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PERFOGRAFIA COMO HÓDOS METÁ

Por Denise Rachel
Perfografia, um emaranhando de linhas. Trajetos traçados momentaneamente,
que se perdem, se encontram, se perdem, se encontram novamente sempre de
outra forma, mas sem que este formar-se e transformar-se constantes se tornem
sinônimo de um caminhar sem critérios.

Ao cunhar o termo Perfografia, no início de 2011 nós, integrantes do
Coletivo Parabelo, estávamos interessados em experimentar algumas das inúmeras
possibilidades de hibridização inerentes às manifestações artísticas
contemporâneas, relacionadas mais especificamente à arte da performance.
Almejávamos continuar exercitando práticas que não estivessem e nem
pretendessem estar separadas do convívio cotidiano com a cidade e o que nela se
engendra. E, dessa forma, nos embrenhamos neste denso tecido que envolve a
performance como linguagem e a cartografia em uma práxis iminentemente híbrida.
No entanto, uma série de questões pode ser lançada em torno desta práxis,
algumas destas indagações interessadas primordialmente em uma clara definição
dos elementos que compõem o híbrido Perfografia. Neste sentido, poderíamos
partir do pressuposto de que, se estamos tratando de um entrecruzar de
saberes/fazeres, desde já parece difícil separá-los com precisão, apontar com clareza
em que momento um inicia e o outro termina. É inerente à proposta de hibridização
borrar fronteiras e desafiar limites até que ponto é possível com-fundir, misturar?
Estas questões nos levam a pensar a respeito da arte da performance,
tratada em diversos estudos como uma área fugidia em relação a definições precisas,
que almejam fixar certezas. Uma linguagem interessada em instabilizar fronteiras e
que, segundo o teórico, professor e performer brasileiro Renato Cohen, se
desenvolveu através da junção de elementos das artes cênicas e das artes visuais no
decorrer do século XX, sendo nomeada como tal em meados dos anos de 1960.
Se partirmos desta perspectiva performática que propõe fronteiras
nebulosas e pensarmos na proposta de cartografia como conceito provisório, feita
por Suely Rolnik, é possível relacionar, em um primeiro momento, esta mobilidade
pelo campo das incertezas como algo que também diz respeito à performance.
Convencionalmente, uma cartografia seria um estudo geográfico em presença, do
cartógrafo em determinado território, no qual suas características são delineadas
através de anotações, fotografias, desenhos produzidos durante o deslocamento do
pesquisador por determinado espaço, que pode levar em conta desde formações
geológicas até geopolíticas e culturais. Entretanto, Rolnik amplia este conceito
através da proposição de uma cartografia sentimental pelo que a autora chama de
territórios existenciais, promovendo um entendimento voltado à psicanálise em
relação aos termos cartografia e território. Neste sentido, a proposta de Rolnik nos
interessa pelo fato de possibilitar a construção de uma ponte interligando as ideias
de praticar um determinado território urbano ao mesmo tempo em que se praticam
territórios existenciais, nas relações de troca entre os corpos urbanos e humanos.
Tais relações nos remetem à psicogeografia, que propunha experienciar as
influências psicofísicas exercidas pelas diferentes conformações urbanas aos

indivíduos e vice-versa, a qual foi elaborada pelos integrantes da Internacional
Situacionista (movimento considerado como vanguarda artística europeia do século XX,
nas décadas de 50 e 60).
Desse modo, consideramos o caminhar pelas ruas, o estar nas ruas como ações
que podem gerar diferentes formas de saberes/fazeres que se conectam ao cotidiano e às
diferentes formas de existência que coabitam a cidade, no nosso caso, a metrópole São
Paulo. Como coabitantes desta metrópole, optamos por praticá-la através da arte da
performance, aliada à cartografia, em uma possibilidade híbrida de constituição de uma
práxis que propõe o deslocamento, a errância pelo espaço urbano como hódos metá e não
como método científico utilizado para o reconhecimento de um território. Através da
etimologia da palavra método, do grego metá (objetivo, meta) e hódos (caminho), os
teóricos brasileiros Virgínia Kastrup, Eduardo Passos e Liliana da Escóssia pensaram na
cartografia como possibilidade de reformular os moldes da pesquisa acadêmica
preocupada em atingir metas claras e
preestabelecidas, ao propor uma pesquisa que se faz pesquisando ou um caminho que se
faz caminhando, sem apriorismos.
Esta proposta de pesquisa formulada pelos três autores a partir das ideias dos
filósofos franceses Deleuze e Guattari, aproxima-se de uma das características da arte da
performance: seu caráter processual. Ao se tratar de performance, muitas vezes não é
possível precisar em que momento ela inicia e se realmente termina, a potência da ação
pode gerar uma série de desdobramentos que tornam o ato performático inerente às
obras do acaso. Como no dia em que, inspiradas pelo trabalho Vivo Dito do artista
argentino Alberto Greco, circulamos com giz o chão que abrigava objetos, pessoas,
lugares, por diferentes ruas do bairro de Itaquera. As mais diversas reações foram
desencadeadas por conta do corriqueiro ato de demarcar com giz determinados
territórios. Quem geralmente demarca territórios? O que significariam aqueles círculos de
giz? Estariam se apropriando da propriedade alheia? Faria parte de algum ritual religioso?
Seria algum tipo de mania? Afinal, que porra é essa?
Assim, a arte da performance acaba por suscitar mais perguntas do que respostas,
povoa o campo das incertezas e do desconcertante desconhecido. Provoca diferentes
posicionamentos em relação à mesma situação, desloca comportamentos, convoca à
formulação de outros saberes/fazeres, outras cartografias dos territórios
geográficos/existenciais em que coabitamos não de forma pacífica. Dessa forma,
experienciamos este híbrido performance/cartografia como modos de saber/fazer, um
hódos metá que inventa espaços-tempos de criação ao performar/cartografar a cidade.
Advém daí mais questões: se há a possibilidade de cartografar performaticamente
territórios geográficos/existenciais, quem poderia ser este perfógrafo, performer
cartógrafo? O que seria necessário para realizar o trabalho deste performer cartógrafo?
Por conta do caráter híbrido, incerto e provocador da arte da performance,
poderíamos dizer que o performer seria alguém disposto a desafiar limites, contestar o
que é dado como natural e imutável, promover discussões através de ações corporais de
linhas que compõem os híbridos perfografia e perfógrafo, ao abrir a possibilidade de que
outros tomem parte deste processo. Propõe-se como ignição, força motriz que alimenta o
processo criativo imbrincado com o espaço urbano, integra ação e reflexão no contínuo
reinventar de nossas relações com o outro urbano e humano. É um germe para o cultivo de
um saber/fazer/viver a cidade de maneira singular, sem que para isso necessariamente
precise ser um artista ou auto intitular-se como tal. Junto a Lygia Clark arriscamos afirmar
que: nós somos os propositores desta experiência, mas cabe a você soprar o molde, dar
sentido à nossa existência e agir no instante presente. Mover a trama. Tecer outras
possibilidades de existir.

cunho ético, estético e político, relacionadas à arte, à vida. Se levarmos em conta o que Cohen
escreveu a respeito da atuação do performer, este seria alguém interessado em promover o
trânsito entre realidade e ficção, entre arte e vida ao criar ambiências que podem deslocar,
mesmo que por um instante, a percepção acostumada a determinadas condições. Por conta
desta disponibilidade em transpor fronteiras, aproximar-se do outro para partilhar algo
muitas vezes inquietante, recolher do emaranhado de linhas entrecruzadas de nossas vidas
uma experiência que pode ser alquímica, Cohen denominou o performer como ritualizador
do instante presente. Neste caso, a ênfase do performer está na ação direta no instante
presente, em um tempo espaço real, sem recorrer a subterfúgios e convenções que
restrinjam este ato à representação de uma ficção.
Já o cartógrafo, que aliamos ao performer na composição de cartografias promovidas
através da performance, não é aquele que se restringe aos estudos geográficos, mas
aproxima-se daquele que foi delineado por Rolnik. Tal cartógrafo está imerso no emaranhado
de linhas que formam os territórios existenciais os quais compõem nossa vida. Estes
territórios abrangem nossas relações pessoais, comportamentos e hábitos, as instituições
(família, escola, igreja, trabalho...) com as quais convivemos, os locais que frequentamos, que
fazem parte do nosso cotidiano. As linhas que formam e transformam estes territórios são
chamadas linhas de vida. As linhas de vida possuem algumas especificidades que foram
elaboradas por Deleuze, Guattari e também por Rolnik que as distinguem em três
modalidades diferentes: as linhas de segmentaridade dura que demarcam territórios com
fronteiras bem claras, nos territorializam no âmbito do que se torna conhecido, padronizado
e distinguível; as linhas de fuga que escapam das delimitações dos territórios e nos
desterritorializam, nos remetem ao desconhecido, ao que está fora do padrão, ao
inesperado; e as linhas de segmentaridade flexível que nos reterritorializam, possibilitam um
trânsito entre a fuga e a rigidez na reformulação de territórios. Então, o trabalho do
cartógrafo, segundo Rolnik, seria cartografar estas linhas ao mesmo tempo em que participa
da constituição da realidade à sua volta a partir de um critério, um princípio e uma regra. Estes
três elementos que pautam a ação do cartógrafo e que também associamos à ação do
performer, referem-se respectivamente ao nível de abertura que cada um se permite para
experimentar o desconhecido; o quanto este experimentar contribui para a ampliação da
vida; e a prudência para não tornar este experimentar maior do que a vida, ao enfatizar a
estética em detrimento da ética e/ou uma política econômica em detrimento da ética como,
por exemplo, no processo de gentrificação que ocorre em Itaquera por conta da construção
do estádio do Corinthians, conhecido como Itaquerão, o qual sediará a abertura dos jogos da
Copa do Mundo de 2014. Este critério, princípio e esta regra são imprescindíveis para que o
trabalho do performer cartógrafo não reproduza um ideário que restringe o fazer artístico no
espaço urbano, principalmente na periferia, como uma forma de assistência social, uma
maneira de embelezar a cidade ou de intervir neste espaço através de uma postura
colonizadora de quem detém um suposto conhecimento verdadeiro. O performer/cartógrafo
assume uma postura de aprendiz diante das situações as quais se dispõe a enfrentar, ao
elaborar instruções que irão pautar seu modo de agir na relação com o(s) outro(s), no sentido
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Tudo começa com o conhecimento do mundo e se amplia com o conhecimento do lugar,
tarefa hoje possível porque cada lugar é o mundo. É daí que advém uma possibilidade de
ação.
Milton Santos
Por Diego Marques

Mátria. Thalita Duarte
Perfografia#2_Interlagos/SP. 2011.

A segunda edição do projeto Perfografia desenvolvida na periferia de Interlagos,
tornou-se possível mediante o aceite ao convite feito pela Cia Humbalada de Teatro para
integrarmos a programação da I Mostra Beiçola, organizada com apoio da Lei Municipal de
Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo. O evento faz parte de uma série de ações
desenvolvidas pela companhia que, desde 2009, tem empreendido um projeto de
revitalização da praça homônima à mostra e, consequentemente, aproximado sua práxis
teatral do cotidiano dos moradores do Jardim Primavera.
Deste modo, temos aqui um exemplo de que frente a um mundo cada vez mais
urbanizado pela globocolonização e a concomitante urbanização da experiência artística, a
praça pode ser entendida como um potente espaço de articulação entre a arte e a
cotidianidade, uma vez que, ao propiciar um espaço de convivência entre os habitantes de
uma determinada localidade, esta se transforma num importante símbolo da vida pública,
oferecendo-nos um contraponto às dinâmicas sociais privatistas que tem caracterizado o uso
dos espaços urbanos na contemporaneidade.
Praticada como lugar público por excelência, a praça pode ser percebida como um
lugar de encontro, na medida em que esta evidencia a experiência de proximidade a qual os
homens foram assujeitados com a proliferação das cidades urbanas. Neste sentido,
podemos pensar em algo ao qual o urbanista Eugênio Fernandes Queiroga denomina como
pracialidade, ou seja: "concretudes, existências que se situam no tempo- espaço,
participando da construção e da metamorfose da esfera da vida pública."
Segundo a artista visual Lilian Amaral, este estado de praça pode ser conferido a
qualquer logradouro, desde que este possa ser utilizado como lugar para co-permanência e
práticas intersubjetivas entre aqueles que habitam a metrópole. É nesta perspectiva que tem
se desenvolvido o Perfografia#2_Interlagos, com o intento de espraiar o raio de ação da

I Mostra Beiçola, ao instaurar pracialidades performáticas em diversos pontos do Jardim
Primavera, por meio de ações performáticas criadas em um corpo a corpo com o bairro.
Para além de conferir uma espécie de corporeidade poética às questões emergentes ao
contexto no qual as performances foram concebidas, estas procuram agir como um interstício
social no mesmo, ao incitar transitoriedades diacrônicas através do que Nicolas Bourriaud
chama de Utopias de Aproximação: práticas artísticas que atuam numa determinada
territorialidade, no ensejo de fomentar outras possibilidades afetivas em relação a si mesmo, ao
outro e ao meio, em oposição à sincronização hegemônica que o capitalismo espetacular
estabelece a fim de promover a livre circulação de mercadorias, como a única finalidade para o
uso do espaço urbano.
Para tanto, faz-se necessária a verticalização da ação performática no tempo-espaço
real, em detrimento da afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado frente à
realidade, de modo que o performer possa atuar como um ritualizador do instante presente na
medida em que o público comunga com o fenômeno performático e estabelece espacialidades
e temporalidades relacionais, pracialidades performáticas que entranham poeticamente
tecido social e tecido urbano, aproximando-se de um topos cênico-mítico analisado por Renato
Cohen em seu livro Performance como Linguagem.
Similares às situações construídas preconizadas pela Internacional Situacionista em
meados do século XX, as pracialidades performáticas inscrevem-se no Novo Gênero de Arte
Pública ou Arte Comunitária como foi batizado nos Estados Unidos na década de 90, ao procurar
estabelecer processos colaborativos e interativos em contextos nos quais atuam. Neste
aspecto, em detrimento de agenciar pretensas coletividades, a edição de
Perfografia#2_Interlagos procura propor o corpo como ágora através de ações performáticas
efêmeras, que ao invés de representarem a realidade, experimentam atuar nela, em diálogo
com os moradores do Jardim. Primavera.
No exercício do encontro com o outro, busca-se a partilha do sensível através do trivial,
investigando a possibilidade de aisthesis em um cotidiano solapado pela imensurável miséria
material e simbólica a qual o capitalismo triunfante nos submete diariamente. Deste modo, ao
entendermos que distritos como Interlagos, Guaianases, Jaçanã e Pirituba dentre outros,
podem ser lidos como exemplos da geografização da referida miséria na cidade de São Paulo
(muito embora esta também esteja igualmente geografizada nos altos e baixos dos bairros
centrais), em âmbito federal, podemos entender que a mesma encontra-se concentrada no
Norte e Nordeste do Brasil, portanto, sendo as extremidades da capital paulistana as
localidades relegadas à moradia de milhares de famílias migrantes provenientes desta região, é
possível dizer que o nordeste é aqui. Logo, ao perguntarmo-nos: o que pode a Performance na
periferia? Estamos simultaneamente nos questionando sobre o que pode a Performance em
regiões como o Nordeste brasileiro.
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de propiciar a ignição dos processos criativos através de um estímulo inicial que se
ramifica em outros, segundo a professora doutora Gaby Imparato. Em Itaquera, por
exemplo, para nos territorializarmos a instrução inspirada no trabalho de Greco era:
circular com giz o que naquele contexto nos remetia de alguma forma a uma
manifestação artística. Assim, foram detritos, ponto de ônibus, pessoas conversando,
carros abandonados, uma luva encrustada no asfalto, canteiros de obras que
convocaram nossa atenção à experiência partilhada naquelas ruas.
A partir das instruções que se relacionam a cada encontro/movimento
(territorialização, desterritorialização, reterritorialização) o performer cartógrafo
intenta compor com as diferentes realidades que emergem da relação com o outro
urbano, humano e, neste processo, mergulha no emaranhado de linhas de vida à procura
de sentidos, de leitmotive que fomentem a composição de ações performáticas que
provoquem mais perguntas do que respostas, saiam do âmbito do conforto.
Nesta cartografia através da arte da performance, quando achamos que um
território geográfico/existencial está bem delimitado nos surpreendemos com a
emergência de outros elementos que coabitam, não de forma pacífica, este território.
Desse modo, durante o encontro/movimento de reterritorialização intentamos abrir
espaços para que não somente os performers/cartógrafos sejam propositores de ações
criativas, mas para que os passantes interessados possam tomar parte do
acontecimento performático. Para tanto, utilizamos um dispositivo que almeja inserir o
transeunte neste processo criativo entre a cartografia e a performance, o qual
nomeamos como Mapa-fanzine. Este consiste em uma publicação aos moldes da
estética fanzinesca, a qual se caracteriza por ser independente de grandes patrocínios e
recursos financeiros e, portanto, geralmente é impressa em papel sulfite, xerocopiada,
com tiragem pequena. Estética esta intimamente ligada aos movimentos de
contracultura das décadas de 1960-70, assim como a arte da performance, que se
configurava como mídia alternativa em relação aos meios de comunicação
hegemônicos. Por seu caráter aberto a inovações, muitas vezes abarca gêneros textuais
diversos como artigos de opinião, histórias em quadrinhos, poemas em formatos
diferenciados.
No caso do Mapa-fanzine, como o próprio nome sugere, um mapa da região em
que as performances serão realizadas é apresentado juntamente com imagens, textos
poéticos e instruções que sugerem modos performáticos de uso deste material. Esta
possibilidade de leitura do Mapa-fanzine remete a uma discussão levantada pelo teórico
norte-americano Richard Schechner a respeito do "mapa como performance". Em linhas
gerais, Schechner considera que um mapa pode ser lido como performance pelo fato de
apresentar um determinado ponto de vista e que para isso, é necessário que alguém leiao e interprete-o de forma a atualizar ou contestar a perspectiva proposta por este, isto é,
o mapa performa o ponto de vista de quem o elaborou e é Letícia, em Brasília? Que ideia
de progresso seria esta propagada pelas desapropriações e construções em Itaquera?
O Mapa-fanzine constitui-se como mais um prolongamento do emaranhado de
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O que pode a performance na periferia?

Perfografia#3_Vila Galvão_Guarulhos/SP_2011

Por Denise Rachel

s
em peru

Sonho de Consumo. Bárbara Kanashiro.
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A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na
argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço
exaustivo de muitos seres, e haveis de ter pedreiros e canteiros, ao erguer as
pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste
que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da
criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das
obras humanas.
(João do Rio)
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Google Maps: construções sem número, terrenos baldios, ruas sem placa,
escadarias sem nome... Brechas, na aparente organização arquitetônica e
urbanística, desencadeadoras de ideias, sentimentos, percepções,
sensações, convocadoras de invenções para se relacionar com o outro em
toda sua multipli (cidade). Assim construímos nossas pontes de linguagem,
por entre as brechas, no emaranhado, tateamos conexões que façam e
desfaçam sentido e sentidos no tempo-espaço presentes em que
experimentamos a cartografia como performance: um coração de gelo no
asfalto, um travesseiro na calçada , uma corda numa encosta, mudas de
roupas numa viela-escada, uma venda sobre os olhos e um elástico
envolvendo dois, três e outros tantos corpos-linhas de força que tornam-se
linguagem ao simularem os afetos cartografados através da performance,
diluída nos interstícios do cotidiano do extremo oeste paulistano,
emergente em um mapa provisório que convoca o transeunte a transitar
pelo espaço urbano de forma não usual, para habitar o ilocalizável em suas
cartografias oficiais, desta vez, guiado não só pela imperiosa visualidade,
mas por toda sua sensorialidade, mergulhando na geografia dos afetos com
todo seu corpo vibrátil, caminhando nas fronteiras entre cotidiano e extra
cotidiano, entre arte e a vida, entre a cartografia de seus afetos e os mapas
de seus perceptos.
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Já conhecíamos Perus. Possuíamos uma representação, uma ideia, um mapa mental
do que poderia ser o bairro de Perus. Como seria então perfografar cartografar através da
performance uma região já conhecida e incorporada ao nosso mapa cognitivo? Como nos
desterritorializarmos e reterritorializarmos em um ambiente que fez ou faz parte de nossa
vivência cotidiana, no qual a memória acionada suscita a emergência de diferentes
narrativas pré-existentes? Dispusemo-nos, então, à prática do exercício constante de
reconfiguração destes mapas, lançando mão da subida e da descida dos morros e vielas de
Perus como prática estética. Desse modo, experimentamos abandonar a familiaridade com
o bairro através do sobe e desce de sua topografia íngreme, um convite ao tropeço
desestabilizador de referências cristalizadas, abrindo o corpo para instabilidade dos afetos
que o suscita a buscar uma (re)estabilidade o tropeço como performance, a performance
como cartografia - ao tropeçar os sentidos se aguçam, a visão se embaralha, os afetos fazem
o corpo vibrar, razão e emoção trabalham juntas para promover a (re)estabilidade,
oferecendo-nos a possibilidade de incorporarmos aos afetos a percepção modificada pelo
tropeço, perturbando nossos mapas de sentido através da cartografia das sensações, do
movimento das linhas de força que permitiram a experimentação de Perus em sua multipli
(cidade). E o fizemos. Através de uma série de tropeços momentos de territorialização,
desterritorialização e reterritorialização que nos levaram a despencar pelas ladeiras abaixo,
escadarias acima, atravessar vielas e ruas sem saída, habitar terrenos baldios, pontes,
córregos que compõem o bairro. Desequilibrando e equilibrando, tropeçando e
caminhando, com a face rente ao chão ou cada vez mais próxima do céu, percebemos e
sentimos, perfografando as linhas de força que atravessaram nossos corpos, o espaço
urbano, os transeuntes, a performance, a vida. Neste perfografia experimentamos através
do agir reflexivo/intuitivo maneiras diversas de compreender conceitos como devir,
subjetividade, rizoma, cartografia, mapa... Vimos que mapear, segundo Heloisa Neves, "é
representar alguma coisa, seja um espaço, um fenômeno, ou uma organização corporal".
Cartografar, segundo a cartografia sentimental de Suely Rolnik pode ser "mergulhar na
geografia dos afetos e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer sua travessia: pontes de
linguagem". Perfografar, arriscamos, pode ser um híbrido que atua nas fronteiras entre a
ação e a representação, o visível e o invisível, a macro e a micropolítica, a arte e a vida sem
promover dicotomias, mas embrenhando-se por entre este emaranhado e borrando tais
fronteiras, desautomatizando comportamentos, delineando uma cartografia (in) constante,
presentificada sobre um mapa em processo. Ao caminharmos na perspectiva da
transitoriedade, nos embrenhamos pelas ruas, becos e vielas de Perus, andamos,
tropeçamos, cartografamos, performamos nos espaços intersticiais da região, espaços estes
que não estão contemplados pelas representações cartográficas do bairro disponibilizada no
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Perfor

Perfografia Edição #4 _Perus/SP_2012

Atravessar. Atravessar a rua. A travessia dos sentidos aguçados pelo
vibrátil da vida entrecruzada por linhas de força. Linhas duras. Flexíveis. Linhas de
fuga. Atravessar e alcançar a terceira margem. O entre. O meio. O esforço para
subverter o concreto que pode oprimir e ditar regras aparentemente
intransponíveis. Mas prudência. O cuidado de si para enfrentar o risco até o limiar
de vida. Não morte. A terceira margem do rio não necessariamente transcende o
concreto, mas presentifica outras possibilidades de lidar com a matéria-prima da
realidade.
A rua é um rio cartografado e registrado por guias, mapas,
roteiros, placas, sinalizações, signos que podem ser reelaborados assim que
despontar o desejo. Desejo como o rio que tudo arrasta está premido pelas
margens que impõem limites a sua jornada que, sem estes, poderia se configurar
destrutiva.
Os performers-cartógrafos urbanos caminham pelo entorno do Lago dos
Patos, Vila Galvão, na cidade de Guarulhos. Ar ameno, ir e vir de pedalinhos, patos,
marrecos, tartarugas que se refugiam das águas no sol em uma ilhazinha artificial
cercada por casarões, prédios, museu, teatro, biblioteca e, no horizonte de uma
das travessas, bem ao fundo, o morro e a favela. Iniciou, neste sábado ensolarado,
a terceira edição de Perfografia, perscrutando desejos em busca de estratégias
para concretizá-los a partir de um roteiro de preocupações. Preocupações estas
desenhadas pelo diálogo entre a subjetividade e o ambiente, o eu e o outro, o qual
compõe as tradições e contradições do contexto urbano da grande São Paulo.
Megalópole desenfreada, ativa e reativa nos contrastantes parâmetros de
normalidade programados por um sistema regido, grosso modo, através do
artifício do lucro e do luxo. Lucro para poucos, os "escolhidos" para efetuar a
exploração da força de trabalho dos "excluídos". A m b o s , " e s c o l h i d o s " e
"excluídos" doutrinados por um discurso povoado por sentenças como: "Ordem e
progresso", "Você não pode perder!", "Abra a felicidade", "O ministério da saúde
adverte"... Desejo efetiche, público e privado, proibido e permitido, vida e arte,

contrapontos pré-fabricados pelas mercadorias que colonizam a subjetividade de
ambos, "escolhidos" e "excluídos".
Neste Perfografia#3_Vila Galvão_Guarulhos/SP, a performance como
linguagem atravessa a rua, o rio, a vida cotidiana na construção de vocabulários como
possibilidade de criação de outros mundos, multifacetados e não unificados a partir de
um objetivo único. A ação micropolítica de pensar modos de viver diversos do que está
posto. A escuta do corpo vibrátil, a ativação da sensibilidade para reconfigurar o estar
no mundo no instante presente. Os performers-cartógrafos urbanos atravessam,
recolhem, refletem, desenham linhas de fuga a partir do concreto: carregar
paralelepípedos enquanto caminha em torno do lago, escovar os dentes na calçada,
provar o líquido de garrafas jogadas no lixo, vomitar flores... Imagens, ações, sensações
que atravessam e interrompem o fluxo cotidiano do rio, o trânsito atônito para e
interpela, vai e volta em um espasmo de dúvida, de vida que volta a fluir de outra
forma.
A rua não é cenário, a rua não é cinema nem quadro para ser apenas
contemplada por uns, executada por outros. A rua pulsa. Rio vibrátil que traça linhas no
tempo-espaço em devir. Tempo-espaço aberto à diversidade de grafias, grafismos,
cartografias, roteiros, linhas traçadas a mão livre, a céu aberto, a partir de matéria
acessível aos sentidos de quem faz, vê, participa, indaga, imagina outras linhas e outras
possibilidades. Tempo-espaço multifacetado que escoa a favor e contra a corrente,
arrastando, modificando, variáveis que partem de um princípio corpo em movimento,
corpo em relação vital, ético, estético, que configura e desconfigura parâmetros e
padrões. Rio nascente de possibilidades.

(Com)domínio. Thalita Duarte
Perfografia#11_Capão Redondo/SP. 2013.

O gesto

Perfografia Edição#6_Barra Funda/SP

Poético

Nossa senhora da feira
Perfografia#8_Pirituba/SP_2013

Por Carminda Mendes André
Por Flora Rouanet
O COLETIVO PARABELO poderia muito bem criar uma cartografia de violências que
gera e sofre no trajeto de seu caminhar. Alguns dizem que o coletivo "arruma confusão"
por onde passa. E é verdade. Mas não porque, intencionalmente, como os revolucionários
da minha geração faziam colocando bombas em carros e estabelecimentos para chamar a
atenção do horror da ditadura em que estávamos mergulhados. Eles parecem mais
próximos dos pacifistas do que dos rebeldes partidários em que fui formada. Os tempos
são outros? Penso que a ditadura mudou de figurino, mudou de discurso, mudou de cara e
precisa de outros dispositivos para ser afastada de nossas vidas. O COLETIVO PARABELO
arruma confusão por onde passa porque seu trabalho artístico é também trabalho ético.
Trabalho para a emancipação dos corpos nos moldes de que nos fala tão lindamente
Jacques Rancière em seu brilhante Mestre Ignorante. O emancipado é alguém que age
como autodidata, age com seus modos de pensamentos sem a tutoria de alguém que o diz
como fazer. O emancipado, por não estar amarrado aos moldes das normatizações, acaba
por confrontar-se com a vida fascista que está camuflada de cordeiro da segurança. O
COLETIVO PARABELO, ao inventar suas perfografias, reinventa os percursos, que reinventa
os corpos, que nomadiza as identidades. Quem segue perfografando com esse COLETIVO
tem a grande chance de se perder de si mesma (desterritorializar-se como nos ensina
Deleuze) para nos reinventar em outro lugar de nós mesmas. Exercitar o corpo nas zonas
opacas, nos cantos escuros da cidade espetacularizada pode ser um modo de trazer de
volta o "tesão" pelo viver; a coragem de continuar os exercícios para os cuidados de si e
performar mesmo em solidão. Com eles não achamos saídas para os horrores, mas atalhos
que podem nos levar a outros mundos. Com esses jovens artistas pude olhar certos
traumas da civilização que herdamos e que não sabemos como encarar. Doloroso e, ao
mesmo tempo, emancipador foi o atravessamento que sofri junto com os "parabélicos"
que é como gosto de chamá-los.

Invisibilidade pública#1_Homo lumpens. Coletivo Parabelo
Perfografia#9_Perdizes/SP. 2013.

Os rituais de passagem são fenômenos culturais capazes de materializar uma
mudança clara de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em determinada cultura. Essas
mudanças podem se relacionar com estados sociais, políticos e/ ou religiosos dentro de uma
comunidade. Atualmente alguns autores dizem que não existem mais essas demarcações
claras, ou que há uma certa diluição dessas em correntes incessantes de informações, pelas
quais estamos a todo momento cercados, fazendo com que haja superficialidade nas relações
humanas que suscitam angústias em uma busca contínua, no assíduo desejo de ter um lugar
claro no mundo.
Aqui-agora acredito ser possível, com a arte da performance, passar por uma
experiência estética capaz de alterar os corpos presentes, como no ritual que aconteceu na
feira livre de Pirituba. Não que esse ritual seja entendido como capaz de solucionar as
angústias da sociedade moderna, mas pode proporcionar um modo de se relacionar com o
outro através da arte.
Dessa forma, o trabalho desenvolvido na edição Perfografia#8_Pirituba foi
verticalizar, na feira livre que acontecia em frente ao nosso ponto de encontro o Espaço
Cultural Elo da Corrente nossas cartografias corporais, experimentadas nos e pelos corpos
em estado performático. Ambiente verde ao mesmo tempo podre, novo e ao mesmo tempo
passado que estava se relacionando conosco como não poderia ser diferente ativando
memórias, transformando o modo habitual de lidar com a feira livre, com o espaço, com a
cidade, com as pessoas, com nós mesmos. Assim, minha experiência ao realizar a
performance Nossa Senhora da Feira ou Africanizando Márcia X, nesse contexto, transpassa
em vários aspectos a ideia de performance como ritual.
Ao propor uma analogia entre esta performance e o rito de passagem é possível
dividi-la em três partes distintas: o momento pré-liminar, liminar e pós-liminar, de acordo com
o antropólogo Arnold Van Gennep. Essas três fases podem ser diferenciadas claramente,
utilizando os critérios da ação em si no caso deste rito-performance, mas sabemos que a
criação é um processo e que não tem um lugar demarcado no fazer artístico, assim chamo tais
etapas de movimento. Portanto, descrevo as fases ritualísticas através dos rastros que restam
Saneamento. Bárbara Kanashiro.
em minha memória: de vestido e véu brancos, caminho lentamente segurando uma lata de 1
Perfografia#11_Capão
Redondo/SP.
2013.
litro de leite condensado "Moça" seguida
por uma procissão, o percurso
é lugar de passagem
dos "usuários" da feira entre as barracas de frutas, artigos domésticos, pastel, travesseiros,
peixe etc. movimento preliminar. Quase no fim do percurso, abro a lata de leite condensado e
caminhando vou despejando todo o conteúdo sobre minha cabeça, até chegar ao final da feira
onde está um altar de caixotes e pipocas, subo no altar e começam a rezar e distribuir
santinhos nos quais estão impressas as orações Santa Mercadoria e Patrão Nosso, nesse
mesmo momento as pipocas são atiradas no meu corpo que está todo coberto de "leite moça"
movimento liminar. Desço do altar, ainda segurando a lata de leite condensado só que dessa
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Africanizando marcia x

vez, aberta e vazia, caminho para o início da feira, onde começou a procissão performática
movimento pós-liminar.
Considero essas divisões pelos instantes em que há rupturas, as quais ocorreram de
forma gradual e bem delimitada. O primeiro movimento pode ser considerado como
preliminar, pela sobreposição clara do signo de uma santa em relação a outros objetos (altar e
leite condensado), mesmo que num momento e num local totalmente inusitado, a
formulação clara da persona (persona santa) como se esta sugerisse apenas um tipo de
comportamento. O que acarretaria uma leitura limitada no início da ação, mas de certa forma
esperada, sendo que a ruptura dessas leituras claras da persona santa se dilui nas ações que
seguem. Penso nisso por me lembrar da perplexidade em sentido devoto das pessoas me
observando e dos comentários se referindo a minha insanidade ao me comparar com Nossa
Senhora. Neste movimento, a partir do conceito de Gennep, há a "preparação" de um
acontecimento que virá a seguir. Não existe a previsibilidade dos acontecimentos e, mais
importante que a previsibilidade, há o surgimento da imanência das possibilidades que virão.
Essas possibilidades estão relacionadas a qualquer ação de qualquer pessoa que esteja ali
naquele instante, não somente nós que éramos procissão mas também dos feirantes e dos
transeuntes. Fazendo com que todos, mesmo que efemeramente, fizessem parte do ritual
pela transformação de um estado corporal ainda que somente em nível perceptivo surgindo
uma comunhão entre as pessoas na ação de observar, falar sobre, ouvir, ou seja, numa
comparticipação.
Em seguida, o movimento liminar, que considero a partir da ação de abertura da lata
de leite condensado, pois neste instante há uma suspenção dos signos todos, mesmo os
instituídos inicialmente pela persona santa. Há uma espera das potencialidades dos
acontecimentos ao mesmo tempo em que há a confusão dos sentidos. Tanto os meus, ao ser
coberta pelo líquido doce sentia uma dificuldade imensa ao me mover, pelo fato de não
enxergar totalmente por conta da cobertura dos olhos e também pela umidade no vestido
que grudou em meu corpo quanto das pessoas que dentre suas variadas reações, se
relacionavam com o que acontecia.
Nesse movimento liminar ocorre não somente a relação diferente com os signos ali
dispostos, mas também ocorre uma fissura nos modos de perceber o tempo e/ou espaço,
retirando-os da ilusão de serem entidades rígidas para transformá-los em elementos que
variam de acordo com as intensidades das experiências que vivenciamos. Não raramente
esse momento é considerado o mais "crítico" pelos antropólogos, pois nessa suspensão de
valores, conceitos, signos, há uma criação desses outros, sem que haja uma definição
concreta do que sejam, somente entendendo que o que virá será uma complementaridade
de todas as intensidades do acontecimento ritual. No fazer artístico cremos que essa seja uma
forma de se relacionar com o outro, baseada nas possibilidades que serão criadas pela
singularidade de cada um que esteja fazendo parte deste.
O último movimento disposto em um ritual, o pós-liminar ou incorporação, é
caracterizado pela agregação de novos sentidos, pela concretude das possibilidades que

surgiram. Em Nossa Senhora da Feira considero como este momento o começo da
caminhada de volta a estabilidade, com todas as modificações que foram ocorrendo no
decorrer da ação até ali. Das pessoas eu ouvia não mais frases de espanto, agora já
tinham ideias "formadas" dos acontecimentos. Neste aspecto há a incorporação do
tempo-espaço da ação, como se o estranhamento inicial se diluísse para dar margem às
interpretações, a busca da estabilidade dos sentidos, mesmo que ainda não tenham
totalmente clareza, é uma busca inerente ao corpo. O meu não enxergava, meus olhos
ardiam com a mistura de leite condensado, pipoca e sol, o vestido parecia pesar
toneladas e o véu fazia força contra meu movimento de caminhar, era o final da
procissão.
A ideia de incorporação também pode ser encontrada nas escrituras de Hélio
Oiticica, em sua reflexão a respeito do parangolé, ao propor a transformação do sentido
aurático da obra de arte considerada como algo intocável, inalcançável e de apreciação
somente pela observação, em algo que só se constrói na relação com o corpo. Assim
ocorreria a incorporação da obra de arte no corpo. A partir disso, proponho também o
ato de incorporar outras obras na performance Nossa Senhora da Feira. Como o próprio
título sugere, há a incorporação da obra da artista brasileira Márcia X, mais
especificamente a ação dela que se chama Pancake, realizada pela artista em 2001,
agregada às especificidades da minha experiência em rituais de candomblé, em que a
pipoca é um elemento de suma importância por se caracterizar como um alimento de
transformação. Sobrepondo a ideia de "obsessões femininas" de Márcia X com a
utilização dos confeitos sobre o leite condensado, numa paródia da relação das mulheres
com produtos de beleza a performance realizada em 2001 discute o papel feminino
naquele contexto (com várias aproximações nos dias de hoje) a respeito dos fetiches
ditos masculinos e a busca das mulheres em tentar de algum modo suprir esse desejo
através do consumo exagerado de artifícios que tendem a ser apenas eficientes para os
produtores de tais produtos. Quando alteramos o confeito colorido para a pipoca sobre o
leite condensado, diluímos a imagem do feminino através do papel da mulher na
contemporaneidade, para chamar a atenção ao sectarismo religioso e as hibridizações
ou sincretismos que existem se examinarmos o contexto brasileiro na formação da
religiosidade. Mesmo sabendo de antemão que é impossível caracterizar uma unidade
religiosa, mas que de algum modo uma e outra religião acabam se contaminando,
bastando reparar nas imigrações de diferentes povos para o Brasil, formando as
singularidades da nossa cultura. Assim, utilizando a pipoca sobre o leite condensado há a
incorporação da obra de Marcia X, mas agregando a ela outro sentido, transformando a
relação feminina através da persona de santa em referência ao sectarismo religioso
católico, a pipoca à hibridização ou sincretismo de várias religiões, principalmente as de
matrizes africanas, a que pessoalmente pratico e com isso, de uma certa maneira
proporcionar a profanação e não a divinização desses elementos religiosos.
Mais do que estar "a serviço" de todas essas questões apontadas, esse texto não
está a favor cego e/ ou contemplativo da arte da performance ou desta performance
especificamente. Consideramos que a arte da performance está, mais do que em prol de
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Catadora de histórias. Eliane Andrade.
Perfografia#2_Interlagos/SP. 2011.

de defender a si mesma, para a criação na esfera da elaboração de uma rede de signos que
acabam por fazer emergir significados e relações que escapam ao olhar de quem propôs a
ação o performer , mas potencializa as leituras possíveis de cada um que experienciou,
naquele momento, um outro modo de enxergar os elementos que ali se encontravam. Sem
defesas catequéticas, há assim a possibilidade de visibilizar uma variedade de leituras e
percepções, sem que isso seja um gesto demarcatório e impositivo. Isto é, cada um se
relaciona com a ação performática de acordo com o seu próprio modo de perceber as
conexões entre o corpo, o ambiente e o acontecimento. Transformando o outro numa
possibilidade de um outro lugar, numa possibilidade de existência. Mesmo que possa ser
através da instabilidade de certos ideais e conceitos, fazendo com que esses valores a
princípio inalcançáveis e intransponíveis, sejam a emergência de questionamentos e
reflexões, transformando-os em pontos móveis no fluxo inestancável entre vida e criação,
reparando que este é um processo constante.
Consideramos assim que o rito de passagem como performance faz com que as relações
com o acontecimento sejam mais do que somente da ordem da espiritualidade e/ ou da
religiosidade, pois tanto o entendimento de rito quanto de arte da performance
estabelecem-se para além de ensinamentos religiosos e aprendizados culturais,
constituem-se fenômenos comunicacionais que disponibilizam o corpo num momento de
instabilização através da experiência. Assim, criam-se condições de questionamentos para
com formas de vida estabelecidas, dadas através do processo de passar por mudanças de
estados corporais. É uma das possibilidades do fazer performático de se relacionar com o
outro de modo a garantir as possibilidades infinitas em momentos efêmeros viabilizando a
emergência da transformação, essa que é inerente ao corpo vivo.
O traçado das linhas de vida pode ser feito pelo escritor através da literatura, pelo
cartógrafo através do desenho ou pelo performer através da arte da performance. De modo
que aglutinamos a performance e a cartografia em um composto: a ideia de Perfografiae de
Perfógrafo.
O perfógrafo é aquele que cartografa territórios existenciais, lança seu arpão no
oceano e performa cartografias outras. Territorialização, desterritorialização e
reterritorialização são movimentos intrínsecos ao fazer artístico. Embora a ênfase do mesmo
possa estar no desmantelamento das segmentações, nas linhas de fuga, por isto mesmo é
que se faz necessária uma ancoragem, uma forma de transposição da linguagem que permita
estruturar a criação.
Uma das formas possíveis para o performer organizar as cartografias que emergem
no contato, no choque e no cruzamento com outros corpos é o leitmotiv. O termo, originário
da música e da literatura, é traduzido por Renato Cohen (2006) como linha de força. Embora
na língua alemã sua acepção esteja relacionada a motivo condutor, Cohen ressalta que
aquela tradução acrescenta à palavra um sentido de fisicalidade próprio da ação do
performer.
Dessa forma, ao lançar mão dos leitmotive, o artista da performance compõe sua
obra, que muitas vezes escapa do entendimento tradicional de obra de arte ao romper a
aura, desmaterializar o objeto e propor uma outra forma de sensibilidade e relação com o
mundo. As linhas de força se emaranham nas linhas de vida no corpo a corpo com a cidade.
A ação de cartografar através da performance pode gerar cartografias múltiplas.
Todavia, neste ato chamamos a atenção para um tipo específico de cartografia, o que Paola
Berenstein Jacques denomina Corpografias Urbanas(2008).Jacques elabora tal ideia como
um tipo de micro-resistência ao processo de espetacularização das cidades contemporâneas.
Uma corpografia urbana é um tipo de cartografia realizada no e pelo corpo, ou seja, a
memória urbana inscrita no corpo, o registro de sua experiência em uma espécie de grafia da
própria cidade vivida, que inscreve etambém configura o corpo de quem a experimenta.
Isso nos interessa particularmente porque entendemos, assim como a autora, que o
processo em curso interfere na experiência corporal das cidades enquanto prática cotidiana,
estética ou artística no mundo contemporâneo. De modo que a proposta de uma outra forma
de apreensão do espaço urbano, realizada no e pelo corpo valoriza a experimentação de
modos de habitar e existir, para além da visão urbanística e da lógica espetacular.
Portanto, a corpografia estaria diretamente relacionada com o perfógrafo. Pois este
entrelaça as linhas de vida que atravessam a ação de caminhar nas ruas comas linhas de
força, os leitmotive que vão ancorar a ação performática. A performance, neste caso,
acompanha, se faz e se desfaz ao mesmo tempo que as cartografias vigentes, criando outras
corpografias, outras narrativas.
"E eu só escapei para contar-te" é a expressão máxima da vontade de fugir da morte,
afirmar a vida e contar histórias gravadas no próprio corpo, como é o caso de Herman
Melville em Moby Dick, como é o caso do perfógrafo no Perfografia. A arte pode ser uma
forma de dar lugar ao desejo, traçar rotas de fuga e perceber o mundo com olhos de quem
lança seu anzol no mar da vida, no oceano de possíveis.

Disneylandização urbana

Perfografia#10_Itaquera/SP_2013
Por Thalita Duarte

São Paulo, Itaquera, Julho de 2013. A bola da vez no Brasil são os
megaeventos e em Itaquera seguem a todo vapor as obras para a construção do
estádio que sediará a abertura da Copa do Mundo FIFA 2014. Assim como as
obras de infraestrutura e de desenvolvimento econômico do entorno,
necessárias para receber milhares de turistas no extremo leste da capital
paulistana.
Próximo ao estádio situa-se a Comunidade da Paz onde cerca de 240
domicílios ocupam desde 1991 um terreno de propriedade pública pertencente
à COHAB-SP. Ocupação que torna visível a fragilidade das políticas públicas
habitacionais na cidade, ao materializar por iniciativa dos próprios moradores o
sonho da casa própria a partir das ferramentas e materiais que estão à mão: a
solidariedade dos mutirões, os detritos e entulhos, a capacidade criativa e o
terreno que deveria sediar um conjunto habitacional, mas que permanecera
em desuso. O déficit de moradias, na cidade de São Paulo, que deveriam ser
oferecidas à população de baixa renda não está nem perto de ser superado
(apontado em cerca de 5,461 milhões em 2011). É discrepante a diferença entre
o que atualmente os governos estão investindo em obras para a realização da
Copa do Mundo no Brasil e o que tem se investido em moradia social. E,
justamente na zona leste da cidade, região mais povoada e historicamente
negligenciada de São Paulo, moradores têm seu direito de acesso à moradia
digna duplamente violado. A Comunidade da Paz está sob a iminência de ser
removida da região, mas até o momento, nenhum dos moradores foi notificado
a respeito de qual será o seu destino e se é que este foi pensado pelas políticas
públicas. Apesar disso, os moradores continuam a lutar ativamente em defesa
da comunidade, inclusive através da criação de um Plano Popular Alternativo de
Habitação para a Comunidade da Paz.
Situações como esta, podem ser entendidas dentro do processo de
gentrificação ou enobrecimento urbano, no qual operações urbanas são
adotadas a fim de promover a renovação, requalificação e/ou revitalização de
determinadas regiões da cidade, através da construção de empreendimentos
imobiliários, comerciais e culturais, que teriam o intuito de atrair uma classe
mais abastada e repelir a população de baixa renda ou em situação de rua.
Muitas vezes a contradição mais nefasta deste processo é que quem é alvo da
remoção nestas áreas oferece sua mão de obra para erigir sua própria
demolição, como no caso de Cícero Jailson Ponciano Silva, 39 anos, morador da
Comunidade da Paz e encarregado de armações nas obras do entorno do
estádio Itaquerão, que nos diz: "Quanto mais adianto a obra, mais perto fico de
ser removido".

Era um dia daqueles. Feira no auge, circulação a mil, quem compra, quem vende,
quem passa, quem pede, quem nega. Quando Nossa Senhora da Feira surgiu entre nós houve
quem confiasse a ela a beleza do dia, uns ajoelharam em pensamento, outros olharam como
quem visse o cramulhão em pessoa, fugiram assustados, temendo memórias de pipoca e leite
condensado, pois o estranho é mesmo estranho nessas horas.
Na digna compreensão de uma santa, Nossa Senhora da Feira fez o que devia ser feito, subiu
em seu altar pagão, entre oferendas de pastéis e caldo de cana, se ritualizou e exalou a benção
do estranhamento no ar. Dizem que ela é mesmo a santa das causas estranhas, que aparece
quando rezamos um "Paitrão Nosso" com fervor em procissão, e assim foi...
A graça de Nossa Senhora da Feira derramou sensibilidade em algumas pessoas, que
resolveram dedicar seus sentimentos aos céus, para brilhar como estrelas, voar por aí, mandar
um recado ao amigo perdido. Há quem tenha deixado de lado a sacola, a oferta, o master card,
para cometer o pecado da tartaruga, parar um minuto na feira que anda a mil, soltar cores no
ar, fazer um arco-íris de balões, ou seriam as lágrimas que escorriam e ganhavam asas na
eternidade? A saudade é um passarinho, que mesmo quando não vemos, canta pra dizer que
está ali, pertinho de nós, pra anunciar o giro dos tempos.
Estava chegando Abril, talvez fosse esse o segredo. Dizem que na cultura chinesa é
tradição que nessa época as Queixas, mulheres sagradas, venham para as praças e feiras
oferecer o néctar do seu silêncio aos homens. Para que eles provem até se esbaldar, fiquem de
barriga cheia, extasiados e preguiçosos, assim as Queixas escorrem seu néctar entre as sobras,
entre os restos, para que todos vejam e compreendam seu silêncio escondido em belas
maquiagens. Essa revelação é temida pelo povo, pois anuncia tempos de fome, seca, miséria.
Foi batata! Tempos depois, edificou-se o Império da Miss Xepa, meio homem, meio mulher,
contemplada pelos cachorros, desfilando pomposa entre os detritos, o circo sem pão, o flash
do facebook, que tecla com voracidade, como se comesse um suculento bife de primeira. A
musa dos desesperados, o riso dos banguelas. Impiedosa, sorriu a todos como uma digna miss
da situação alheia, pois ela quer destaque, quer ser e existir, nem que pra isso estique seu
próprio tapete na passarela do caos, no desmontar das barracas.
Sem perder tempo, eis que surgiu o remédio dos pobres e esquecidos. De prontidão,
com sua bolsa Luis Vitão, seu terninho importado de Cuba e comprado na Oscar Freire a nossa
presidenta anunciou a solução: a Bolsa Xepa. Como é do povo e gosta do povo, tanto que fala
com ovo na boca, ela mesma veio fazer o lançamento do programa, fazer o piquenique de
lançamento do programa, com direito a Hino Nacional e degustação de pêssegos meia boca.
Ninguém aderiu, quando a esmola é demais o santo desconfia, mas muitos ficaram com

vontade, quiseram saber a boca pequena, por qual motivo a excelentíssima veio ficar
entre nós, sem lenço e sem documento, se igualando, no País de Todos. Belo exemplo.
E como a feira, tudo acabou e voltou ao normal, como se nada tivesse
acontecido, só um borrão na memória, um risco no ar, palavras ao chão, era pra ser
assim, assim foi. Tudo virou história, sugestão de rima, prato cheio pra poeta fabular,
escrever e cantar, pois na verdade, na verdade, não quero lhe assustar e nem mesmo
lhe enganar, pois li essa epopeia de Santa, Bexiga, Queixa, Bolsa e Miss, pendurada no
meio da feira, parecendo um chafariz pregado na passagem, num tal de Sarau Varal.
Tudo isso é vento que cruza a estrada, a gente sente e nem dá conta do apostado, pois
mesmo sem perceber já ficou ventado.
Saneamento básico. Bárbara Kanashiro.
Perfografia#11_Capão Redondo/SP. 2013.

Fruta de feira tem gosto de história

Por Bárbara Kanashiro
E eu só escapei para contar-te.
Jó
"Toda a literatura anglo-americana, tão cara a Deleuze, se caracteriza
pela fuga, pela evasão, pela partida". Assim comoa citação de Peter Pál Pelbart,a
filosofia deleuziana é permeada pela literatura. De modo que é possível
aproximar seu pensamento às narrativas poéticas dos diversos autores de que
lança mão, como Herman Melville.
Melville ocupa um lugar singular no chamado romance norteamericano, por questionar a acepção moderna e usual de romance. O próprio
autor de Bartleby, em sua correspondência pessoal, nunca se referiu à sua prosa
como novels, ele escrevia "livros" (books) ou, usando um termo francês,
romances.
A característicade forte hibridação de gêneros em Moby Dick dificulta
sua categorização no sistema literário, o que em parte se deve à mistura de
ensaio, poesia e romance numa prosa em primeira pessoa. É interessante
observar como a postura de Melville pode se ligarà figura do cartógrafo.
Conformeassinala Suely Rolnik,"a prática do cartógrafo diz respeito,
fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo no campo social".
No caso do autor norte-americano, dar forma ao desejo significa
deslocar o território da literatura da metade do século XIX e inventar um outro
modo de narrar, que se entrelaça com a sua experiência individual. "E eu só
escapei para contar-te", expressão bíblica que figura na obra de Herman, pode
ser entendida como uma alegoria do próprio ato artístico é o que se pretende
discorrer a seguir.
Peter Pal Pélbart, em A arte de viver nas linhas(2007), pensa a literatura
como uma linha de fuga. Esta seria "aquela que foge e faz fugir um mundo, como
se alguma coisa nos levasse, através dos segmentos, mas também através de
nossos limiares, em direção de uma destinação desconhecida, nãoprevisível,
não preexistente". A linha de fuga ou nômade, ressalta Pelbart, não está
separada da linha duraou segmentária, a que recorta a vida em segmentos bem
delimitados, tampouco da linha flexível, que diz respeito aos microsdesvios e
trabalha molecularmente sobre as percepções. Elas são imanentes umas às
outras. Elas nos definem e nos constituem, ao mesmo tempo em que nos
arrastam para longe de nós mesmos. A cartografia dessas linhas, na vida
individual e coletiva, é uma tarefa incessante e criadora, de modo que a própria
criação poderia ser definida como o traçado dessas linhas.

UM OCEANO DE POSSÍVEIS

Por Michel Yakini
Sarau Elo da Corrente

do
Capão redon
Para além da cartografia da violência
Perfografia#11_Capão Redondo/SP_2013
Por Eliane Andrade
As primeiras ocupações do bairro do Capão Redondo ocorreram nos arredores do
Parque Santo Dias. O nome do parque é uma homenagem ao operário metalúrgico Santo
Dias da Silva, que morreu no dia 30 de Outubro de 1979, dia de greve, baleado com um tiro
nas costas em frente à fábrica Sylvania. Em sua homenagem também, desde sua morte, seus
amigos e companheiros pintam com tinta vermelha, no asfalto da rua onde existia a fábrica, a
inscrição: "Aqui foi assassinado, pela polícia militar, às 14h, o operário Santo Dias 30-101979". Essa é uma das muitas histórias de violência que aconteceram e que ainda acontecem
no local. Tal como a notícia de um tiro que veio no meio da brincadeira, atingindo uma criança
de 12 anos de idade enquanto esta jogava bolinha de gude com seus amigos. A violência é
uma linha dura neste bairro, que deixa rastros no corpo humano/urbano.
Mas quais são as histórias do bairro que não são contadas ou noticiadas?
Foi o entorno do Parque Santo Dias, o lugar escolhido pelo Coletivo Parabelo para
realizar o Perfografia#11_Capão Redondo/SP, onde caminhamos e nos encontramos, através
da Arte da Performance com a Geografia dos Afetos, nomeada por Suely Rolnik, em busca do
que está fora do foco da cartografia oficial, aquela efetuada por especialistas no assunto,
instituída e autorizada por organizações macropolíticas. Neste âmbito, o Capão é apontado
como o lugar onde mais ocorrem crimes contra a vida e, está incluso no Mapa da Violência,
desenvolvido pelo CEBELA Centro Brasileiro de Estudos Latino Americanos, vinculado à
FLACSO Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais.
Diferente do formato proposto pela cartografia oficial, a qual almeja identificar e
classificar características geográficas, políticas, culturais e econômicas de determinada
região, o Coletivo Parabelo experimenta o ato de cartografar através da performance. Na
Arte da Performance, o Performer cria por meio de Leitmotive, termo alemão geralmente
associado à criação literária que, neste caso, constituiria as linhas de força para a composição
de uma ação performática. Esta cartografia performática consiste no processo de errar pelas
ruas de determinado bairro, como o Capão Redondo, experimentando no corpo a corpo com
o outro humano/urbano a ativação do corpo vibrátil um corpo disponível para compor com
o emaranhado de linhas em permanente movimento, um tempo-espaço de criação, no qual
com auxílio do acaso pode fazer emergir acontecimentos, performances. Através da ativação
do meu corpo vibrátil na relação com o bairro percebi, ao passar pela Rua Arroio do Engenho,
alguns rastros: duas amarelinhas, um campo de futebol e uma inscrição "Rua de Brincar",
pintados com tinta cor de rosa no chão. Utilizo aqui a palavra "rastro" para me referir à
presença de uma ausência que, naquele momento me fez perceber um aspecto que não foi
Dentro da perspectiva da gentrificação, podemos relacionar os entendimentos de
turistificação das cidades e de disneylandização urbana desenvolvidos pelas teóricas
brasileiras Paola Berenstein Jacques e Fabiana Dultra Britto. O primeiro, como o próprio
nome sugere, valorizaria o turista, sobretudo o internacional, em detrimento do morador
local. Esta valorização se daria através da construção de uma imagem de cidade acolhedora e
prestigiosa como garantia de segurança para a livre circulação de pessoas e mercadorias. Já o
segundo entendimento, complementar ao primeiro, traz uma imagem para o espaço urbano
que intenta atrair capital e investidores além de turistas, ao partir do pressuposto de que a
cidade se transformaria em algo similar a um parque temático com seus respectivos roteiros
de visitação. No atual caso do Brasil esta transformação é gerenciada por grandes
corporações internacionais como a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e
a Odebrecht.
Neste descompasso entre as políticas públicas e privadas que intervêm na região de
Itaquera e as condições de vida dos moradores da Comunidade da Paz, pode-se tomar como
parâmetro os conceitos elaborados por Milton Santos (2009) em torno do que denominou
como Zonas Urbanas Luminosas em contraponto às Zonas Urbanas Opacas. De maneira
sucinta podemos relacionar as Zonas Urbanas Luminosas às regiões da cidade voltadas à
circulação de mercadorias, às relações de consumo, às classes sociais mais abastadas, aos
investidores e aos turistas; enquanto as Zonas Urbanas Opacas são as áreas da cidade que
desaparecem em relação à luminosidade do capital em circulação, aquilo que não se
enquadra na velocidade desta circulação permanece nestas regiões destinadas aos
desfavorecidos. Deste modo, o que vemos em locais como a Comunidade da Paz é a ativação
de outros usos e finalidades para objetos, técnicas, normas e afetos na vida social, sobretudo
a natureza comunicativa das pessoas que habitam esta região, a qual difere de maneira
explícita dos empreendimentos e relações que se estabelecem em uma Zona Urbana
Luminosa.
Através do Perfografia, proposta feita pelo Coletivo Parabelo, que almeja reunir a
arte da performance e a cartografia como forma de compor com o espaço urbano em um
processo criativo, foi possível tomar contato com estas contradições e ao mesmo tempo
participar de outras formas de organização e relação com o outro (pessoas, a terra, a própria
cotidianidade). A relação dos integrantes do Coletivo Parabelo com os moradores da
Comunidade da Paz foi estabelecida a partir de uma série de errâncias por Itaquera que, por
força do acaso desembocaram algumas vezes nesta comunidade. Fato que promoveu o
inusitado encontro com um grupo de crianças que brincavam com fantasias de princesas e
super-heróis improvisadas. Formas de vida como estas é que são removidas, higienizadas,
desapropriadas, soterradas pelo que chamamos acima de gentrificação. A partir disso, nos
colocamos a seguinte questão: O que pode o corpo em estado performático mover neste
contexto?
Por meio das experiências vivenciadas em Itaquera, eu juntamente com Bárbara
Kanashiro elaboramos uma ação que intentou problematizar a pergunta acima. Uma
performance intitulada Disneylandização Urbana em que, vestidas com fantasias das
princesas da Disney, Branca de Neve e Cinderela, caminhamos pelas ruas de Itaquera
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identificado pela cartografia oficial, uma rua de brincar instituída por seus moradores, um
espaço de Ludicidade num local que não foi projetado para acontecer no mapa do bairro, uma
linha de fuga no Capão Redondo.
Esses rastros geraram os Leitmotive para a composição da performance "Rua de
Brincar". Através desta ação performática me entramei por entre as linhas de vida deste lugar.
No dia 25 de Agosto de 2013, por meio da performance Rua de Brincar, emergiram outros
fatores que vão para além dos constatados na cartografia oficial. A ação era simples,
perguntava às pessoas se elas conheciam uma história de violência e, ao ouvir as histórias que
as pessoas contavam ou não (seja por medo ou tristeza), as escrevia com giz no chão. Uma
escrita que permaneceu por ali como rastro, e que, como todo rastro corre o risco de
desaparecer. Tal como o rastro, essas histórias de violência que tornaram-se visíveis também
correm o risco de desaparecer se não contadas. Pois, diferente do que é considerado como
uma historiografia oficial, autorizada e gerida macropoliticamente, registrada em arquivos
institucionais, em livros didáticos, preservada e reproduzida em grande escala; "Rua de
Brincar" propõe a escrita de outras histórias, engendradas no âmbito micropolítico das
singularidades e desejos daqueles que diariamente corporificam, atualizam e participam da
transformação daquele local. Ouvi e escrevi por diversas vezes na rua a história de violência
que algumas pessoas me contaram, de uma mulher que morreu queimada na pracinha ao
lado da Rua de Brincar. Ouvi e escrevi na rua a história de violência que um menino me contou,
de uma pessoa que se jogou do alto do prédio da COHAB. Ouvi e escrevi na rua, a história que
uma moça que passava com seus amigos me contou, de que aquela "Rua de Brincar" era
chamada de "Rua da Morte", rua esta localizada no entorno do parque que tem um nome em
homenagem a uma das vítimas de violência no Capão, Santo Dias, a quem me referi
anteriormente e a quem seus amigos e companheiros rememoram o fato através de um
escrito no asfalto em tinta vermelha. Assim, as narrativas efêmeras escritas com giz no asfalto,
as histórias de violência que ouvi e escrevi, eram a presença da ausência daqueles que se
foram, ou dos que sofreram alguma espécie de violência.
Nesta cartografia/historiografia através da performance pude perceber que aquela
rua possui a ambivalência de, ao mesmo tempo, representar a morte e constituir-se como
lugar de quem inventa outros modos de vida, em um espaço de ludicidade. Porque para quem
não tem medo ela ainda é a Rua de Brincar. Para quem alimenta o desejo de resistir à
imposição e dureza presentes nas documentações oficiais noticiadas e registradas, esta rua
abriga vida e ainda é a Rua de Brincar. Para quem efetivou um desejo capaz de modificar o
nome registrado na cartografia oficial, como comprova a placa de identificação (Rua Arroio do
Engenho), grafando-o no corpo desta rua, em suas entranhas de asfalto, esta ainda é a Rua de
Brincar.

Com um carrinho de mão, uma pá e uma enxada, rumo ao emblemático estádio do Itaquerão e
lá, em pleno canteiro de obras, enterramos bonecas e bichos de pelúcia, diante de uma
significativa quantidade de torcedores corinthianos, apaixonados pelo seu time, que aos finais
de semana tem a oportunidade de prestigiar a construção da "casa" do "todo poderoso timão".
Nesta performance deslocamos do seu significado habitual ícones do imaginário dos
contos de fada, princesas que deveriam ser delicadas carregam pesados instrumentos comuns
ao trabalho masculino, como o carrinho de mão, a pá e a enxada; princesas que deveriam ser
frágeis e generosas cavam um buraco e enterram brinquedos. Esta sobreposição entre o que
convencionalmente se considera como pertencente ao universo masculino e o arquétipo da
princesa, vinculado ao universo feminino, pode suscitar um estranhamento que tornaria
aparente as contradições relativas ao processo de disneylandização deste local: um
empreendimento esportivo e turístico que soterra centenas de histórias de vida, em nome de
um conto de fadas, o espetáculo do futebol.
Enquanto caminhávamos, princesas operárias, pelas ruas de Itaquera sentíamos um
misto de curiosidade por parte dos transeuntes, amorosidade por parte das crianças que
passavam e cogitavam a possibilidade da distribuição dos brinquedos como demonstração da
bondade das princesas; e um misto de estranhamento e repulsa por parte dos visitantes do
estádio ao lidar com a imagem preestabelecida de princesa da Disney em contraposição à ação
proposta. Comentários como "Que porra é essa?", frase comumente ouvida pelos integrantes
do Coletivo Parabelo em suas ações, podem provocar deslocamentos da percepção do
transeunte/participante em relação aos seus hábitos e certezas e, assim, dar uma efêmera
visibilidade a questões como as que estão escondidas atrás das "cortinas" que encobrem os
paradoxos da realização de uma copa do mundo no país.

Lava-rápido. Flora Rouanet.
Perfografia#12_Jaçanã/SP. 2013.

É um sobe e desce nesses morros,
fluxo de memórias dilaceradas pelo sol.
Ela caminha e percorre suas histórias, são
sim as Marias, talvez a molambo ou Maria
e só...
Tá vendo moça, é a destruidora de
lares, encosta nas moças bonitas e segue.
Cuidado pra não escorregar nessas
sacolas enfeitando o chão.
Tem sim, a beleza encostada no
asfalto, logo ali pertinho da gente, gente,
gente... para pra ver só ela, esfregando as
carcaças que restaram da vida, os
fragmentos que sobraram de nós, a
carcaça do corpo que esfrega, esfrega que
sai, a ferrugem, a poeira, descobre
memórias que carrega como pedras e
doem, essas ladeiras inclinadas rachando
os pés da vida. São muitos pesos dentro da
gente.
É bem na carne que se sente esses
lamentos, há quem diga "é protesto!", há
quem queira matar. Matar essa lembrança
violenta, que cega que fede... Passa aqui
no meu peito, nessa carne
ensanguentada, passa e assa nas brasas
do despejo, na brasa da hostilidade, assa,
assa essa carne e serve num almoço de
Domingo.

Narrativas públicas. Bárbara Kanashiro
Perfografia#1_Belém/SP. 2011.
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