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as noites são de reza, os dias são de luta (...) 

 Mc Werá1 

 

 

DAS REZAS 

começo tremendo. literalmente, dedos trêmulos no teclado, gestos trêmulos na corpa. efeitos do desconhecido? talvez... 

me aproximo da ternura radical e por isso vibro, abrindo-me ao convite de co-sentir e permitir ser atravessade em uma dança... cuja direção 

são as gravidades... e a mestra a própria terra2... 

onde meus pés caminham no presente? ando no cerrado brasileiro, centro-oeste. ando conversando com frequências que arrepiam os pelos da 

pele, com sussurros que orientam a escuta da respiração: 

dentro, fora, sístole, diástole, vazio, movimento. 

no cerrado, ando abrindo-me, cantando à invenção e rezando por lucidez em tempos tão trevosos de esgotamento e devastação.  

por aqui, tenho pedido pela assertividade que vem da escuta vegetal, pela força que vem do enraizamento no sutil...e aqui também me guiam, 

os lampejos que vem da raiva, da firmeza e determinação: 

quero viver, quero viver junte, queremos viver.  

começo essa performance caminhando e rezando, ou melhor, conjurando e pedindo licença às forças sob os pés, ao pó vermelho dessa terra, 

às arvores retorcidas, às raízes que estão embaixo de cada ume, uma, um de nós. 

                                                           
1frase do rap guarani “retomada da terra”de Mc Werá. 
2pensamento que reverbera com passagem do livro hijikata tatsumi, pensar um corpo esgotado, de Kunichi Uno, p.33, n-1 edições, 2018. 



por aqui caminho, tremo e aprendo a tremer. aguçando a escuta, pouco a pouco, às imensas consciências que vibram por toda-corpa.  

assim, começo, enfim: pedindo licença e também entonando um canto de agradecimento, no intento de fazer a voz que se inscreve nessa tela 

ressoar com sons que contém inúmeros nomes e modos de existência.  

vastas vozes são precisas para sustentar respostas e perguntas (urgentes), abrir espaço para mutações da própria vida-coletiva-cura. múltiplas 

vozes são necessárias para o treino da coragem-suficiente, aquela que possibilita deixar-se desmoronar:  

as merdas, arestas, feiuras, linhas de histórias destrutivas e sufocantes3. 

ruir dentro-fora, fora-dentro. 

ruir e ressoar com o presente,  com instintos que orientam na incorporação de propósitos comunitários . 

ruir e ressoar em tramas conjuntas da transformação. 

nesse instante, o canto da teia me sustenta, porque todes que existimos se movem, nos movemos juntes. 

ruir e ressoar com paradoxos desafiadores. 

ruir e ressoar: estarei falando nessa toada? antes de abrir minha boca é preciso saber falar.  

por isso rezo e agradeço e evoco esta corpa e suas interseccionalidades da mesma forma como chamo minhas ancestrais.  peço, por favor, que 

elas, as encruzilhadas que me fazem, falem as verdades. abram as gargantas e versem sobre o escuro e a luz; sobre as entranhas dos hábitos que 

reforçam as narrativas do passado, projetando-as no futuro, sombreando o presente. peço por integridade em tempos de polarização acirrada, 

extremismos dogmáticos, doutrinas de aniquilação do que se anuncia como diverso. peço, porque se não souber escutar com franqueza, as 

                                                           
3  ideias diretamente inspiradas pela p.69 do livro radical dharma, talking race love and liberation, de Rev.Angel Kyodo williams, Lama Rod Owens and Jasmine Syedukkah, 
published by north atlantic books, 2016. 



palavras inscrita nesse texto-ação4 serão de mentira; deixando-me performar-dormindo em uma paisagem de sonhos determinados pela 

dominação e sofrimento. 

 

portanto, aqui ao som dessas palavras escritas desenho uma letra-comunitária, um 

sigilo: inscrição de alguns dos infinitos nomes-existências que me fazem viver no 

presente. 
 

através desse gesto peço licença, outra vez, rezo e agradeço antes de começar a 

abrir a corpa – boca ao sonhar sísmico... 

 

 

 

 

DAS AÇÕES/DA PERFORMANCE 

dizem que tremer, deixar-se vibrar é co-regular as frequências do corpo à respiração da terra. liberar energia vital estancada pelas tensões dos 

traumas. é escutar-se: corpa em relação. 

escutar-se corpa seria abrir-se à uma inteligência mais vasta que da própria humanidade? 

escutar-se corpa seria abrir-se à uma dança sísmica? 

                                                           
4 Idem. 



dançar e ser dançade?  

sonhar e ser sonhade? 

de uma vibração quase imperceptível, de um espasmo que muda o rumo, uma brisa que alinha o corpo, escuto e aceito um convite: 

 encontra a fronteira entre noite e dia 

sonho e despertar 

 inconsciente de mutação, consciência de ação libertária  

é a corpa inteira que sonha em vida 

 

5 sonhos, 5 ações: conjurações. sonhos-oferenda. 

humildemente ante o segredo do sonho, deixar sua agência orientar as conjurações. manter a sensação do sonho vibrando na consciência e, 

assim, t r a n s d u z i r s o n h o s: mutar suas formas/manter as energias. 

os sonhos nos alcançam, dizem. 

 

     durante 5 dias, 5 noites, banhar-inalar-varrer-me de manjericão, erva de limpeza energética, erva que me aninha. deixar o corpo acordar e 

se o sonho quiser reverberar, abrir espaço para a sua expressão, estar atenta ao corpo nas noites e nas manhãs 

 

     durante 5 dias, andar sem rumo no fim da tarde, pés no chão, uma conversa com o cerrado que sustenta a cidade de brasília. ouvir o 

cerrado, sentir o cerrado, abrir-me 

 



     durante 5 dias, encontrar momentos para deitar no chão e tremer sem temor 

 

     durante 5 dias e mais co-sentir com ternura radical: 

 

 

    durante 5 e mais dias deixar perguntas 

reverberarem::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 



DAS PERGUNTAS 

como abrir a corpa para o sonhar sísmico? 

como sonhar o inconsciente vibrátil?  

dizem que o sonho é uma atividade corporal continua1. imensa consciência que sonha e dança através de cada ser, no sonho, na intuição, na 

visão... 

 a pergunta talvez não seja pelo sonho-conteúdo, mas sobre o sonhar-gesto. 

quem e o que caminham em nossa terra-corpa enquanto dormimos ampliando nossa imaginação coletiva e, assim, as ações comunitárias?  

quem e o que caminham sobre a terra que somos enquanto sonhamos e vivemos? 

afinal, a pergunta talvez não seja sobre o sonho, mas como se sonha. 

há tantas maneiras de sonhar quanto de seres que existem?  

ou, quiçá, estaria o sonhar cindido?  

quantas metodologias do sonhar estariam amordaçadas pela colonialidade patriarcal? 

e, então, como sonhar juntes? como ritualizar-nos nessa escuta, como um ato individual-comunitário cósmico-político2 de transmutação? 

como aprender a dar passagem ao inconsciente de mutações próprio dos movimentos vitais do planeta? como transduzir sonhos que curam?  

                                                           
1 a ideia do sonho como atividade ininterrupta pode ser encontrada na introdução do livro kabbalah and the power of dreaming: awakening the visionary life, de Catherine 
Shrinberg, published by inner tradiitons, 2005. 
2 a ideia de cura como ato-cósmico-político de emancipação é um pensamento da autora, psicóloga e sanadora Lorena Cabnal, feminista comunitária maya-xinka da 

Guatemala, que pode ser encontrada em suas publicações, vídeos, palestras, tal como no artigo a recuperação do corpo como território de defesa, revista geni, n.26, p.1-15, 
outubro, 2015. 



t r a n s d u z i r: mudança de forma, fortalecimento da energia-em-gesto-ação-vontade-serviço. 

 

 

 

 

 

  



DOS SONHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



conjurção1:  sonhar do cemitério, sonhar da sabedoria 

era uma noite de lua ensolarada. um clarão vermelho acompanhava as nuvens iluminando o céu. estava com minha mãe e perguntava:               

- por onde começo essa performance? caminhávamos. ela dizia vem comigo...a seguia por um jardim povoado, havia muita gente, certa 

tranquilidade amena no ar. minha mãe ia conversando, brincando, cumprimentando as pessoas no caminho, até chegar num portão. ela dizia:   

- é aqui que você deve começar. era a entrada de um cemitério. ela estava muito tranquila e eu um tanto curiose. passávamos o portão e ela 

me mostrava o túmulo dos meus avós, bisavós, tataravós. por aqui, dizia. 

 conjuração2:  sonhar dos sapatos, sonhar que vem da dança dos mortos 

avisto um salão de dança, grande, arejado. noite. me aproximo da casa. na entrada, muitos sapatos. passo entre os pares, com cautela e pouco 

a pouco percebo que há uma dança em curso. muitas pessoas, mais sapatos, montes de terra de várias cores. o jogo parece ser vestir os 

sapatos uns dos outros, umas das outras, umes des outres. sinto muita vontade de participar da dança, pouco a pouco, entro em um grande 

círculo. o tempo se dilata. essa é uma dança que faz mudar as posições da história, uma dança catártica, retorcida, gutural, uma dança que faz 

transformar o futuro através da recriação do passado. 

conjuração3: sonhar do caminho 

um amigo muito querido e amado. nos encontramos na beira de duas nascentes que parecem duas cacimbas. nos olhamos e escutamos uma 

voz que ressoa: “nóiz q desconfia da técnica, precisa ir fundo”.  mergulhamos dentro d’água, pra dentro da terra. 

conjuração4:  sonhar sonoro, sonhar dos sussurros sibilantes 

dos sons: só ouve, sussurros 

dos suspiros: silêncios, ferida antiga... 

de dentro: ruídos, fraturas opacas...     

grunhidos, rumores 



da escuta: murmúrios, raízes...    

tremores abertos, gemidos profundos... 

da libido:  viva serpente; língua que cura:  en-canto, um grito 

do corpo: lágrima; dos órgãos: sangue; do breu: melodia 

do sonho: espectral passagem e só...só ouve 

conjuração5:  sonhar da desintegração, sonhar sem palavra 

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ 

~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~ ~~~~ 
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DOS CONVITES 

convite com ternura radical 

seguindo o tempo não-linear, a transdução dos sonhos me parece vir das confluências de vários momentos. encontros espiralares, nos quais a 

pressa aparece como uma falsa ideia de precisão. a efetividade dessa conversa, para mim, vem em uma abertura a longo prazo, em 

intensidades que respiram, contraem e expandem, às vezes mais intensas, às vezes quase desapercebidas. até que em algum ponto-espaço-

tempo o sonho nos alcança, tanto na própria vida, quanto na intuição de que há licenças/sinais confluentes das autoridades mais que humanas 

para sua transdução. 

conto-lhes dos passos que tem me aproximado do sonhar. sugestões que podem ser ritualizadas em temporalidades cíclicas, concentradas em 

dias, semanas, meses; ou diluídas em uma espontaneidade a longo prazo do cotidiano. 

reaprendendo juntes a sonhar: 

     nas brechas do dia-a-dia, da correria, do cansaço, da ansiedade, das dores... encontre um compromisso profundo com a abertura do corpo 

ao presente, nem que seja por um minuto. respire, trema, coloque os pés na terra, dance, feche os olhos...incorpore-se aos gestos que te 

nutrem. 

     aprenda a pedir licença e agradecer, atenção à noite e ao amanhecer, a agência do sonho não “te” pertence. 

     tente não interpretar, busque perceber o sonhar como algo do presente-futuro e não como um movimento retroativo que narra 

exclusivamente sobre uma psicologia individual.1 

     busque se conectar com as sensações dos sonhos, mais do que à história, o narrar vem depois, como um gesto criativo e relacional. 

     tente manter a sensação, a energia por trás da sensação. 

                                                           
1 a antropologa Barbara Tedlock estudiosa dos sonhos em culturas não-ocidentais, argumenta sobre a diferença entre os sistemas s de interpretação dos sonhos, no artigo 
the role of dreams and visionary narratives in Mayan cultural survival, publicado pela ethos, 1992, vol. 20, pp. 453-476. 



     essa energia conversa com quais seres? plantas, animais, ancestrais, água, fogo, ar... 

     essa energia te/nos convida a co-sentir e cooperar com quais situações? 

     essa energia te/nos ensina a mutar em quais direções? 

      essa energia te/nos faz desmoronar em quais sentidos? 

 

DOS AGRADECIMENTOS 

começo rezando, pedindo licença e agradecendo. finalizo e sigo conjurando, pedindo licença, agradecendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

este trabalho foi inspirado no texto co-sentindo  com ternura radical,  de Dani d’Emilia, Vanessa Andreotti e 

o coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. 

 

criado por mar ~ yã <> makabra coqito e integra a série de rituais de arte/vida para a ternura radical. 

  

acessível em www.artseverywhere.ca 
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mar ~ yã (elu/delu) também conhecide como makabra coqito é uma artista multi-forme, nascide no Brasil e radicade no México. 

atua nas interfaces da performance, teatro de rua, cabaré transformista, práticas terapêuticas e educação popular. 

seu processo de criação de vida é visceralmente movido pela arte política e pelas medicinas ancestrais. 

atualmente trabalha no projeto de pesquisa performativa e pedagógica muda de pele como uma serpente, baseado em sonhos, rituais de cura 
e processos de justiça feminista. 

participa do coletivo teatro de operações, grupo baseado no rio de janeiro, que atua nos interstícios da arte e das pedagogias críticas, 
estudando relações de poder entre manifestações desobedientes e forças reguladoras da cidade e dos corpos. 

mestrado (em andamento) artes cênica (unb), pós-graduação em terapias através do movimento (faculdade angel vianna) e aprendiz perene 
de medicina tradicional zapoteca em oaxaca, méxico. 
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