, em resumo, seria: projeção de imagens da 

festa para a plateia, musicas dos Catopês em of como se eles tivessem chagando. a 

entrada dos Catopês e do Mestre se sentando nos banquinhos e a narrativa de três 

ato-biografias (história do Mestre, A importância dos Santos e da fé, a entrada 

das mulheres no terno). Os catopês homens saem para vestir as fardas. Ficam as 

mulheres, que arrumam o altar, com a bandeira, cantando musicas das festas. 

Elas saem e entram os Catopês fardados e com os instrumentos e começam a 

organizar as filas e a preparar-se para o ensaio. Quando as mulheres retornam, 

também vestidas de Catopês, o Mestre começa o ensaio, a partir do ritual "viva", 
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seguido de marchas e dobrados. Terminando o ensaio, o Terno pega a bandeira e 

sai para levantar o mastro na parte externa do Centro Cultural, encerrando lá, a 

performance cultural.  

Depois de apresentar a proposta que foi aprovada por todos, 

começamos nosso ato-biografia daquele dia. Começou com as memórias afetivas 

da Madá, que é uma apaixonada pela festa. Há dias atrás tinha feito uma 

entrevista/conversa com ela e, ali no palco, fiz algumas perguntas, inspiradas em 

questões interessantes que ela disse na entrevista, como a fartura das festas, a 

prática das meninas de carregarem tesouras para cortar as fitas bonitas dos 

Catopês e prenderem os cabeços. Em tom engraçado, ela disse que dessas práticas 

surgiram muitos namoros na festa.  

Dessa vez, retirei o banner do fundo do palco e o levei para a coxia. 

Retirei também o cavalete, onde prometi as imagens, deixando no palco somente 

os banquinhos, que, depois da conversa, foram colocados nas laterais do palco, 

ficando para a hora do  ritual "viva" somente as filas de Catopês e a mesinha-

altar-bandeira.  

Fizemos toda a sequência do roteiro e sentamos para avaliar e discutir 

sugestões e mudanças. A primeira questão foi a aprovação das filas  do Terno 

ficarem em diagonal no palco. Sugeri que colocássemos a  ato-biografia de Dona 

Madá sobre a alegria, fartura das festas, corte das fitas pelas moças para prender 

o cabelo e arrumar namorados Catopês. Ela, tímida, concordou, juntamente com 

todos. Outra sugestão foi que levantássemos o  mastro na frente da casa de Dona 

Madá, que é situada nas imediações. Assim, o trajeto dos Catopês seria entrar em 

cortejo pela coxia e plateia.  Iria acompanhá-los, saindo todos pelo fundo do 

Centro Cultural, em cortejo até a casa de Dona Madá para o levantamento do 

Mastro. Todos adoraram a ideia e concordaram.   

Fique de reorganizar o roteiro e marcar novos ensaios. Lembrei a 

todos que, depois desses quatro primeiros encontros iríamos realizar 

semanalmente, encontros para ensaios da narrativa organizada a fim de 

preparamo-nos para a apresentação. 
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APÊNDICE  -  XV 
Registros dos experimentos - Rituais- processos - 2015. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ricardo Malveira 
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APÊNDICE  -  XVI 
Registros da Apresentação -  Rituais - processos - cena híbrida - 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Samuel Reis - 2015 
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APÊNDICE  -  XVII 
Capas dos DVDs  - 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


