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RESUMO  
O presente artigo versa sobre a ação estética “Do que falam as pedras”, enquanto política 
que pensa o corpo em ação a partir das huellas, conceito-imagem de Édouard Glissant, das 
culturas híbridas de Néstor García Canclini e as relações de construção de saber em diálogo 
com perspectivas decoloniais, filosofia contemporânea e o próprio gesto como matéria 
poética na América Latina. Os processos de hibridação cultural na América Latina se 
deparam com a complexidade transtemporal de convívio e reatualização de lugares 
tradicionais com certos projetos de modernização que não chegaram a ser concluídos. De 
certa forma, dissensuais por contingência, habitamos este sendo, nunca purista, nem 
autêntico, saltando diretamente para a pós-modernidade, com todas as violências, zonas de 
aderência e rejeição presentes. Neste contexto de complexidades culturais e históricas, o 
corpo evoca, para além do discurso, as ações (performances) como políticas estéticas que 
colapsam o projeto colonial.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Ação estética; huellas; culturas híbridas, políticas estéticas. 
 
 
RESUMEN 
El presente artículo versa sobre la acción estética “De lo que hablan las piedras”, em cuanto 
política que piensa el cuerpo em acción a partir de las huellas, concepto-imagen de Édouard 
Glissant, de las culturas híbridas de Néstor García Canclini y las relaciones de construcción 
del saber en el dialogo com perspectivas decoloniales, filosofia contemporânea y el próprio 
gesto como matéria poética en la América Latina. Los processos de hibridación cultural em 
America Latina se encuentran com la conplexidad transtemporal del convívio y 
reactualización de lugares tradicionales com ciertos proyectos de modernización que no 
lograran ser concluídos. En certo modo, disensuales por contingencia, habitamos el siendo, 
nunca purista, ni auténtico, saltando diretamente para la pós-modernidad, com todas las 
violências, zonas de aderência y rechazo presentes. Em este contexto de complejidades 
culturales y históricas, el cuerpo evoca, más allá del discurso, las acciones (performances) 
como políticas estéticas que colapsan el proyecto colonial. 
 
PALABRAS-CLAVE 
Acción estética; huellas, culturas híbridas, políticas estéticas. 
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nunca olhei para um objeto  que 
não retribuísse o olhar 

dedico-me a sentimentalizar pedras 
Boaventura de Sousa Santos 

Disparo: corpo nu chicoteando uma pedra em meio à vegetação do Cerrado por 

aproximadamente 1 hora. O chicote golpeava a pedra voltando com força para as 

costas da performer causando lesões e bolhas instigadas pelo sol. Após fracassar 

chicoteando a pedra, que ficou intacta, a performer derrama a garrafa de cachaça 

sobre a mesma e ateia fogo, enterrando o chicote logo em seguida. Local: Lago 

Oeste- Distrito Federal (DF). Materiais utilizados: Corpo nu, pedra, chicote de couro 

trançado, 3 folhas de comigo-ninguém-pode, garrafa de cachaça, fósforo e fogo. 

Caminho nua, pés descalços sobre pedras quentes, galhos secos e espinhos caídos 

de árvores contorcidas do Cerrado. Nas mãos um embrulho: chicote de couro 

trançado com duas pontas, envolto em três folhas de comigo-ninguém-pode, planta 

venenosa de nódoa branca e pegajosa, usada na medicina popular para afastar 

mau-olhado, catalisando energias negativas de possíveis inimigos. Conhecimento de 

raizeira, re-existência decolonial.  

De onde surge a força do golpe? Séculos de análise precisariam ser evocados para 

localizar tais jogos de forças e contra-ataques. Bato na inércia dos corpos que não 

tem o(l)vidos [sic.]. Bato no silêncio dos corpos que não falam. Um silêncio após o 

outro, que, ritmado, corta o ar em estalo, síncope, desvio, espanto. Desabo. 

Fracasso. Por um momento odeio tudo que é preciso odiar. A pedra segue intacta. O 

chicote esfacela, eu com ele. 

 
Figura 1: Do que falam as pedras. Ação de Maria Eugênia Matricardi. Lago Oeste-DF, Participação, 

Performance e Política, 2016. Foto: Mateus de Carvalho Costa. 
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Açoito violentamente o que não pode ser dito por exceder qualquer vivido.  O látigo 

rasga o tempo inexistente, que não se dissolve; ricocheteia na pedra e abre feridas 

nas costas. Carrego minha bisavó nas frestas que gotejam vermelhas com o suor do 

sol da tarde. Persigo as huellas (GLISSANT, 2006), pegadas, rastros de 

antecedentes incorporados, feridas históricas alumbradas por velas e ebós arriados 

em encruzilhadas. 

Se não temos ontologia possível, nascemos da morte, do genocídio inscrito nos 

corpos sem lápides.  Nascemos do nada. Nada que abriga todas as línguas 

desconhecidas caladas de pólvora e mundos possíveis sem escuta, gramática 

sufocada. Nascemos do nada, imóvel e mudo como pedra. Nascemos das pedras 

que retomam a força de sua opacidade, falam ao estilhaçar vidraças. 

La huella va por la tierra, que nunca volverá a ser território. La huella 

és forma de aprendizage de la rama y del viento: ser uno mismo, 

pero derivado del outro. Es la arena en auténtico desorden de utopía. 

La noción de la huella permite ir más allá de los estrechaminetos del 

sistema. Y refuta así cualquier colmo de posesión.  Requebraja la 

dimensión absoluta del tiempo. Se asoma a esos tiempos difractados 

que las humanidades de hoy em día multiplican entre sí por conflitos 

y todo lo por haber. (GLISSANT, 2006, p.23). 

Édouard Glissant, pesquisador caribenho, fala das huellas como rastros de re-

existência. Algo que redimensiona o sensível sem se territorializar, colocando em 

relação as identidades como raízes-rizoma: Al ser que Ser impone mostremos el 

siendo, que se yuxtapone. (GLISSANT, 2006, p.25). Este seguir sendo, contínuo, 

irrefreável, se faz em movimento, nomadismo de culturas híbridas e relações 

transtemporais que coexistem entre si. 

Giras de caboclos e pretos velhos são huellas, assim como o Jazz, a gargalhada dos 

exus e os bailes de favela. O rapé soprado na taboca, as pedras incandescentes do 

temascal, o jambú que faz tremer a boca e as retomadas de terras de povos 

indígenas em processos de etnogênese são huellas, rastros deixados no meio da 

mata de Odé. Trilhas que se abrem e se fecham, que seguimos sem saber aonde 

chegar. De certa forma, as huellas consistem em presenças que não se submetem a 
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projetos de racionalidade que tudo ilumina, afere e torna visível. Elas são formas de 

habitar o imensurável.   

Nem tudo pode ser dito, há coisas que não precisam ser trazidas para o campo das 

palavras, perdem o encanto, a força do não dito. Nem todas as discussões se 

resolvem. O beijo se beija, apenas isso. A morte há de ser morrida. Pés descalços 

tocando orvalho. Orgasmo, somente vivido, nunca suficientemente descrito. Nem 

tudo pode ser debatido, falado, perguntado, tratado, ensinado. A ideia de que a 

linguagem resolve tudo, de que a vida pode ser organizada por palavras como por 

força jurídica, traduzida por textos, de que política é aquilo que movimenta 

discursos, de que a publicidade amontoa opiniões e de que os desejos podem ser 

descritos, isso renega o olhar silencioso que tudo diz entre apaixonados, se abstém 

dos gestos que nunca entenderemos e esboçam toda uma vida. Dedo passando por 

folhagens que se fecham com o calor do tato. Tatu bola de jardim se encolhendo 

sobre as intersecções de si mesmo. A timidez que cala, gagueja, a vergonha, o que 

não se revela, os feitiços secretos, patuás pendurados por debaixo da roupa. Aquilo 

que os velhos reinventam e não tem vocabulário, crianças desgramatizadas. Neblina 

sobre a mata. Aquilo que chega mesmo no que é mudo, no que é estrangeiro, no 

que não faz questão de dizer nada. Aquilo que age, como gesto, ação.  

Contemporaneamente diversos projetos de resistência aos poderes de 

homogeneização cultural e estética seguem curso, levando em consideração a 

multiplicidade dos modos de vida e a escolha que cada indivíduo pode exercer no 

íntimo, na comunidade. Esses projetos, gestos, feitos, encontros habitam outro 

lugar: o regime estético (RANCIÈRE, 2005). Quando a ação se faz no mundo, a 

relação com a vida se mestiça, fica indistinta, partilham do mesmo plano de 

imanência. Contudo, não falamos de linguagem da vida, o RG tem um número 

específico, mas esse dado não me d(en)omina. Isso decepciona o entendimento, a 

linguagem, a arte.  

Zulma Palermo fala da colonialidade do saber como hegemonia estruturante, não 

apenas do discurso, mas das formas de operar que definem conhecimento, política e 

emergência sociocultural, determinando econômica e subjetivamente corpos e zonas 

geopolíticas marcadas pela chamada “diferença colonial”.  
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Más que el simple concepto de interrelación (o comunicación como 

generalmente se lo entiende en la academia) la interculturalidad 

señala y significa procesos de construcción de un conocimiento otro, 

de una práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro, y de 

una sociedad otra. (PALERMO, 2010). 

As transformações interculturais colocam em relevo a resistência de corpos 

racializados, do conhecimento negro e indígena, das sexualidades dissidentes, das 

chamadas minorias, que em realidade compõem a maior parcela da população 

mundial.  Elas dissolvem os polos binários que insistem em reificar a diferença entre 

bárbaro e civilizado, natureza e cultura, tradição e modernidade, centro e periferia, 

etc. reformulando outra ecologia de saberes. 

No necessito “entender a nadie”, ya sea individuo, comunidade, 

pueblo, ni “hacerlo mío” a costa de asfixiarlo, de que se pierda, 

así, dentro de uma totalidade quebrantadora que tendría yo que 

gestionar para assumir el convivir com ellos, el construir con 

ellos, el arriesgarme com ellos. (GLISSANT, 2006, p.31). 

Em contraposição à transparência que tudo almeja iluminar, pressupor dentro de 

uma lógica universalizante, Glissant propõe a opacidade. Um elogio à não 

racionalidade, ao não sabido. Opacidade que não fecha, não encarcera o sensível 

em sistemas reconhecíveis, e, justamente por isso, permite o acolhimento do desvio, 

da fragilidade, do atravessamento de outras línguas que se aglutinam, difratando, 

criolizando, segundo ele, as possibilidades de habitar outros imaginários.  

La teoria de la hibridación debe tomar en cuenta los movimentos que 

la rechazan. No provienen de los fundamentalismos que se oponen 

al sincretismo religioso y el mestizage intercultural. Existen 

resistencias a aceptar estas y otras formas de hibridación, porque 

generan inseguridad em las culturas y conspiran contra su 

autoestima etnocêntrica. (CANCLINI, 2001). 

Os processos de hibridação cultural na América Latina se deparam com a 

complexidade transtemporal de convívio e reatualização de lugares tradicionais com 

certos projetos de modernização que não chegaram a ser concluídos. De certa 

forma, dissensuais por contingência, habitamos este sendo, nunca purista, nem 
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autêntico, saltando diretamente para a pós-modernidade, com todas as violências, 

zonas de aderência e rejeição presentes. As periferias constroem seus próprios 

centros e gravitam por outras órbitas.  

Somos o fracasso do projeto colonial, em realidade, seu colapso. Somos ninguém. 

Corpos híbridos, aglutinação absurda de bricolagens indeterminantes. A ação, 

potência estética e política, efetua-se de qualquer um para qualquer um. Qualquer 

um e uma agem junto, iteragem (MEDEIROS, 2012), cospem na cara, acham 

estranho, rejeitam, gritam, se solidarizam, redefinem territórios, sentidos, colocam o 

vídeo da sua ação em site pornográfico sem a sua autorização, inscrevem suas 

imagens em editais com outros nomes, traem, amam, se comovem, acham bobo, 

desqualificam definições de ativa/passivo, artista/espectador, puxam o tapete do 

campo das significações e agem pelo não dito. Muitas vezes, a ação só chega a 

acontecer de fato com esta iteração do outro/outra, modificando intenções, tecendo 

desvios, efetivando co-autoria de desejos singulares. Quando a nau pirata não tem 

capitão no barco, o leme pode ser assumido por muitas mãos. Qualquer uma sou eu 

no meio da rua, tragada por multidão. Qualquer um, matilha anônima. Subjetividades 

individuais e coletivas. 

Essa implosão de linguagens, sem nome, sem conceito, que coloca no mesmo plano 

de imanência arte e vida, algo que diz respeito à autonomia da arte como um ser de 

sensação em si que consiste a partir do encontro, age como se fosse um terceiro 

corpo invisível com outra realidade sensível, um ser de sensação.  Ser, sendo, de 

sensação com desejos próprios, singulares. 

A partir desta experiência que mobiliza os sentidos e tira o fôlego do saber não se 

pode sair ileso. Algo transita entre a autonomia da arte, em que o objeto, gesto, 

imagem, troca, passa a ser em sua existência própria, mediada por via de uma 

matéria, que só pode ser em si mesma quando a própria matéria é abandonada. 

Autonomia da arte e relação com seu meio, o que não deixa de ser uma forma de 

co-dependência. 

Este nó entre as ações e vida, rua, dentro ou fora de instituições, desvela políticas 

estéticas que atuam de forma urgente, agem no mundo realizando, materializando 

gestos, não apenas provocações. Esta efetivação compõe lugares possíveis e 
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produzem dissensos reconfigurando material e simbolicamente espaços e relações. 

Esta qualidade de política é vista como indeterminação e abertura ao que não se 

sabe promovendo a circulação de afectos (DELEUZE & GUATTARI, 2010) em um 

presente profundo, para além da camada do instante. 

Por mais que o corpo de intenções e construções poéticas seja distinto, os 

desdobramentos e diferenças se encontram na política que escorre dos afectos. Não 

há diálogo com a ideia de eficácia ou de expectativa por delinear efeitos de 

intenções, como alguns esperam dos dispositivos críticos. O risco e a possibilidade 

de abertura se dão no lugar do não saber. 

A busca passa por uma vulnerabilidade (ROLNIK, 2006) que nos torna sensíveis ao 

outro. A produção de diferença permeia esses atravessamentos em que a minha 

pele e a pele do outro se dissolvem pela reverberação da vibratilidade de um corpo 

que está para além de um corpo orgânico. Quando perco a referência de mim, dessa 

ficção que entendo por eu, quando as minhas moléculas são chacoalhadas 

caoticamente até que possam decantar lentamente, cada uma pousando em outros 

lugares, algo acontece sem que passe pelo entendimento, e o corpo reconhece um 

encontro. Nesse encontro, o outro me despossui, e essa despossessão faz com que 

o ser possa descolar-se do previsível e engrenar no possível.     

As ações incidem na vida não somente com a perspectiva de opor a realidade e 

suas aparências. Mais do que denunciar, a proposição é de construção de outras 

realidades, heterotopias (FOUCAULT,1967) que podem ser vividas, como forma de 

reorganizar o tempo e o espaço de outras maneiras, construindo outras narrativas, 

ressignificando relações em comunidade, realidade sensível, formas, universo 

simbólico. E nada disso pode ser antecipado por expectativas de efeitos e 

localização de sentidos. 

A partilha do sensível (RANCIÈRE, 2009) permeia o seio da comunidade, 

compartilha o lugar comum e reorganiza a realidade sensível na qual cada 

subjetividade está inserida. Re-existir compartilhando, vazando desvios para que 

outras formas possam transbordar dessa fenda. Faz com que surjam formas de 

iterações imprevisíveis, redimensionando as relações dos seres com o espaço nas 

quais formas dissensuais foram injetadas. Agir desdobrando o impensável, 
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preferindo deslimites. Rasurar, correr risco para dar-se o direito de conhecer, 

lançando-se em tempestades variáveis. 

(Des)caminho por huellas que não sei, percurso informe, trilha de mato que se 

fecha.  Não caminho em linha reta para encontrar a saída mais rápida: enveredo na 

mata, como larvas, me banho no rio com Yara, rastejo no chão com cobras, troco de 

pele, escuto as cores do arco-íris no caminho entre o céu e a terra.  Na tempestade 

variável me lanço, arranco roupa, grito para Oyá, piso o som das poças de lama, 

deleito, derreto, devasso corpo orvalho, granizo, raio eletrificante.  

Ao conceito, corpo não chega, somente carcaça orgânica surda, anestesiada, 

ancorada em muletas de ossos e grades, bicos de calopsitas triturando alpiste, 

métodos. Verbo, não poesia. Ao corpo, para além do conto na carne, encontro 

frequências outras: cu que fala, pele onde morre superfície para mergulhar 

crustáceos de pinças afiadas e patas peludas contorcendo olhos para fora da lama 

úmida, vida em putrefação onde mora a velha, a que sabe desde as profundezas 

embalando seu ibiri nos braços.     

Por onde ruímos, amamos. Utopia sem piedade (FOUCAULT, 1966), potência frágil, 

incontáveis retalhos de instantes costurados porcamente. Delírio cotidiano, onde 

erro para aprender, nego o que tenho, o que não tenho. Crateras cavadas em poros, 

precipício em que salto desdita ao encontro do imprevisível. Sempre e nunca, algo 

incompreendido no nó do entre-tempo do espaço vazio, dobra decomposta de 

muitas dobras. Barquinho de papel que perco de vista em enxurrada segue com 

pressa o fluxo do meio-fio se dissolvendo pelo caminho, rodopiando por 

redemoinhos de esgoto até mergulhar na caverna de um bueiro. Enquanto segue o 

admiro, pela coragem. 
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