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RESUMO

Esta monografia integra um processo criativo em dança que aborda 
questões referentes às identidades sexuais, pelo viés da 
performatividade do gênero.  Partindo das vivências pessoais do artista-
pesquisador de estudos de identidade, sexo e gênero, optou-se pela 
plataforma do vídeo como resultado artístico, pela linguagem da 
videodança. Esta criação já é um resultado a partir  dos procedimentos 
de criação de um novo espetáculo de mesma temática, pela Cia. Etc.

Palavras-chave: Dança, Sexo, Gênero, Identidade, Processo Criativo.
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ABSTRACT

This monograph is part of a creative process in dance that addresses 
issues relating to sexual identities, the bias of the performativity of 
gender. Starting from the personal experiences of the artist-researcher 
studies of identity, sex and gender, we chose the platform of video art as 
a result, the language of video dance. This creation is already a result 
from the procedures of creating a new show of the same subject, by Cia. 
Etc.

Key-words: Dance, Sex, Gender, Identity, Creative Process.
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INTRODUÇÃO

EU, CORPO DE HOMEM QUE DANÇA
 Trazer à tona o que seria minha formação em dança, coloca em 

fragilidade muitas das concepções que fui sendo educado do que deveria ser 

um profissional da dança. Nasci em 1980, em Itapetinga, cidade do interior da 

Bahia, fundada em 1952, onde morei até 1997 onde nunca tive conhecimento 

de nenhum folguedo ou danças tradicionais da própria cidade. Uma única 

ocasião de conhecer algo nessa área foi uma coreografia para final de ano da 

escola, a partir de folguedos de fora de Itapetinga. Os locais de dança eram 

as festas em clubes e, durante o carnaval, nas ruas.

 Quando criança e adolescente, sempre percebi que homem não 

deveria dançar. O homem que dançava era desrespeitado, por ser 

comparado ao “sexo oposto”, como mulher: “mulherzinha”, termo que era 

muito comum, quando qualquer homem (independente da idade) dançava.

 Mas haviam momentos “permitidos”, em que o homem podia dançar: as 

festas. E foi nesse ambiente que eu mais me divertia. Ficava horas me 

mexendo, tentando imitar o que dançavam nos trios elétricos. Havia também 

a quadrilha junina escolar. E os bailes de aniversários, onde quem tivesse um 

par sempre era bem visto.

 Mas nesses ambientes, a oposição entre os sexos (masculino e 

feminino) extrapolavam as diferenças corporais e partiam para papéis 

representados com muita clareza: homens x mulheres. E nessa dicotomia 

sempre me senti incomodado. Tentava representar o “papel do homem”, mas 

não me sentia à vontade. Mas também não sentia desejo de representar o 

papel oposto. Aquelas duas únicas alternativas inibiam a minha presença nos 

espaços de dança. Pareciam lugares de delimitação de poder. E eu não 

estava disposto a brigar por um espaço entre aquelas pessoas.

 A primeira vez que vi um homem dançando balé, considerei a coisa 

mais abominável: um homem que não dançava como um “homem”, parecia 
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uma “mulherzinha”. Pareciam que as representações se restringiam a dois 

únicos papéis, e muito opostos. Ou extremamente masculino ou 

extremamente feminino. 

 Passei por alguns “concursos de lambada”, num período em que os 

homens puderam mexer o quadril muito mais do que era permitido 

anteriormente. E consegui ganhar alguns concursos. Mas, apesar de não ser 

comparado a uma “mulherzinha”, a minha vitória parecia não ter valor, além 

daquele momento específico.

 Comecei a perceber que meus desejos sexuais estavam indo em 

direção ao mesmo sexo, e isso causou muitos conflitos em relação ao meu 

modo de me comportar em festas. Eu não queria dançar com as meninas, 

mas não podia dançar com os meninos. Então era melhor não dançar – dizer 

que não sabia, e corporificar o discurso. Eu fazia questão de dançar mal em 

diversas ocasiões.

 Nesse período, a escola onde eu estudava passou a oferecer algumas 

aulas de “folclore”, onde os meninos podiam representar alguns folguedos. A 

professora não falava que era dança, mas dançávamos.  E ali eu percebi que 

tinha um outro modo de dançar que não era aquele das festas, nem dos 

carnavais, nem da dança de auditório de televisão, nem aquele balé que vi 

uma vez.

 Após alguns anos, comecei a ter vontade de fazer teatro. Fui proibido 

por meu pai: teatro não era coisa de homem. Fui fazer piano, mesmo meu pai 

também dizendo que também não era indicado para homem.

 Aos 18 anos fui fazer faculdade de jornalismo em Aracaju/SE e, aos 19 

anos, consegui entrar num grupo de teatro. Com pouco tempo, fui fazer aulas 

de dança moderna, popular e balé, devido às minhas dificuldades com corpo 

nas peças do grupo. Parecia que eu tinha cristalizado, até aquele momento, 

um corpo “sem jeito”, como eu havia pretendido há poucos anos atrás. 

 Continuavam as questões de gênero. Nas salas de dança eu me sentia 

deslocado com tantas mulheres e quase nenhum homem. As aulas de balé 

pareciam uma agressão, não pelo esforço muscular e articular, mas pela 
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forma que moldavam meu corpo – pareciam querer tornar feminino o meu 

corpo.

 Foi quando comecei a estabelecer relações com os estudos da 

faculdade, na relativização de valores culturais e na própria questão das 

identidades. Na faculdade debatia-se muito a identidade nacional, e logo 

foram abordadas as identidades sexuais. Comecei a perceber que grande 

parte de minha resistência com as aulas de dança estavam fundadas em 

preconceitos de gênero, advindos de meu contexto sócio-cultural (não apenas 

da cidade de onde eu vinha, mas de um contexto muito maior, que abarcava, 

principalmente, os meios de comunicação de massa). Essas observações, 

advindas desta época, fizeram com que eu começasse a ser mais generoso 

com meu próprio corpo e com o corpo do outro.

 Fui chamado a trabalhar na Sociedade Afro-sergipana de Estudos e 

Cidadania - SACI, uma ONG que defendia os direitos das mulheres, negros

(as) e cidadãos em situações de exclusão. Fui descobrindo o quanto havia de 

preconceito em quase todos os ambientes, das falas aos comportamentos 

mais triviais. Lá, fui convidado para contribuir com a Associação de Travestis 

e Transgênero – ASTRA, onde conheci uma travesti que despertou em mim 

um olhar de respeito e admiração pela sua luta e militância. Foram exemplos 

que mudaram meu olhar para grupos sociais marginalizados e que trouxeram 

uma outra percepção de mim mesmo, enquanto cidadão, corpo e artista. 

Aquelas experiências impregnaram meu olhar para a dança. A dicotomia 

simplista do “masculino x feminino” ia-se diluindo rapidamente em minha 

concepção de corpo e de mundo. A relação entre essas identidades sexuais 

fizeram da minha formação em dança uma outra história, que se distanciava 

do ambiente social em que eu tinha vivido até ali. 

 Ao fundar uma companhia de dança em 2000 (Companhia 3..., 

atualmente com o nome de Cia. Etc.) pretendia abrir um espaço para que 

outros artistas pudessem dividir comigo um ambiente artístico para pensar e 

praticar outros modelos de companhia e de concepção artística. E é nesta 

companhia que, ainda hoje, tenho buscado compartilhar com meus colegas 
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de trabalho e públicos outras percepções de mundo, de corpo e sensibilidade 

artística. Em 2008, propus a criação de um espetáculo que abordasse a 

questão de gênero, desejos e identidades sexuais. Todos concordaram e 

confessaram já ter tido vontade de criar algo abordando essas questões. Mas 

os riscos de cair na obviedade fez com que optássemos por não criar a partir 

das informações e formações que já tivéssemos até ali. Partimos para uma 

maturação do tema, pela pesquisa mais aprofundada, por meio de estudos 

teóricos  (livros, artigos, filmes, análise de espetáculos) e práticos 

(laboratórios de criação). Foi nesta fase que me matriculei no curso de pós-

graduação em dança, da Faculdade Angel Vianna em Recife, e passei a 

aproveitar várias disciplinas para aprofundar essas questões, a ponto de se 

converter em tema do meu trabalho de conclusão de curso (uma videodança 

e a escrita da monografia).

A PESQUISA NA CIA. ETC.
 No início da trajetória da Cia. Etc., tínhamos uma vontade de fazer dos 

nossos encontros e ensaios, momentos específicos  para pensarmos mais 

sistematicamente uma metodologia de trabalho que propiciasse estudos teóricos, 

experimentos para a criação e troca com outras áreas do conhecimento. Já no 

primeiro espetáculo do grupo, queríamos levar ao palco a relação entre a literatura 

de cordel e as feiras livres. Fizemos um vasto levantamento de autores e 

xilogravuristas da literatura de cordel, além de visitas a algumas feiras livres de 

Aracaju (cidade onde a companhia foi fundada e esteva sediada por 3 anos).

 Mas tudo isso ainda era muito incipiente. A cidade não oferecia incentivos por 

parte do poder público e muito menos  de iniciativas  privadas, o que interferia 

negativamente na existência de grupos profissionais na cidade e na continuidade 

dos trabalhos. 

 Em 2003, a companhia transfere-se para Pernambuco e, neste mesmo ano, 

sou convidado a participar do projeto Acervo RecorDança, um projeto que me fez 

conhecer um bom número de grupos do país que trabalhavam com pesquisa, 

incluindo artistas que tinham pesquisas acadêmicas integradas aos trabalhos 
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artísticos. Isso fortaleceu a vontade de trazer a pesquisa como fator importante de 

direcionamento na forma de trabalho da companhia.

 Mas o momento que isso passou a ficar mais  evidente foi com a Pesquisa 

Prática Pele e Ossos, realizada em 2008, por meio do Prêmio Funarte de Dança 

Klauss Vianna. Neste projeto passamos a estudar mais especificamente 

metodologias de pesquisa em arte. A participação de um filósofo (Pedro Buarque) e 

um fisioterapeuta (Giorrdani Gorki) trouxeram ainda mais rigor a esse novo caminho 

que tomava força no trabalho do grupo. 
Durante os seis meses da pesquisa prática Pele e Ossos, identificamos um 
grande número de estudiosos que confirmavam estas descobertas que 
realizamos ao longo do processo. Pesquisas na área de Pedagogia, 
Educação Física, Fisioterapia, Cinesiologia, Arte, Dança, Educação 
Somática e Filosofia reforçavam as preocupações que vínhamos tendo com 
a forma de trabalharmos na companhia. (SENA, 2010: 17) 

 Nesta mesma pesquisa, começávamos a querer utilizar a linguagem do vídeo 

para dar maior visibilidade aos trabalhos. Assim, optamos por convidar o videoartista 

Breno César, para registro da pesquisa, mas também participar da companhia, 

como integrante residente, propondo experimentos e pesquisas na área da 

videodança.

 A partir deste projeto, a pesquisa tornou-se a tônica de qualquer processo 

criativo, algumas vezes seguindo uma metodologia próxima à acadêmica e, em 

outros momentos, uma metodologia mais distante, mas não menos profunda.

 Por eu ser formado em música e ser compositor, comecei a criar trilhas dos 

espetáculos da própria companhia e passei a estudar e pesquisar sobre a relação 

entre dança e música. Silêncio, coreografado e dirigido por Saulo Uchôa, um dos 

fundadores da companhia, marca a minha estreia como compositor. E de lá pra cá, 

continuei compondo as trilha das  criações da companhia e, em alguns momentos, 

encontrando parcerias  para as criações. Atualmente o músico-compositor Caio Lima 

também integra a companhia e, juntos, iniciamos um estudo sobre a relação entre a 

trilha para espetáculo e a música para aulas de dança. Pretendemos transformar 

esse estudo inicial em uma pesquisa mais aprofundada e chegar num resultado 

prático, com composições dessas músicas para aulas de dança e trilhas sonoras.

 A presença de mais uma bailarina-jornalista na companhia, Liana Gesteira, 

tem estimulado também a criação de conteúdo informativo a partir das criações, 

como a criação de um boletim mensal (Fluxo), a realização de vídeos sobre as 
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criações da companhia (TV Etc.) e a realização de um podcast1  sobre assuntos 

referentes às criações (Rádio Etc.).

 A presença de Breno César, integrante formado em Arte e Mídia, trouxe 

também a linguagem da videodança como tônica para as  criações da companhia, 

tornando-se uma linguagem com uma produção significativa. Até o presente 

momento ele já dirigiu e editou 2 vídeo-documentários, 6 videodanças e 1 videoaula.

 Com todas essas linguagens  presentes nas  criações, começamos a borrar os 

limites entre dança, performance, instalações, videodança, videoinstalação, música 

para dança, paisagens sonoras, trazendo novas possibilidades de criação e novas 

inquietações.

PRIMEIRAS INSPIRAÇÕES PARA A CONCEPÇÃO DE UM NOVO 

ESPETÁCULO 
 Neste contexto, a identidade da companhia parecia sempre fugir de alguns 

padrões de companhia de dança, tanto nos resultados artísticos, como na própria 

forma de lidar com o conhecimento produzido a partir dessas criações. O que antes 

parecia uma curiosidade, assume um primeiro plano: usar a multidisciplinaridade de 

formações e experiências dos próprios  integrantes para potencializar as criações, 

pesquisas e descobrir novas formas de levar tudo isso ao público.

 Hoje percebo que esse tipo de questionamento influenciou diretamente na 

escolha em criar um espetáculo que partisse das questões sobre identidades 

sexuais. Em 2009 consolida-se, então, uma ideia mais específica do que seria esta 

a criação, ao definir como ponto de partida a Teoria Queer e como metodologia, um 

estudo teórico, antes mesmo dos experimentos artísticos. Os próprios estudiosos 

desta teoria têm divergências  sobre o que poderia defini-la, mas Jackie Susan traz 

uma explicação que, mesmo sendo superficial, localiza um pouco esses estudos:
Teoria Queer é o discurso acadêmico que substituiu em grande parte o que 
costumava ser chamado de estudos gays e lésbicos. O termo foi  cunhado 
por Teresa de Laurentis para "uma conferência de trabalho para teorizar as 
sexualidades gays e lésbicas que foi  realizada na Universidade da Califórnia 
em Santa Cruz em fevereiro de 1990". A palavra queer desde então tem se 
tornado mais ou menos sinônimo de gay e lésbica (ou talvez apenas homens 
gays) mas ao mesmo tempo uma das principais vantagens vistas nela foi seu 

1 Podcast é um formato de arquivo padronizado mundialmente para distribuição automática de áudio, 
criada em 2004, por meio do formato RSS de transmissão via internet. Com ele, sempre que um 
novo episódio estiver disponível, o arquivo é copiado automaticamente para o computador de quem 
efetua a assinatura de um destes endereços RSS.
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caráter inclusivo: queer abrangia homens gays, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, sadomasoquistas e uma lista potencialmente infinita de outros 
tipos de alguma forma marginalizados por sua sexualidade. (SUSAN: http://
pt.scribd.com/doc/46875684/Desbunde-Rizoma-net , acessado em outubro 
de 2008) 

 Queríamos colocar como desafio o entendimento e aprofundamento sobre 

essa teoria, para, só posteriormente, investigar essas questões no próprio corpo.

 Durante a trajetória, algumas coisas foram agregadas, como a inclusão dos 

estudos feministas, gays  e lésbicos, além de abrir espaço para estudos a partir de 

obras de arte (filmes, literatura, teatro, artes plásticas, fotografia e dança).

 A presença de duas mulheres para esta criação modificou consideravelmente 

as expectativas relativas  ao produto finalizado, já que a montagem estava sendo 

idealizada, inicialmente, com dois bailarinos. Ter duas mulheres no elenco trouxe 

outras questões, outras referências e outra sensibilidade sobre o que 

compreendíamos por identidades sexuais. O que nos levou a rever o próprio tema.

 Os próximos capítulos desta monografia irão contextualizar as etapas desta 

pesquisa que inclui a criação de uma videodança como resultado artístico desta 

pesquisa, apresentando os conceitos relativos  às identidades sexuais e corpo que 

foram estudados neste processo, os  procedimentos de criação e alguns 

apontamentos de  possíveis desdobramentos, após concluída esta pós-graduação.
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CAPÍTULO 1: IDENTIDADE

1.1 BREVES CONCEITOS ACERCA DA IDENTIDADE
 “O que é?” é uma pergunta muito simples, mas que habita qualquer tentativa 

inicial de conceituação. Uma pergunta que busca definir algo, para, talvez, 

chegarmos a uma ideia em comum do que queremos dizer. E conhecer a identidade 

de algo ou alguém é saber “o que é”.

 Stuart Hall nos apresenta três concepções de identidade, a do “sujeito do 

Iluminismo”, do “sujeito sociológico” e do “sujeito pós-moderno”, trazendo 

importantes colocações para entendermos a própria construção da identidade 

sexual. São três definições de sujeito que situa um pouco algumas temporalidades 

que convivem em nossa sociedade, apesar de estarmos em uma sociedade 

intitulada de pós-moderna ou contemporânea:
O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 
como indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 
razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, 
que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e como ele se 
desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo 
ou “idêntico” a ele – ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial 
do eu era a identidade de uma pessoa. (HALL, 2006: 10) 

 Tentando aproximar essas definições das questões levantadas pela criação 

em foco desta monografia, poderíamos fazer um paralelo do pensamento mais 

generalizado em nossa sociedade em que o sujeito que nasce com pênis é 

“naturalmente” homem para toda a sua vida, e quem nasce com a vagina, deverá 

definir-se como mulher, apesar de serem definições que têm sido revistas não 

apenas pela psicologia, mas também pela medicina e outras ciências. Mas estas 

questões serão aprofundadas na segunda parte.

 Uma segunda concepção de sujeito - o “sujeito sociológico” -  sai deste 

centro absoluto, trazendo a relação entre um mundo pessoal (um espaço “interior”), 

e um mundo público (o espaço “exterior”):
A noção do sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 
autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com “outras 
pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, 
sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava. G.H. 
Mead, C.H. Cooley e os interacionistas simbólicos são as figuras-chave na 
sociologia que elaboraram esta concepção “interativa” da identidade e do eu. 
De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica 
da questão, a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. 
O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas 
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este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 
“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. (HALL, 2006: 11)

 Já o sujeito pós-moderno, para Hall, perde esse caráter de ser unificado e 

estável, indo para uma fragmentação, com várias identidades e que não são 

necessariamente complementares, mas que podem, inclusive, ser contraditórias:
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 
redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 
estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma 
identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
“narrativa do eu”. A identidade plenamente unificada, completa, segura e 
coerente é uma fantasia.” (HALL, 2006: 13) 

 Quando abandona esta concepção de sujeito com uma essência, entramos 

num mundo bastante assustador para quem foi educado ou acomodou-se num 

entendimento de identidade que pode levar a termos a sensação de que perdemos 

todos os parâmetros para sabermos quem somos ou quem são “os outros”. O que 

não percebemos, muitas vezes, é que a ideia de sermos um sujeito com essência 

foi uma construção cognitiva que dava uma “falsa” sensação de sermos o mesmo 

indivíduo, em qualquer lugar ou idade, mesmo que moldássemos alguns 

comportamentos para ajustarmo-nos a algumas convenções sociais, ainda que esse 

comportamento fosse expressado como inadequação à situação.

 Stuart Hall nos ajuda a observar a identidade sexual, também como uma 

construção, tratada não em uma concepção absoluta e fechada, mas de  

identidades sexuais não fixas, identidades sexuais flutuantes:
(...) a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 
sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 
processo”, sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do eu masculino, 
por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram 
expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. 
Assim, em vez de falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos 
falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade 
surge não tanto da plenitude de identidade que já está dentro de nós como 
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de 
nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por 
outros. (HALL, 2006: 38) 

 Se levarmos em consideração a incidência de discriminação àqueles que 

“subvertem” a concepção mais  comum de homem e mulher, iremos perceber o 
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quanto há de um conceito fixo de que não devemos alterar a “ordem natural” ou o 

nosso “destino sexual”. O que muitas  vezes não se percebe é que a própria 

concepção do  sujeito-homem e do sujeito-mulher também foram construídas.

 Repensar nossa cultura, nossa época e relativizar conceitos tão arraigados 

podem parecer impossíveis, mas as situações de discriminação pela orientação 

sexual e/ou pela “escolha” de sexo tem se mostrado urgente, quando idealizamos 

uma sociedade em que os direitos deveriam ser iguais.

 Neste sentido, a construção de sujeito que trabalho nesta criação é deste 

“sujeito pós-moderno”, definido por Hall, em que o termo “identificação” é o único 

que se adéqua, se comparado com essa ideia de identidade como algo fixo e já 

pronto. Ao entender a arte que faço, como estando também um pouco à margem 

das artes  mais popularizadas, observo, igualmente, questões de identidade relativas 

à própria dança, ao borrar alguns limites ainda muito solicitados por grande parte do 

público, de uma dança como sinônimo de entretenimento e diversão, e não como 

objeto também de reflexão e diálogo com questões urgentes à nossa sociedade.

1.2 CONCEPÇÕES DE CORPO
 Após essas conceituações de identidade, podemos constatar que estas 

identidades expressam-se inevitavelmente no corpo do sujeito: o sujeito é corpo. E 

esse corpo é o que possibilita inscrever suas construções identitárias  e também 

refletir sobre elas:
Alguns já disseram que o corpo não mente. Mais que isso, ele conta muitas 
estórias e em cada uma delas há um sentido a descobrir. Como o significado 
dos acontecimentos, das doenças ou do prazer que anima algumas de suas 
partes. O corpo é nossas memória mais arcaica. Nele, nada é esquecido. 
Cada acontecimento vivido, particularmente na primeira infância e também 
na vida adulta, deixa no corpo sua marca profunda. (LELOUP, 2010: 15)

 Este pensamento de corpo nos leva a abrir um outro horizonte, em relação a 

outras áreas do conhecimento que começam a aprofundar questões levantadas pelo 

próprio corpo, tomando-o não apenas como “reflexo” da cultura ou expressão da 

natureza, mas um conjunto de fatores contidos nele próprio como objeto e sujeito de 

estudo. A sociologia do corpo pode nos  ajudar a entender um pouco mais esta 

abordagem:
O final  dos anos 1960 assistiu, logicamente, e de modo mais sistemático, a 
manifestação de abordagens que levavam em consideração, sob diversos 
ângulos, as modalidades físicas da relação do ator com o meio social  e 
cultural que o cerca. O corpo faz, assim, sua entrada triunfal na pesquisa em 
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ciências sociais: J. Baudrillard, M. Foucault, N. Elias, P. Bourdieu, E. 
Goffman, M. Douglas, R. Birdwhistell, B. Turner, E. Hall, por exemplo, 
encontram frequentemente, pelos caminhos que trilham, os usos físicos, a 
representação e a simbologia de um corpo que faz por merecer cada vez 
mais a atenção entusiasmada do domínio social. (LE BRETON, 2010: 11) 

Na opção por criar uma videodança que busca seu desenvolvimento a partir 

dos corpos de travestis, esse tipo de olhar para o corpo amplia o entendimento dos 

momentos cotidianos da vida da travesti, como importante fator para o entendimento 

da construção de sua corporalidade, sem, necessariamente, focar no seu momento 

“espetacular”, quando apresenta-se como drag-queen em ambientes onde esse 

corpo já é aceito. E esses estudos sociológicos trazem para o corpo seu lugar de 

importância para o entendimento de  transformações profundas que vinham 

acontecendo com a sociedade:
No final dos anos 1960, a crise da legitimidade das modalidades físicas da 
relação do homem com os outros e com o mundo amplia-se 
consideravelmente com o feminismo, a “revolução sexual”, a expressão 
corporal, o body art, a crítica do esporte, a emergência de novas terapias, 
proclamando bem alto a ambição de se associar somente ao corpo, etc. Um 
novo imaginário do corpo, luxuriante, invade a sociedade, nenhuma região 
da prática social sai ilesa das reivindicações que se desenvolvem na crítica 
da condição corporal dos atores. (LE BRETON, 2010: 09) 

E direcionando esses estudos para o corpo cênico, um corpo-artista, Ferracini 

nos apresenta um entendimento desse corpo que se constrói para ir à cena, para 

tornar-se obra de arte. Assim, ele define esse corpo como um corpo-subjétil, uma 

palavra que tem sua referência em Derrida e Artaud, e que brinca um pouco com a 

palavras projétil, sujeito e objeto:
O ator-dançarino, ou mais genericamente, o atuante, por definição comum, é 
um artista do corpo. Isso significa, em primeira instância, que ele usa, como 
território primeiro de trabalho, seu corpo – corpo-físico-ceular-nervoso-
fisiológico-mental inserido em seu contexto social, histórico, econômico e 
cultural – em toda sua potencialidade artística, transformando-o em suporte 
poético de sua arte – um corpo artístico, que venho chamando de corpo-
subjétil. Criar um corpo-subjétil, nesse caso, seria a capacidade do ator em 
usar uma “vida”, uma pulsão de vida de seu próprio corpo cotidiano 
insuflando, imprimindo organicidade a esse mesmo corpo quando em Estado 
Cênico. (FERRACINI, 2003: 58) 

Aqui começamos a observar o corpo não apenas como resultado desta 

construção, mas um corpo que é alterado conscientemente, interferindo em suas 

inscrições cotidianas e em momentos específicos. É o que Ferracini também trata 

como um corpo extracotidiano, o que não significa ser um outro corpo, mas outros 

corpos que habitam o mesmo corpo, mas que são acionados em momentos 

específicos, para detonar um processo de construção de um corpo-em-arte.
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 Christine Greiner contribui também para o entendimento de como esse corpo 

pode ser visto por diversos ângulos:
Quando se começa a estudar o corpo a partir de estados diferentes (e, 
muitas vezes, simultâneos), é como se identificássemos múltiplos 
escaneamentos nos quais imagens se atravessam umas às outras e mudam 
a cada instante. Embora, como diz Damásio, o fluxo de imagens (que ele 
chama de pensamento) seja intenso e ininterrupto, é provável que haja 
especificidades no que diz respeito ao modo como tais imagens se 
organizam, significam (ou não) e se tornam (ou não) visíveis. Assim, há 
evidências de que alguns desses pensamentos-imagens se processam de 
modos específicos no corpo artista. Esta especificidade não está nas “coisas” 
que elas representam mas no “modo” como operam. (GREINER, 2005: 109)

Mas toda essa conceituação e reflexão sobre o corpo não pode deixar perder 

de vista que é o próprio corpo que está pensando a si próprio e que é da 

experiência que esse corpo vai se construindo:
“Umedecendo silenciosamente a raiz do tempo”, como sugere o poeta 
Yoshimasu, percebe-se que sempre foi  assim. O que muda é a possibilidade 
que a arte, a ciência e a filosofia têm nos mostrado nos últimos anos, mas 
poucos conseguiram enxergar com clareza: é da experiência que emerge a 
conceituação e não o contrário. As fronteiras entre o corpo e as teorias do 
corpo estão definitivamente implodidas. Mas para testar essa hipótese não 
basta estar vivo. É preciso fazer da vida um exercício político de produção 
sígnica e partilhamento de saber. (GREINER, 2005: 123) 

Partindo desse entendimento é que percebo o corpo daqueles que 

“transgridem” as regras  dos corpos masculino/macho e feminino/fêmea como uma 

construção tão coerente quanto a construção dos que não “transgridem” essas 

regras. Os corpo masculinos e femininos são apenas simplificações estereotipadas 

da multiplicidade de expressão de um corpo que constrói seu gênero, não apenas 

pelas intervenções cirúrgicas, mas pela própria “intervenção” de experiências e 

escolhas, algumas delas de forma consciente e outras  tantas de forma inconsciente 

– mas nem por isso menos significativas.

 Pelo estudos da Teoria Queer, vemos que a ideia de um corpo normal na 

sociedade foi definido como aquele corpo que utilizam o gênero e sexo como 

sinônimos, estabelecendo o órgão sexual como o principal definidor da sua 

identidade sexual. E esses estudos expõem o quanto essas regras são baseadas 

em convenções culturais, chamando a nossa atenção para o quanto dessas 

definições de “sexualidades desviantes” estão preenchidas de uma ideologia 

heterossexual e machista. Para os estudiosos desta teoria, não se trata de incluir 

essas outras identidades sexuais como normais, mas questionar o próprio conceito 

dessa “normalidade”:
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O corpo da multidão queer aparece no centro do que poderíamos chamar, 
para retomar uma expressão de Deleuze/Guattari, de um trabalho de 
“desterritorialização” da heterossexualidade. Uma desterritorialização que 
afeta tanto o espaço urbano (portanto, se haveria de falar de 
desterritorialização do espaço majoritário, e não de gueto) como o espaço 
corporal. Este processo de “desterritorialização” do corpo supõe uma 
resistência aos processos de chegar a ser “normal”. O fato de que haja 
tecnologias precisas de produção de corpos “normais” ou de normalização 
dos gêneros não acarreta um determinismo nem uma impossibilidade de 
ação política. Pelo contrário. Dado que a multidão queer traz consigo mesma, 
como fracasso ou resíduo, a história das tecnologias de normalização dos 
corpos, ela tem também a possibilidade de intervir nos dispositivos 
biotecnológicos de produção de subjetividade sexual. (PRECIADO, 2008) 

 São com esses conceitos de corpo que passo a abordar as questões sobre a 

identidade da travesti, tentando não torná-la um corpo excêntrico, “desviante” ou 

“manipulado”, mas tão construído e “manipulado” quanto um corpo de homem ou de 

mulher. A travesti apesar de não se definir como mulher, nem homem, nem 

homossexual, nem heterossexual, traz inscrito em seu corpo todas esses conceitos, 

porque esses  conceitos também são corpo – e a travesti experimenta de forma 

muito profunda, e até mesmo agressiva, as contradições e cruzamentos desses 

conceitos de corpo e sexo, o que reforça o termo “identificação”, defendido por 

Stuart Hall, mais apropriado para pensarmos  esses  corpos/sujeitos, que o termo 

“identidade”.
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CAPÍTULO 2: SEXO, GÊNERO E DESEJO EM CORPO 

2.1 O CORPO COMO OBJETO E SUJEITO DO DESEJO
 Se para desejar um corpo, sinto fisicamente esse desejo, deduzo que desejar 

um corpo é constatar que o corpo-sujeito entra em relação com um corpo-objeto. 

Mas esse desejo pode passar por diversos sentidos, desde o sexual ao artístico. E 

observar esse corpo como objeto de arte, pode abrir algumas portas para 

pensarmos como podemos reeducar nossas sensibilidades  para encarar as diversas 

identificações sexuais de uma outra maneira.

 O conceito do sujeito pós-modernos, de Staurt Hall, junto com o 

entendimento de corpo-subjétil, de Ferracini, indicam um olhar para o corpo não 

como um objeto único e estável, mas perpassado por diversas camadas, nem 

sempre coerentes  e complementares, mas múltipla e atravessada por diversos 

outros corpos, incluindo o do próprio observado. Henri Pierre Jeudy, em seu livro O 

corpo como objeto de arte, faz um grande panorama de como o corpo tem sido 

utilizado em diversas linguagens artísticas  e comportamentos cotidianos, para 

expressar e dialogar com outros corpos os seus desejos, enquanto observador e 

observado:
Exacerbar a exibição do corpo para extirpar dele todas as possibilidades de 
linguagem, tal é o princípio de um bom número de experiências estéticas 
desde os anos 60. Será que o happening foi apenas uma mise en scène 
violenta da transgressão das proibições e dos tabus? Até a obscenidade 
provocadora, os movimentos corporais exaltavam o que estava recalcado, 
exprimindo todo o poder de irrupção do desejo. (página 115)

Esses experimentos artísticos vão dando espaço para percebermos o quanto 

ainda há a ser pesquisado e criado a partir do corpo, e como cada período histórico 

foi elegendo alguns componentes dessas investigações artísticas como importantes 

para aquele momento. E se inserimos aí o componente da sexualidade como fator 

de desejo, iremos percorrer diversos tabus ainda impregnados em nossos corpos, 

não apenas de quem investiga o corpo artisticamente, mas também em quem 

assiste a esses resultados artísticos.

Stuart Hall, a partir de Lacan, também nos apresenta “o outro” como 

importante fator para a construção constante da nossa identidade, colocando o 

desejo como determinante na forma como iremos nos relacionar com esses 

“outros”, deixando-os habitar ou não o nosso corpo:
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A formação do eu no “olhar” do Outro, de acordo com Lacan, inicia a relação 
da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma e é, assim, o 
momento de sua entrada nos vários sistemas de representação simbólica – 
incluindo a língua, a cultura e a diferença sexual. Os sentimentos 
contraditórios e não-resolvidos que acompanham essa difícil entrada (o 
sentimento dividido entre amor e ódio pelo pai, o conflito entre o desejo de 
agradar e o impulso para rejeitar a mãe, a divisão do eu entre suas partes 
“boa” e “má”, a negação de sua parte masculina ou feminina, e assim por 
diante), que são aspectos-chave da “formação  inconsciente do sujeito” e que 
deixam o sujeito “dividido”, permanecem com a pessoa por toda a vida. 
Entretanto, embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia 
sua própria identidade como se ela estivesse reunida e “resolvida”, ou 
unificada, como resultado da fantasia de si mesmo como uma “pessoa” 
unificada que ele formou na fase do espelho. Essa, de acordo com esse tipo 
de pensamento psicanalítico, é a origem contraditória da “identidade”. (HALL, 
2006: 37) 

 O desejo vai sendo entendido não apenas como um “sentir” mas também 

como um fator de construção de sua própria sexualidade. Ele transita entre o corpo 

que sinto desejo em ter para mim e o corpo que desejo ser. E nesse trânsito muitos 

corpos passam a co-habitar um mesmo corpo, gerando ainda mais diversidade em 

quem o constrói. É o que acontece quando  alguém passa a desejar um tipo de 

corpo ainda não reconhecido pela sociedade onde habita, ou as transgressões  dos 

corpo já “disponíveis” numa determinada cultura. Como se o “menu” de corpos não 

fosse o suficiente para alguém, sendo impelido a criar um outro corpo que ainda não 

foi construído em seu meio cultural.

 Mesmo em locais onde uma grande pluralidade de “expressões sexuais” 

estejam presentes, tem-se mostrado impossível querermos dominar todas as suas 

variações, o que é provado a cada momento que aparecem novos comportamentos 

e novas construções  de corpos a partir dos desejos sexuais, que ainda não foram 

pensados ou categorizados.

2.2 A NORMATIZAÇÃO DO CORPO
 Com esta compreensão de inúmeras possibilidades de expressão sexual e 

suas possíveis flexibilidades, vamos entrando em contato com uma “norma” social 

subentendida em vários meios de controle social, desde as instituições familiares e 

religiosas às propagandas comerciais, onde há uma predominância de um 

comportamento heterossexualizado, como o comportamento padrão, normal, 

desejado e esperado. E a esta forma “heterossexual” vem agregada uma concepção 

de corpo em que consolida-se uma maneira de ser homem/masculinizado e mulher/

feminilizada, também aceita como maneiras naturais  e saudáveis. Com isso os 
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corpo que não estejam próximo a essas expectativas passam a ser considerados 

como uma ameaça a esta norma vigente, instituída por meio dos discursos 

religiosos, comerciais e científicos:
Na década de 1960, Stanley Cohen desenvolveu uma reflexão sobre como a 
sociedade reage a determinadas situações e identidades sociais que 
presume representarem alguma forma de perigo. O então estudante de 
doutorado da Universidade de Londres explicou o processo de sensibilização 
social no qual um tipo de comportamento e uma categoria de “desviantes” 
são identificados de forma que pequenos desvios da norma são julgados e 
recebem uma forte reação coletiva. Assim, Cohen criou o conceito de 
pânicos morais para caracterizar a forma como a mídia, a opinião pública e 
os agentes de controle social  reagem a determinados rompimentos de 
padrões normativos. (MISKOLCI, 2007: 111)

Com este conceito de pânico fica ainda mais  fácil perceber como alguns 

modelos de comportamento ou de “manipulação” corporal vão sendo, em certos 

períodos, eleitos como um alvo a ser atingido. E, a cada momentos, muitas dessas 

instâncias de controle social vão encontrando justificativas “naturais” e “divinas” para 

exercer um poder coercitivo em toda uma comunidade para que exerça um tipo de 

censura que pareça um consenso. Assim, as mulheres tornam-se alvo em um certo 

momento, depois os homossexuais masculinos, pedófilos, travestis, bissexuais, drag 

queens, lésbicas, padres que têm atividade sexual, sadomasoquistas, poligamia, 

num “rodízio” em que sempre há algum inimigo em voga, e todos eles passam a 

representar um tipo de corpo que deve ter seus códigos reconhecido  (como se 

fosse possível) por todos e ser evitado.
Os pânicos morais são fenômenos antigos, mas se sucedem com enorme 
rapidez na sociedade contemporânea, na qual a moralidade não é mais 
redutível a um conjunto de regras simples pronunciado por líderes religiosos 
ou políticos. Vivemos em um período em que é preciso debater e renegociar 
a toda hora os limites morais da coletividade. Nos momentos de renegociar 
esses limites, aumenta a preocupação com certo tipo de comportamento, ao 
que se segue maior hostilidade com relação a ele até se chegar a um 
consenso sobre um grupo ou categoria social. O pânico moral fica 
plenamente caracterizado quando a preocupação aumenta em desproporcão 
ao perigo real e gera reações coletivas também desproporcionais. 
(MISKOLCI, 2007: 114)

E se estamos refletindo sobre as diferentes “identidades sexuais”, se 

pensamos na simplificação maior que a sociedade faz delas, podemos identificar 

facilmente que baseia-se principalmente na figura do homem e da mulher.  Porém 

são papéis que parecem se consolidarem a partir de uma expectativa construída em 

estereótipos, como explica Andre David Le Breton:
Mesmo que as diferenças de altura, peso, longevidade, etc., possam ser 
observadas de acordo com os sexos, em dada sociedade, não é menos 
verdade que na prática da vida quotidiana dos atores não se trata de uma lei 
intocável, mas de tendências. Em outras sociedades há variações nem 
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sempre desvantajosas para as mulheres. Parece que certas diferenças 
físicas estatisticamente encontradas entre homens e mulheres dependem 
muito mais do sistema de expectativas sociais que lhes atribui 
preferencialmente papéis aos quais estão sujeitos os sistemas educativos e 
os modos de vida. Existe, além disso, uma interpretação social das 
diferenças, uma moral  que as desenvolve e que confirma o homem e a 
mulher no estatuto para o qual estão designados. (LE BRETON, 2010: 66) 

 No próximo capítulo, tratarei de algumas categorizações dos corpos 

que são definidos pelas suas identidades sexuais mais “comuns” no meio 

LGBT2, para aproximar um pouco da discussão desse corpo a ser construído 

para a criação em vídeo em questão nesta monografia.

2.3 ALGUMAS DEFINIÇÕES DE IDENTIDADES SEXUAIS
 Apesar de entender a construção da identidade pelo viés do “sujeito pós-

moderno”, descrito por Stuart Hall, algumas categorias muito utilizadas por pessoas 

que frequentam os espaços direcionados ao público LGBT são importantes para 

entendermos como essas identidades acabam sendo tratadas na atualidade. Esses 

termos podem nos  ajudar a compreender como se definem e se diferenciam, ao 

menos em termos mais superficiais.

 Utilizarei, aqui, as  categorias definidas  por Pedro Vieira em sua monografia 

apresentada como requisito parcial para a conclusão do curso de Ciências Sociais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que ele define seis categorias 

de pessoas que se posicionam no papel da inversão masculina ou androginia, mas 

alertando dos limites dessa categorização, já que torna-se impossível pronunciar 

que cada uma dessas categorias possuem características imutáveis:
Travesti é a pessoa do sexo masculino de nascimento, que opta pela 
transformação corporal, com o intuito de investir no seu corpo, seu visual, 
sua imagem, seu gesto, sua voz de feminilidade. (…) Utilizam-se de cirurgias 
plásticas e implantes de silicone (seios, bunda, bochecha, lábios etc.), 
ingerem hormônios femininos e usam de outros recursos como a eletrólise, 
para evitar/parar o crescimento de pêlos no corpo. Quanto mais cedo 
começar a transformação, melhores resultados obterão nessa busca pela 
feminilidade, durante vinte e quatro horas por dia; por sinal, destas seis 
categorias, é a única que vive a androginia diariamente. 

Transformista  é o artista que se monta, imita uma cantora ou mesmo um 
cantor, dublando a sua performance, seu visual, suas músicas, suas roupas e 
seu comportamento em palco. É caracterizado como um trabalho artístico, 
em que todo o corpo e gestos necessitam estar harmonicamente idênticos ao 
do artista a ser copiado. Nessa área, muitos artistas começam a dublar e a 

2 Termo aprovado na 1ª Conferência Nacional GLBT realizada em Brasília, no período de 5 e 8 de 
junho de 2008, para representar lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros.
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se montar por causa das características físicas quase idênticas ao do cantor/
cantora dublado.

Caricata é o indivíduo grotesco, caracterizado por ser brega, cafona, usando 
grandes acessórios de cores berrantes, banguela, gorda, peluda etc., com 
roupas exageradas, muitos colares grandes, falando muitos palavreados de 
regiões interioranas e, até mesmo, usando laranjas no lugar de seios 
postiços.

Drag Queen é o ser que exageradamente produz uma imagem feminina e/ou 
também grotesca. Perucas cheias, grandes, com seios e bundas postiços 
enormes e desproporcionais ao corpo. Brincos imensos, bocas e cílios 
postiços gigantescos... tudo muito espalhafatoso. (...) Imitam voz feminina, 
têm gestos abertos e falam e gargalham muito alto. Muitas vezes constroem 
suas roupas e calçados e usam maquiagens e perucas sempre feitas por 
elas mesmas, sem precisar de um maquiador e cabeleireiro.

Top drags são, entre eles, as mais bem conceituadas visualmente. São as 
que mais fecham, mais dançam, mais abalam. São performáticas. São mais 
modelos do que as outras categorias, no andar, no vestir, no produzir-se. São 
drags no falar, no dançar, no jogar o cabelo e na maquiagem. São seres que 
se vestem como se usassem roupas exóticas criadas por grandes estilistas e 
que são usadas apenas nas passarelas da moda. Geralmente criam e 
produzem suas roupas e acessórios e suas maquiagens. Cotidianamente 
trabalham como cabeleireiras e maquiadoras e também como artistas.

Andrógino se caracteriza pelo artista onde sua principal  linguagem é a 
estética bizarra em que se confundem o feminino e o masculino. Possuem a 
tendência de transcender a dicotomia de gênero através da imagem 
montada: corpo, figurino, maquiagem, cabelo, acessórios. Normalmente, não 
colocam seios postiços. Se consideram artistas performers. (VIEIRA, 
2004: 43-46)

 São categorias  que apenas esboçam um pouco da necessidade cotidiana de 

agrupar algumas características em comum para cada expressão de sua 

sexualidade, sempre “transgredindo” as denominações dicotômicas dos gêneros 

masculino e feminino.

 Existem ainda muitos  outros termos, alguns que são desdobramentos desses 

apresentados e  outros que variam pela localização geográfica e meio sócio-cultural, 

mas todos eles partem sempre de uma necessidade diária de encontrar uma 

“identidade” que não cabe na “identidade-homem” ou “identidade-mulher”. 

Percebemos que as categorias  citadas por Pedro Vieira têm suas definições a partir 

do próprio corpo enquanto objeto (de desejo e/ou de arte), pela vestimenta, 

interferência cirúrgica ou estética predominante, o que se relaciona diretamente com 

as questões da criação da videodança discutida aqui – é um corpo construído a 

partir desses corpos que borram os limites entre o masculino e feminino, 

independente de suas práticas sexuais.
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 Aqui deixo expresso o respeito que tenho ao uso dessas categorias, mas pela 

visão de identidade e de corpo que adoto na escrita desta monografia e na criação 

da videodança, elas são apenas tonalidades de uma mesma variação que é a da 

fluidez do gênero e sexo. Essas  identidades  são tomadas aqui como meio de 

demonstrar, pelas nomenclaturas mais comuns nesses meios, aqueles corpos que 

não estão de acordo com as regras normatizantes do masculino x feminino, 

discutido anteriormente. Vale ressaltar que todas essas variações descritas referem-

se àqueles  definidos como, biologicamente, masculinos, não tocando nas variações 

dos corpos biologicamente femininos, por não serem o foco da criação.
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CAPÍTULO 3: O PROCESSO CRIATIVO

3.1 O PROCESSO CRIATIVO COMO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO 

 Estes estudos sobre sexo, corpo e identidade já faziam parte de uma 

pesquisa que a Cia. Etc. estava fazendo para a criação de um próximo espetáculo e 

que eu participava do processo. Querendo aprofundar ainda mais esses estudos, 

escolhi criar algo para a pós-graduação que também estivesse relacionado a esse 

espetáculo. Desta forma, fiz um recorte menor desses estudos, ao direcionar a 

criação para as questões relacionadas com a memória e construção corporal de 

homens que transgridem o comportamento tradicional masculino, pelo viés do 

gênero, por meio de minhas próprias experiências e memórias, alem dos estudos 

que já vinham acontecendo e que fui aprofundando no decorrer da pós-graduação.

Primeiro experimento

 Inicialmente, decidi utilizar minha perspectiva do que seria uma travesti, 

procurando estranhar, relativizar e desconstruir com base em meu próprio olhar. 

Segui então, como primeiro estímulo para a criação a música “Papai não gostou”, de 

Arrigo Barnabé e Bozo Barretti, que narra a trajetória de um menino que vai 

crescendo e descobrindo seus desejos sexuais, e como esses fatos relacionados 

vão sendo recebidos  pelos pais  e pela sociedade. Nesse trajeto, ele vai construindo 

uma identidade enquanto travesti, e que foi meu mote para a criação de corpo para 

um primeiro experimento, sem passar pela mímica ou gestualidade que narrassem a 

letra da música:

Quando você era pequeno mamãe estranhou, papai não gostou

Em vez de revólver, queria boneca, mamãe a boneca, a bonequinha

A bonequinha neném

O que os vizinhos vão pensar?

largou o karatê, largou o karatê, largou o karatê,

lááá

Pra fazer ballet, pra fazer ballet, pra fazer ballet
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E na escola, brigar, não brigava, nem jogava bola

Vivia com tédio

Mamãe estranhou

Papai não gostou

E logo procurou um remédio

Mas o doutor falou: cuidado meu amigo, a natureza tem mistérios

E quando ele fez dezessete

Dezessete primaveras

A sua mãe teve um chilique

Ele estava se maquiando na penteadeira dela

Usando seu vestido mais chique

Papai não gostou

Mamãe desmaiou

E seu pai desesperado exclamou: não, não pode ser, meu filho

Meu filhinho querido

É um travesti, é um travesti

O que os vizinhos vão pensar?

Você foi expulso de casa

E ficou na rua da amargura

Tentou de tudo, mas já sabia

Seu mal não tem cura, não tem cura

Era menor e foi parar no juizado

De lá pro reformatório foi um passo

Mas quando saiu, estava bem mudado

Portanto, motorista, cuidado!

Mulher bonita de madrugada na rua é um perigo,

Pode ser ele

E ele agora é diferente, ele agora mudou

Ele agora anda armado...

A forma agressiva como a música é cantada, e como os instrumentos são 

tocados, com a inserção de sons concretos (como os barulhos dos brinquedos, 

carros, tiro de revólver) e  algumas melodias que parodiam músicas que sugerem os 
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ambientes citados na narrativa, trouxe uma forte dramaturgia teatral, fortalecendo 

elementos mais narrativos  que eu estava querendo que aparecessem na 

performance. O timbre das vozes e a forma como as dissonâncias interferem na 

linha melódica denunciam a instabilidade presente nesse corpo que passa pela 

transição/transformação/construção da identidade sexual, no decorrer da letra da 

música.

O teor político presente pelos  exemplos de discriminação que sofrem aqueles 

que transgridem as “regras sociais” de um corpo masculino também foi um fator 

determinante na escolha da música para esse primeiro momento. 

Num primeiro momento, considerei inserir alguns clichês do que poderia vir a 

identificar uma travesti, como a relação dos pés em meia-ponta simulando o salto 

alto, a forma de mexer as mãos e braços, trazendo algumas referências das “divas” 

que se apresentam e são representadas nos palcos, intercalando também com um 

andar masculinizado, trazendo o estereótipo do homem/macho de nossa cultura 

como contraste e como uma denúncia do conflito que “suponho” acontecer na 

transformação de corpo na adolescência, e da adolescência para a idade adulta de 

alguém que constrói sua identidade como travesti.

Utilizei também neste primeiro experimento um lençol que começava sendo 

delicadamente arrastado pelo chão, pela mão, e ia sendo enrolado e posto dentro 

da cueca, sugerindo o volume do órgão sexual masculino, depois no peito, pela 

representação dos seios, não somente os “naturais”, mas também os  implantados 

cirurgicamente. Depois ia sendo desenrolado, espalhado por todas as  partes do 

corpo, trazendo referências  do corpo como possível de ser sexualizado em todas as 

partes. Em seguida, o lençol foi utilizado para amarrar algumas partes  do corpo, 

limitando a movimentação, trazendo à tona uma forma de construir um corpo que 

nem sempre pode expressar os seus desejos, numa metáfora dos limites impostos 

pelos costumes e pressões sociais e culturais.

Deste experimentos iniciais, o lençol foi transformado em um tule, que passou 

a borrar a imagem do vídeo e trazer um pouco da leveza, uma característica 

relacionada fortemente ao universo feminino. As partes do corpo em que o lençol 

entrava em contato foram reiteradas por palavras que passaram a ser inseridas 

graficamente na superfície do vídeo e se fundiam com o fundo do vídeo.
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Memória

Levando em consideração que eu não estava lidando com experiências de 

uma travesti, mas com a imagem que construí dela, surgiram vários incômodos, ao 

encontrar brechas que poderiam fragilizar a criação. Comecei a ter receio de tocar 

em questões muito íntimas de como essa construção de identidade dar-se em cada 

caso, ou, ao menos, em um caso real. Essas  questões, pra mim, estavam apenas 

nos livros, documentários e filmes relacionados. Essa distância alertava-me de um 

risco grande em supor saber o que se passava especificamente na vida real dessas 

pessoas.

Recorri às minhas lembranças da infância e adolescência, e de como eu lidei 

com a descoberta de pessoas que construíram essa identidade sexual e de como 

eu lidei com minha própria sexualidade, e decidi, então, criar a partir daí.

A primeira informação que salta a mim é que a definição de travesti que, 

durante muito tempo, estava misturada em minha percepção com outras identidades 

sexuais, como o transgênero, o transexual, drag queen e transformista. Assim, 

passei a tratar dessa transgressão de gênero a partir de várias identidades sexuais 

e não mais de uma em específico, como tinha projetado inicialmente – a travesti.

Esse entendimento de limites borrados na minha memória entre essas 

identidades sexuais, fez com que no video eu não tratasse especificamente de 

alguma dessas identidades  em específico. Surgiu daí também a vontade de deixar 

impresso textualmente no vídeo essas  categorias, com o intuito de levantar mais 

explicitamente o tema e também fazer uma interseção dessas identidades.

Dublagem corporal

Voltei aos laboratórios de criação não mais com a preocupação de construir 

uma movimentação a partir da travesti, mas dessa grande “nuvem” de identidades 

sexuais. Utilizo o termo nuvem, por metaforizar tão bem as imagens e conceitos 

dessas identidades, que ora eram tratadas de formas separadas, mas em outros 

momentos, servia melhor enquanto fusão, como estímulo de criação, assim como a 

investigação dos limites e passagens de uma para outra, descobrindo outras 

nuances de corpos/identidades sexuais não nomeados ou ainda reconhecidos.

Comecei a propor exercícios, dentro da Etc., eu e José W Júnior, outro 

bailarino da companhia, para que simulássemos uma dublagem de algumas 
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músicas pop comumente utilizadas em shows de drag queens. A “dublagem” deveria 

utilizar todo o corpo, com a exceção da boca. A segunda etapa foi filmarmos o 

“show” de cada um, individualmente, para, em seguida, fazer uma inversão de 

coreografia. Um iria identificar os princípios da movimentação do outro, para refazer 

seu “show”. E por fim, uma discussão sobre as impressões. 

Percebemos que as extremidades (braços, pernas e cabeça) eram mais 

articulados que a coluna e quadril, o que nos levou a questionar o porquê do quadril 

ser tão pouco móvel nessas performances de dublagem. Outra questão que foi 

levantada referia-se ao uso das mãos, que buscam uma delicadeza, mas um 

caminhar e deslocar no espaço mais pesado.

Aqui, a movimentação mais  estereotipada da drag queen foi cedendo espaço 

para uma qualidade de movimento que tornava a dança uma forma de 

estranhamento da erotização do corpo, alem de ter encontrado outras relações 

entre o gesto e o movimento, ao abstrair alguns de seus códigos, não apenas de 

mãos, mas também de pernas e braços.

Salto alto

Durante uma semana, experimentei dançar com salto alto, para perceber a 

fisicalidade que esse tipo de calçado poderia me estimular. Não apenas utilizei nos 

laboratórios de criação, mas utilizava dentro de casa, em momentos diversos. Senti 

grande dificuldade em adaptar meu peso para ser distribuído nos pés. Mas sentia 

que o peso estava na parte anterior dos pés. Dando a sensação de estar sempre 

em meia-ponta. Senti também uma liberação na articulação do quadril, mas um 

espaço articular que me impulsionava para cima e não uma liberação em todas as 

direções. A minha coluna parecia estar mais estendida. A mudança na minha 

estatura fez também eu sentir uma certa “superioridade” em relação ao meu estado 

com sapatos baixos ou descalço.

Esses laboratórios  acabaram dando uma direção bastante verticalizada para 

a sentido do corporal no espaço, havendo apenas um momento em que ele passa 

pelo chão.

Voz



31

Em experimentações  para uma possível trilha sonora, levantamos a 

possibilidade de uma trilha feita completamente com sons vocais e do próprio corpo. 

Assim fizemos diversos exercícios que relacionavam movimentação com o uso da 

voz. Em alguns desses experimentos, o objetivo era emitir sons que se 

aproximassem de sons pronunciados no ato sexual, não apenas os mais “comuns”, 

mas também os mais  excêntricos, “animalescos” e bizarros. Fomos encontrando um 

estado de corpo que trazia para a sensação de catarse, partindo para movimentos 

que, em alguns momentos, saiam de um “controle racional”, passando por posições 

que lembravam animais quadrúpedes. 

Fator importante deste processo foi o surgimento de num tipo de 

improvisação que não tinha surgido até o momento, que foi a exaustão física como 

estímulo para encontrar caminhos diferentes para a movimentação. Para a gravação 

das cenas que entraram no vídeo, realizei várias improvisações, previamente, até 

chegar ao estado de exaustão para, então, começar a registrá-las.

Objeto erotizado

Propus um exercício, num desses laboratórios, em que deveríamos 

sexualizar uma bola de tênis. Utilizá-la como objeto de desejo, mas também como 

extensão do nosso corpo, passando a ser uma “zona erógena”. Muitas sensações 

interessantes que sentimos ao improvisar não ficaram visíveis para quem observava 

a uma certa distância. Percebemos então que estava numa sensação que se 

expressava ainda muito internamente. Propus então a utilização do mesmo objeto, 

mas como algo que tomasse proporções maiores  do que o convencional em nosso 

corpo, o que ampliou a movimentação e a significação daquela sexualização.

Aqui surgiu o contato com a parede, que acabou por dar um caráter 

“dimensional” no vídeo, por não ter explorado a profundidade de campo. Como no 

momento em que eu estava improvisando com a bola de tênis na parede precisei 

encontrar formar de não deixá-la cair, fui construindo uma movimentação que depois 

iria se repetir, intercalando momentos de contato com própria parede, ora 

estabelecendo uma relação com uma certa distancia.

Descobertas pessoais
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Desses experimentos na coletividade, parti para momentos particulares, 

quando eu deixava várias músicas pop e dance tocando e ia improvisando a partir 

desses princípios que surgiram nesses exercícios. Muitas coisas se repetiram, mas 

algumas outras começaram a surgir e foram começando a esboçar alguns fluxos de 

movimentos que iam tomando mais propriedade e que iam estabelecendo uma 

“dramaturgia corporal” coerente que servisse de estímulo para a improvisação.

Da “dublagem corporal” fui experimentando abstrair um pouco a gestualidade 

afeminada, buscando mais  o estranhamento, do que um reconhecimento de braços 

e pernas de uma drag queen, e fui ampliando a própria forma de articular a coluna e 

quadril que, no exercício anterior, pareciam mais contidos.

Na vocalização, trouxe a sensação da catarse que surgiu nos momentos de 

quase exaustão na relação entre movimento e vocalização. No último experimento 

feito, antes da gravação final para o vídeo, utilizei a trilha sonora do filme Pink 

Flamingos, que trouxe um universo ainda mais  excêntrico e “animalesco” a essa 

movimentação, compondo uma movimentação de pernas que ainda não tinha 

surgido e que trouxe uma referência do ciscar de uma galinha ou um coice de 

cavalo.

Do “salto-alto” ficou a liberação e suspensão da movimentação do quadril que 

geraram algumas caminhadas neste estado corporal e suspensões da própria 

coluna, trazendo às vezes  uma grande oposição entre o topo da cabeça e a base da 

coluna.

E dos experimentos feito a partir da música “Papai não gostou”, de Arrigo 

Barnabé e Bozo Barreti, o lençol foi reapropriado em forma de um grande tule 

branco, que passou a esconder algumas partes de meu corpo e que passava a 

fazer referência simbólica aos véus de noiva e as saias dos balés românticos.

Últimas improvisações

Após todos  esses experimentos, uma dramaturgia corporal foi estabelecida e 

tornou-se um guia seguro para direcionar a improvisação. O corpo já não era uma 

mímese da movimentação de uma travesti, drag queen ou um homem afeminado. 

Conseguia perceber que a ideia das identidades fluidas e flutuantes  pareciam 

percorrer cada parte do corpo, e esse corpo também não trazia códigos já 
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estereotipados de uma técnica de treinamento ou de gênero. Agora era definir as 

últimas resoluções estéticas para poder passar para a gravação e edição.

3.2 ESCOLHAS ESTÉTICAS
 Como eu desejava tratar dessas  identidades sexuais  borrando os limites 

entre mundos tão “separados” e, poderíamos até dizer, “rivais”, fui tentando 

encontrar visualmente códigos que pudessem metaforizar essa ideia de “borrar”. 

Encontro um recurso de câmera em que amplio a abertura do obturador (para poder 

entrar muita luz) e passo a utilizar todos os elementos de cena na cor branca 

(parede e um tule), o que faz a claridade estourar ainda mais, pela reflexão da luz.

 Passo a improvisar sem nenhum tipo de roupa, deixando de lado qualquer 

código externo ao corpo, ressaltando sua pele e movimento como “superfície” para 

a performance. Com estas escolhas fujo de objetos que poderiam trazer em si 

muitos códigos já estabelecidos entre sexo ou gênero.

 Com esta composição a parede, o tule e meu corpo se fundem, fazendo 

revelar a metáfora dos limites borrados das identidades sexuais. Para ampliar ainda 

mais o efeito de fusão dos elementos  de cena, desfoco a lente e aumento o valor da  

saturação da imagem na edição final, para fundir também as tonalidades de branco.

 Opto por inserir palavras na cor branca, para também serem fundidas com a 

imagem e que deverão ser lidas apenas quando o corpo passar por baixo das letras, 

utilizando esse recurso como metáfora de uma categorização que sempre parte de 

um corpo, da experiência para um conceito. Defino com as palavras quatro 

momentos, que passam a dar um tom enigmático ao vídeo, já que as palavras  vão 

denunciando a construção de um corpo enquanto identidade sexual.

Primeiro momento

 No início da edição, pretendo dar um tom de um corpo que ainda não pode 

ser visto ou reconhecido. Para isso, ilustro com as  palavras: dentro, coberta, 

escondido, perigo, suspeita, segredo, silêncio e cadeado, que vão sendo vistas à 

medida que o corpo passa sob elas. Nem todas chegam a ficar visíveis, mas 

também passa a ser um recurso que fortalece o próprio conceito deste momento.

Segundo momento
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 Aqui brinco um pouco com a descoberta do próprio corpo, trazendo também 

um reconhecimento mais anatômico e sem traços que possam denunciar algum 

sexo ou gênero: braço, queixo, joelho, nuca, olho, perna,  pescoço, mão, boca; 

seguidas numa outra sequência com as palavras: rosto, dedo, umbigo, peito, coxa, 

língua, pé, cotovelo, tornozelo; e por mais uma terceira sequência para este mesmo 

momento: costas, panturrilha, dente, barriga, lábios, calcanhar e axilas.

  

Terceiro momento

 Aqui as partes  sexuais do corpo são abordadas por palavras que em si já 

trazem um pouco do constrangimento que podem causar em determinados espaços 

sociais, por esse motivo mesclei termos mais anatômicos  com gírias que definem 

essas partes: nádegas, pênis, glúteo, rola, ânus, mala, bunda, caralho e cú.

Quarto momento

 Após o percurso que vai de partes  do corpos que não definem gênero nem 

sexo, depois passando a determiná-los, aqui entram palavras  que evidenciam 

outras possibilidades de construção de uma identidade sexual que estão à margem 

das normas sociais de sexo e gênero: transformista, drag queen, travesti, transexual 

e transgênero. Com estas palavras a última cena chega a um branco total, fazendo 

fundir corpo, parede, tule e palavras, tornando impossível distinguir qualquer desses 

elementos, chegando ao extremo da metáfora de “borrar os limites” das identidades 

e dos corpos.

Ao partir para a escolha da música, opto pela ária Lascia Ch’io Pianga, de 

Georg Friedrich Handel (1685-1759), por diversos motivos. O primeiro deles foi a 

percepção de imediato de ser uma música que me passa uma tranqüilidade e uma 

leveza que eu gostaria que estivesse presente como contraponto da densidade do 

tema e da crueza como o corpo é exposto no vídeo.

Como as experiências de criação de corpo estavam ligadas  às  minhas 

memórias referentes a essas identidades sexuais, essa música também  compõe 

uma dessas lembranças, por ser uma das primeiras músicas em que fico 

impressionado com a interpretação de um homem cantando com uma voz 

“feminina”. Foi uma versão de Edson Cordeiro, que gravou esta música em um 
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disco de 1999. Lembro de que eu escutava sempre escondido, pois achava que 

aquilo não era apropriado para um menino ficar escutando. Devido à extensão 

vocal, Edson Cordeiro conseguia transitar entre as notas mais apropriadas à voz 

feminina e à masculina com muita facilidade, o que remonta à própria época em que 

foi composta esta ária, período em que era comum os castrati.3

Outro fator que tornou essa ária a trilha da videodança foi a narrativa contida 

neste momento da ópera, quando a jovem Almirena encontra-se em um jardim do 

palácio encantado da feiticeira Armida, que a seqüestra através de uma nuvem 

cheia de monstros. Ali ela lamenta o seu destino por não poder sair e ir ao encontro 

de Rinaldo, por quem está apaixonada. Uma narrativa que fez pensar no jardim 

encantado como essas identidades sexuais  que a sociedade insiste em querer nos 

aprisionar, sem permitir que saiamos dali pra encontrar outras possibilidades.

Lascia Ch'io Pianga

Lascia ch’io pianga mia cruda sorte, 

E che sospiri, la libertà!

Il duolo in franga queste ritorte 

De’ miei martiri sol per pietà 

De’ miei martiri sol per pietà.

Versão em português

Deixe-me chorar o meu cruel destino

E almejar a liberdade! 

E possa a dor, quebrar as cadeias

Do meu sofrimento só por piedade 

Do meu sofrimento só por piedade 

E foi da própria música que encontrei um título para a criação que poderia se 

aproximar de uma sensação corpórea relacionada a todos esses conflitos e 

angústias por quais  passam todos aqueles que se vêem em construções de 

identidades sexuais não aceitas pelas normas sociais. Da palavra em italino sospire, 

que está traduzido acima como almejar, mas que também pode ser traduzida como 

3 Castrati eram jovens cantores que passavam por uma operação de corte nos canais dos testículos, 
antes da puberdade, para que sua laringe não se desenvolvesse, passando a ter uma voz com poder 
e flexibilidade muito diferentes, tanto da voz da mulher adulta, como da voz mais aguda do homem 
não castrado. Esta prática surgiu no século XVI, devido à necessidade de vozes agudas nos coros 
das igrejas da Europa Ocidental, já que a Igreja Católica Romana não aceitava mulheres no coro das 
igrejas. Teve seu declínio na segunda metade do século XVIII.



36

suspirar, surgiu o título Suspiro para a videodança que integra essa conclusão de 

curso.

3.3 UM RESULTADO CORPORAL COMO INÍCIO DE UM NOVO 

PROCESSO
 Mesmo tendo chegado a um resultado artístico, em que foi construída uma 

dramaturgia corporal, percebo que ainda há muitas possibilidades de 

desdobramentos a partir dos exercícios de improvisação que relatei aqui.

 Desde os exercício mais  diretamente ligados  à criação de movimento, como 

as improvisações com o salto-alto e a bola de tênis, até os mais  abertos, como os 

exercícios de axaustão física, possuem um potencial criativo que só poderão 

enriquecer o desdobramento dessa dramaturgia em uma diversidade de 

movimentações e pensamentos de corpo.

 Algumas questões não foram abordadas na monografia nem na videodança, 

por ainda precisarem de um amadurecimento pessoal e de algumas pesquisas de 

campo, para que possam surgir num momento futuro como mais propriedade. Como 

exemplo, cito aqui as lutas políticas de mulheres e homossexuais por seus direitos e 

que interferiram diretamente na concepção e tratamento do corpo em nossa 

sociedade. Um assunto delicado, mas que tenho considerado como apontamento 

para  a continuidade da construção desse corpo para futuras criações artísticas.

 O desejo de poder acompanhar de perto o cotidiano de uma travesti, drag 

queen, transformista ou transsexual poderá, em outros momentos, servir também de 

estímulo pra outras descobertas corporais, incluindo novas percepções de corpo por 

essas mesmas pessoas, ao estarem em conato com um bailarino.

 Importante dizer que esta videodança passa a integrar também as produções 

da companhia, por ser considerada também fruto de investigações que já vinham 

acontecendo dentro da Cia. Etc. o que dará ainda mais visibilidade para o trabalho, 

que passará a ser enviado para mostras de videodança, e mostras LGBT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Quando decidi partir do trabalho de pesquisa que eu já estava inserido na 

Cia. Etc. sabia que retornaria com mais questões e com mais material criativo. E 

não foi diferente: as investigações corporais que fizeram parte de todo o processo, 

não apenas para a conclusão de curso, mas durante toda a pós-graduação, 

trouxeram algumas respostas, mas também novas perguntas.

 O conceito de “sujeito pós-moderno”, de Stuart Hall, me insere também no 

que eu poderia chamar de um chão flutuante, onde por mais que eu sinta estar 

pisando em terreno sólido e seguro, este mesmo chão possui suas mutações  e 

pode, facilmente, ceder e expor outras propriedades não imaginadas até aqui.

 Trazer o corpo para essa discussão, a partir da própria prática criativa trouxe 

ainda ouras descobertas, que nem sempre conseguiram ser traduzidas numa 

linguagem escrita, precisando ainda ser processada, reutilizada e re-apresentada 

em vários momentos para iniciar um outro processo de entendimento também a 

partir do corpo, o que acaba deixando fora da escrita da monografia algumas formas 

de conhecimento que ainda não conseguiram ser pensadas sistematicamente ou já 

apropriadas inteiramente pelo próprio corpo.

 As questões  estão ainda bem distantes de serem esgotadas, não apenas 

pelos meus processos pessoais, como também por outros artistas que queiram 

trabalhar artisticamente com o corpo, pelo viés das  identidades sexuais. Se o 

melhor seria falar em identificação e não mais em identidade, o sexo, gênero e 

identidade sexual será um tema que estará, por um bom tempo, num local de 

destaque, já que nossa sociedade ainda trata desses assuntos ainda de forma tão 

limitada e ainda muito distante das potencialidades de conhecimento pelo próprio 

corpo.

 Ter escolhido a Teoria Queer como ponto de partida para o início da pesquisa 

para uma criação artística mostrou-se muito produtiva, por ter apresentado outros 

olhares sobre a sexualidade que possibilitaram encontrar diversos caminhos para 

discutir, na teoria e na prática, outros conceitos que pareciam já muito bem definidos 

e estabilizados. A Teoria Queer passou a ser um bom alerta para diversos estudos 

de sexo e gênero que não questionam conceitos simples  como “natural x cultural” 

ou “normatização” em nossa sociedade. Um conjunto de teóricos que trazem 
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diversos autores de outras áreas  e que contribuem para instaurar crises em “falsas” 

certezas. 

 Se um dos papeis do artista é também levar outras  forma de sensibilidade 

para o outro, instaurando, inclusive, algumas crises em relação a essas “realidade” 

cotidiana, concluo esta pós-graduação comprometido em levar adiante esta 

pesquisa, com outras criações a partir dessas práticas e pensamentos do/no corpo.



39

BIBLIOGRAFIA

FERRACINI, Renato. A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea de Ator. 
Campinas: Unicamp, 2003.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomáz Tadeu da 
Silva e Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP & A., 2006.

JEUDY, Henri-Pierre . O corpo como objeto de arte. Estação Liberdade

LE BRETON, David. A Sociologia do corpo. Trad. Sonia M. S. Fuhrmann. 4.ed., 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010

LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seuS símbolos – uma antropologia essencial. 17. 
Ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

MISKOLCI, Richard. Pânicos Morais e Controle Social. Cadernos Pagu (28), 
Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu/Unicamp, 2007.

PRECIADO, Beatriz. Multidões Queer – Notas para uma política dos 
“anormais”.  http://www.rizoma.net/interna.php?id=216&secao=desbunde 
<acessado em outubro de 2008>.

SUSAN, Jackie. Teoria Queer. http://pt.scribd.com/doc/46875684/Desbunde-
Rizoma-net <acessado em outubro de 2008>.

VIEIRA, Pedro. O Ovo da Rainha Dragão. 2004. Monografia (Licenciatura e 
bacharelado em Ciências Sociais) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.


