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É possível até que seja precisamente o modo como 

conseguimos ignorar que define o estatuto do que  
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saber.
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amenazadas.
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RESUMO

O corpo é o lugar onde as pesquisas artística e acadêmica se articulam para gerar questões 
problematizadas. Neste trabalho, os horizontes metodológicos tem como base um pensamento 
geográfico,  espacial,  que  procura  cartografar  as  noções  que  vão  sendo  construídas  em 
processo  ao  longo  da  pesquisa.  Inspirada  pelo  pensamento  de  autores  como  Nietzsche, 
Foucault, Susan Sontag, Oswald de Andrade, Cássia Lopes e Suely Rolnik, o corpo emerge 
não somente como objeto, mas como o próprio agente do estudo. A burla – retirada de dentro 
da moldura do gênero burlesco (visto principalmente em dicionários etimológico e de termos 
literários, bem como em  O Riso Burlesco, de Georges Minois, e na análise do movimento 
New Burlesque) – aparece como uma estratégia de criação do corpo, que pretende operar a 
partir de suas marcas (sendo algumas delas o gênero, visto por Judith Butler, bem como o 
colonialismo  e  estereotipização,  apontadas  por  Homi  K.  Bhabha,  entre  outras),  dando 
visibilidade e potência a características que estão impedidas de se desenvolver dentro dos 
discursos da tradição racionalista e colonial.  Percebe-se, através da descrição e análise de 
alguns processos criativos (dos trabalhos Los Juegos Provechosos, 2009; Simpatia Full Time, 
2008-2010; Burlescas, 2009; Salmon Nela, 2007; e  Technomaravilha, 2010), que pontos de 
bloqueio  e  aprisionamento  dos  estereótipos  tornam-se  evidentes  quando  o  corpo  está  em 
performance. Na burla do corpo, rompe-se com as lógicas e práticas normatizadoras, criando 
possibilidades de reinvenção. O trabalho problematiza, além disso, certos engessamentos de 
procedimentos e metodologias de criação no campo das artes cênicas (dança e teatro). Tais 
pontos de fixidez também corroboram para a manutenção de concepções de corpo que, numa 
prática  artística  comprometida  politicamente,  necessitam  ser  revistas  e  modificadas.  A 
pergunta de Espinosa,  atualizada por Deleuze e Guattari  – o que pode o corpo? – é uma 
questão  norteadora.  Das  práticas  artísticas  mencionadas  (nas  quais  participei  como 
performer), emerge o corpo que chacoalha – borrando contornos e inaugurando uma erótica 
própria ao ato performático (Massimo Canevacci). Esse chacoalhar torna-se um dos caminhos 
possíveis para iniciar a burla do corpo. O corpo que burla é uma resposta criativa à pergunta 
de como seria possível descolonizar o corpo, feita por André Lepecki, pois ele se torna um 
caminho para a leitura crítica de dados culturais.

Palavras-Chave: Corpo; Erótica; Performance; Burla; Processos Criativos. 



ABSTRACT

The body is the local where the artistic and the academic researches are articulated to generate 
problematized  issues  in  this  work.  Here,  the  methodological  horizons  are  based  on  a 
geographical thinking, in a spatial point of view, that seeks to drawing up cartographically the 
concepts  that  are  being built  throughout  the research  process.  Inspired  by the thought  of 
authors such as Nietzsche, Foucault, Susan Sontag, Oswald de Andrade, Cassia Lopes and 
Suely Rolnik, the body emerges not only as an object but as the subject in this study. The 
burla – extracted from the frame of the burlesque genre (studied in etymological dictionary, 
literary terms dictionary, in Georges Minois's article The Burlesque Laughter, as well on the 
analysis of the New Burlesque movement) – appears like a strategy to the creation of the body 
which want to operate from its scars (some of which are the gender, seen by Judith Butler, as 
well as colonialism and stereotyping, highlighted by Homi K. Bhabha, among others), giving 
visibility  to  potency  and  characteristics  that  are  prevented  from  developing  within  the 
discourses of colonial and rationalist tradition. It's possible to note through the description and 
analysis of some creative processes (the works Los Juegos Provechosos, 2009; Simpatia Full  
Time, 2008-2010;  Burlescas, 2009;  Salmon Nela, 2007;  and  Technomaravilha, 2010),  the 
blockade and entrapment points from the stereotypes that becomes evident when the body is 
in performance. In the burla of the body, it breaks up with logical and normalizing practices, 
creating possibilities for reinvention. This research discusses, in addition, a certain fixity of 
procedures and methodologies in the field of the performing arts (dance and theater). Such 
fixed points also supports for the maintenance of body conceptions that a politically engaged 
art practice needs to review and modify. The question of Spinoza, updated by Deleuze and 
Guattari – what can a body do? – is a north query.  From the mentioned artistic practices (in 
which I participated as a performer) emerges the shaking body – blurring boundaries and 
inaugurating a peculiar erotica born in the performative act (Massimo Canevacci). This shake 
becomes one of the possible ways to start the burla of the body. The body that does the burla 
is one artistic answer to André Lepecki's issue how to revert the colonization of the body, 
because it could be a way to read and to criticize cultural data.

Keywords: Body; Erotic; Performance; Burla; Creative Processes.
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1. INTRODUÇÃO

A burla do corpo: estratégias e políticas de criação. Afinal, sob esse enunciado, estaria 

falando de que corpo? Do meu próprio? Do corpo de outro? Seria do corpo que burla algo? 

Ou, ainda, do corpo burlado por alguém? Também poderia soar como um trocadilho de “a 

bula do corpo”, de todas as receitas que possibilitam manter a pseudo unidade de um corpo 

coerente e organizado. E em todas essas receitas (de remédios, venenos, antídotos), a presença 

de vozes, forças e imagens que me levam para aqui ou ali, tanto na criação artística quanto na 

escrita  deste  trabalho.  Escolhas  políticas  que  apontam  diferentes  estratégias  de  ação,  de 

performance.

Em meus processos de criação, procuro desenhar pontos de intensificação de estados 

de corpo tornando-os factíveis, no intuito de experienciá-los com a audiência. Esses pontos de 

intensificação, para mim, formam redes capazes de capturar coisas, e de deixar passar outras 

tantas. Penso nesse processo de escolha do que se retém e do que se deixa passar como o 

próprio ato performático. Importante é notar que, sob essa mirada, o ato performático estaria 

não  apenas  no  momento  cênico,  como  também  aquém e  além  dele.  É  uma  questão  de 

planejamento, de estratégia de ação, e de consciência de que se está afetando a si e ao outro 

mutuamente. E agora, nesta pesquisa,  eu não poderia proceder de maneira diversa: desejo 

fazer desta  experiência  através da escrita  uma intensificação de questões,  que capturam e 

deixam passar coisas, e que possam se mover ao sabor do compartilhamento com cada leitor. 

Na composição deste trabalho pretendo, portanto, utilizar procedimentos semelhantes aos de 

minhas criações artísticas. 

A burla do corpo será discutida, aqui, em diversas direções, tendo como plataforma 

para pousos e decolagens algumas descrições e problematizações sobre o processo de criação 
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da performance Technomaravilha – trabalho solo que estreou no ano de 2010 e que continuo 

rearticulando em diferentes contextos, ainda hoje. Obviamente, esse solo está relacionado a 

diversos eventos e aprendizados de minha trajetória artística e,  por isso,  precisarei  relatar 

também outras experiências que me fizeram estar aqui, agora, discutindo tais questões. Num 

outro plano concomitante, pretendo realizar um passeio por algumas noções do burlesco (seja 

na literatura, no teatro, no cinema ou na arte contemporânea). Ao caminhar por essas regiões, 

penso principalmente sobre a burla: o que há de mais contundente no burlesco. Olhando para 

a  etimologia  da  palavra,  observo  que  os  espaços  pelos  quais  ela  percorre  não  são  nada 

lineares. Dependendo do contexto, o burlesco pode inventar corpos e políticas diversos, até 

mesmo antagônicos. 

Cabe-me, portanto, perguntar quais seriam as possíveis relações entre burla, corpo e 

performance. Gostaria, por ora, apenas ressaltar que entre tudo o que se chamou de burlesco 

não há necessariamente  uma continuidade,  linearidade ou sequer  semelhantes motivações. 

Farejo uma espécie de sobreposição de diferentes objetivos, principalmente no que tange à 

ação de burlar para cada contexto específico. As descontinuidades e contradições talvez sejam 

o ponto de maior interesse,  afinal.  Pois,  como explicar,  por exemplo,  que entre o que se 

chama de literatura burlesca (séc. XVII) e o teatro burlesco (final do séc. XIX e início do séc. 

XX, sem falar do New Burlesque, nomeado dessa forma nos anos de 1990 e que perdura no 

séc. XXI) haja uma inexplicável passagem, com pouquíssimos registros: como se o primeiro 

desaparecesse para somente muito depois os próximos ressurgirem? Esse pseudo-problema 

guiou quase toda a primeira etapa desta pesquisa, até me levar para as questões que realmente 

deveriam ser consideradas nesta discussão. Por isso, não me ocuparei em definir contornos 

rígidos para o conceito de burlesco, mas sim problematizar noções de burla, nas diferentes 

situações estéticas discutidas. Neste trabalho de pesquisa,  Technomaravilha será o espelho 

quebrado do burlesco, em seus múltiplos pedaços descontínuos. Trilhando esses caminhos, 

Elke Maravilha, Luz del Fuego e Carmen Miranda – mulheres que serviram de base para a 

concepção  de  Technomaravilha –  sugerem  possibilidades  para  a  burla  do  corpo  como 

estratégia de criação aberta para o futuro. Tomar como medida de referência justamente a 

diferença e a multiplicidade pode ser uma estratégia  de escrita para captar  quais eram as 

políticas em torno daqueles corpos ditos ou não burlescos; e fazer perguntas, como: o que os 

define,  contorna,  legitima?  O  que  desses  corpos  permanece  em mim,  em nós?  Pretendo, 

assim, pensar numa proposta para criações que utilizem a burla como estratégia criadora, nos 
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contextos onde estou inserida. Como a burla poderia ser, hoje, o estopim para ações de corpos 

em performance?  Em que  medida  isso  apareceu  ou  ainda  aparece  em  Technomaravilha? 

Como operar artisticamente com esses ecos que permanecem, e o que desses ecos seriam 

radares para regiões ainda indizíveis? Como manejar essas lacunas? 

Há uma grande diferença entre: tentar definir respostas claras para essas questões em 

forma de conceitos; ou intensificá-las, utilizando um realce de situações experimentadas na 

criação artística. Por isso, a articulação entre prática e teoria está imbricada dentro de minha 

estratégia de pesquisa. As noções ocuparão o lugar do conceito. Pois, como diz Cássia Lopes, 

“Dispor de um conceito é ter segurança sobre o passado e o presente. Já o termo ‘noção’  

considera o passado, o que se institui chamar e nomear uma entidade ou objeto, sem negar a 

dimensão do futuro.” (LOPES, 2012, p. 44). Assim, o posicionamento político adotado nesse 

trabalho, e mesmo em meus processos artísticos, é a favor de uma erótica da arte (SONTAG, 

1997), que prioriza uma relação sensível com a produção artística. Com essa proposta de uma 

erótica da arte – trazida por Susan Sontag no texto metacrítico  Contra a Interpretação –, a 

autora sugere que a crítica se reinvente a partir  do abandono do vício interpretativo (que 

costuma buscar o significado da obra fora dela mesma, ou o que ela estaria tentando dizer). 

Dentro desse campo,  a  erótica da arte  seria  uma crítica  espelho, que olha  para  a  criação 

artística sem amenizá-la ou quebrá-la em pedaços. Não buscaria significado algum para além 

da obra, e sim nela mesma, nem utilizaria critérios a priori para exercer sua tarefa. Seria, ao 

invés disso, uma crítica que pulsaria a partir dos desafios propostos por cada situação. Por ser 

viva e desejante,  essa crítica seria  propositiva,  erótica – em contraponto à crítica clássica 

baseada na interpretação, na hermenêutica. 

Nesta pesquisa (que emerge na oscilação respiratória entre a prática artística como 

proposta teórica e a teoria como prática de criação), o corpo tem uma posição preponderante. 

Inspirada pelo que Sontag fez em relação à crítica, procuro criar espaços e vibrações para que 

o corpo reinvente  sua erótica,  amenizando os  efeitos da  tradição racionalista  baseada  em 

lógicas interpretativas. Sobre essa ênfase ao racionalismo, Lopes diz que

Todo valor atribuído como absoluto sustenta-se e se dispõe na eficácia de conceitos 
textuais. Parece comum, portanto, o mal-estar diante do indecidível da linguagem, 
pois há a tradição racionalista  que  se baseia  na lógica interpretativa,  pautada no 
desejo  de  impermeabilidade  das  certezas  e  da  unidade  resultante  da  coerção 
discursiva. (LOPES, 2012, p. 44 e 45). 
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O corpo escapa  a  essa sujeição e  emerge não somente  como objeto,  mas como o 

próprio agente do estudo. As lacunas, pausas e cortes, assim como momentos de dúvida e 

tensão,  não  serão  amenizados ou escondidos  – eles  serão,  provavelmente,  as  partes  mais 

eloquentes da pesquisa. 

Agora, gostaria de insistir na burla do corpo. Há um corpo a ser burlado. A burla, aqui, 

é um percurso do corpo na tentativa de operar a partir de suas dores, de suas marcas, de seus 

entraves. Mas também de suas alegrias, descobertas e invenções. Burlar, em certa medida, é 

rir, e é preciso malícia para rir de si sem piedade. Estranhar-se. Portanto, a centralização dos 

temas desta pesquisa sobre meu corpo não faz com que estejamos falando exatamente sobre 

mim – essa possível virtualidade cercada por uma pele que delimita um dentro e um fora. Esse 

seria  um falso problema.  A escolha desse  recorte  é  antes  uma delimitação,  parte  de  uma 

estratégia de ação. Afinal, “de quem se fala quando se fala de mim”? Burlo a condição do eu 

como agente portador de vontades supremas, de uma história individual, de uma psiquê bem 

definida. Sou mais um nome acidental (MÜLLER, 1993). Esse eu figurará apenas como ponto 

de partida: uma miragem, a condição de quem fala. Porém, nem por isso deixará de questionar  

seus pontos de origem, identidade e fixidez. Nesse sentido é que aparecerão aqui reflexões 

sobre meu corpo na dança,  no teatro e na performance.  Apresentarei  conflitos e impasses 

sobre  como  construí  um modo  de  atuação  a  partir  da  inadequação  a  algumas  tradições, 

padrões e técnicas dentro dessas áreas. E, também, nas trajetórias e colaborações com outros 

artistas, como foi a passagem da artista que se entendia como diretora teatral e que depois 

começou a realizar trabalhos solo que, necessariamente, exporiam o corpo em performance. 

É conveniente discutirmos um pouco sobre o teor biográfico e autobiográfico presente 

nesta pesquisa. Segundo Leonor Arfuch, 

Efetivamente,  haverá  diferentes  tipos  de  valor  biográfico:  um  valor  heroico, 
transcendente,  que  alimenta  desejos  de  glória,  de  posteridade;  outro  cotidiano, 
baseado no  amor,  na  compreensão,  na  imediaticidade;  e  ainda  é  perceptível  um 
terceiro, como “aceitação positiva do fabulismo da vida”, ou seja, do caráter aberto 
inacabado, cambiante, do processo vivencial, que resiste a ser fixado, determinado, 
por um argumento […]. (ARFUCH, 2010, p. 69 e 70).

A presença da voz da primeira pessoa sustenta-se na terceira via descrita pela autora: a 

de aceitação do fabulismo da vida, do desejo de reinvenção. Uma autocriação que se constrói 

na “outridade de si mesmo, a abertura ao conhecimento (do ser) como disrupção” (ARFUCH, 

2010, p. 70 e 71). E a burla da identidade precisa passar pelo descentramento da posição fixa 
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geralmente ocupada pelo eu, por uma certa dispersão – que pode ser gerada tanto na escrita 

quanto na performance, por seu caráter rizomático, intertextual, labiríntico.  

Vejamos alguns sinônimos comuns nos dicionários de língua portuguesa para o verbo 

burlar: falsificar, trapacear, enganar, iludir, fraudar. Todos esses verbos sugerem que existe 

algo para ser traspassado, modificado, pulado. Porém, também carregam uma dicotomia, pois 

partem do pressuposto de que algo oficial precisa ser iludido ou enganado para que algo não 

lícito aconteça. Por isso, não estou contente com esses significados. Consultando a etimologia 

da palavra burlesco, houve um sentido bastante incomum a ela empregado, mas caído em 

desuso, que nasce da ideia de burla como mistificação (REY, 1993, p. 309). Portanto, burlesco 

poderia ser algo trabalhado no crivo da mistificação, do mistério, da ficção (e por que não da 

autoficção,  do  autofabulismo?).  Além  desses,  desejo  sugerir  um outro  uso:  para  mim,  a 

aproximação com a antropofagia sugere à burla diversas características, mais propositivas do 

que  reativas  (como  seria  no  caso  de  entendê-la  unicamente  como  fraude,  engano,  etc). 

Antropofagicamente, burlar seria incorporar as coisas do mundo, criando objetos e situações 

impossíveis  mediante  as  cansadas  dicotomizações.  Unir  pedaços  de  mundos  distantes, 

amarrando-os num feixe (fetiche) incomum. Sob esse viés, até mesmo o poder colonizador de 

captura pelo fetiche e o estereótipo pode ser burlado. Para Bhabha, 

Dentro  do  discurso  [colonial],  o  fetiche  representa  o  jogo  simultâneo  entre  a 
metáfora como substituição (mascarando a ausência e a diferença) e a metonímia 
(que registra contiguamente a falta percebida). O fetiche ou estereótipo dá acesso a 
uma "identidade" baseada tanto na dominação e no prazer quanto na ansiedade e na 
defesa, pois é uma forma de crença múltipla e contraditória em seu reconhecimento 
da  diferença  e  recusa  da  mesma.  Este  conflito  entre  prazer/desprazer, 
dominação/defesa,  conhecimento/recusa,  ausência/presença,  tem uma significação 
fundamental para o discurso colonial. Isto porque a cena do fetichismo é também a 
cena da reativação e repetição da fantasia primária – o desejo do sujeito por uma 
origem pura que e sempre ameaçada por sua divisão, pois o sujeito deve ser dotado 
de gênero para ser engendrado, para ser falado.

O  estereótipo,  então,  como ponto  primário  de  subjetificação  no  discurso 
colonial, tanto para o colonizador como para a colonizado, é a cena de uma fantasia 
e defesa semelhantes –  o desejo de uma originalidade que é de novo ameaçada pelas  
diferenças de raça, cor e cultura (BHABHA, 1998, p. 116 e 117).

O  autor  fala  do  bloqueio  da  diferença  através  da  repetição  e  fetichização  do 

estereótipo. Porém, através de semelhantes procedimentos utilizados de maneira irônica num 

processo criativo, é possível dar acesso à diferença recalcada. A meu ver, a burla permite isso:  

visibilizar, através da reversão de certos efeitos, o que está impedido de se desenvolver dentro 

dos  discursos  da  tradição  racionalista  e  colonial.  A exemplo  disso,  Massimo  Canevacci, 
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antropólogo italiano, introduz diferentes propostas para pensar o fetiche e seu papel na criação 

artística. Para o esse autor,

 

[…] encenar o fetichismo, torná-lo transparente, ainda mais visível, incorporá-lo e 
dançá-lo, fazer-lhe uma etnografia e uma coreografia: tudo isso se transforma num 
ato poético/político adequado à expansão de uma comunicação visual desejante. 

Emerge  daí  o  fetichismo  que  não  coincide  totalmente  com  o  domínio. 
(CANEVACCI, 2008, p. 166 e 167).

Etnografia  e  coreografia  do  fetichismo  podem  engendrar-se  para  alcançar  outros 

lugares, devires, sensações. Produção de erótica. A partir de Canevacci, pode-se pensar numa 

cena da evidência do desejo, através do corpo ambíguo e oscilante, para furar a carapaça 

colonial. Fazer com que a exacerbação do fetiche altere a fixidez dos estereótipos. Ao falar da 

presença do estereótipo em episódios da carreira do artista Gilberto Gil, Cássia Lopes expõe 

que, em relação ao corpo,

[...] o elemento recalcado sempre retorna. O episódio também pode ser entendido 
como o retorno do segredo guardado, do conteúdo informulável pela fala, tendo em 
vista  os  vetores  sociais  que  legitimaram  e  legitimam  as  narrativas  aceitas.  Na 
performance do artista  [Gilberto Gil],  a  diferença  engendra-se nesse vaivém das 
repetições e se ergue na insistência dos estereótipos. Entretanto, os atores das cenas 
repetidas podem ser vistos de vários lugares. Com inquietas máscaras, restitui-se à 
encenação  a potência  do disfarce  e  do corpo que  tem a história  como realidade 
descontínua. (LOPES, 2012, p. 41). 

Não há,  pois,  quando o corpo está  em performance,  como ignorar  ou  resistir  aos 

pontos de bloqueio e aprisionamento de nossos estereótipos. Ao contrário,  eles se tornam 

evidentes, e é preciso querer lidar com esses conflitos. A burla foi a maneira que encontrei 

para manejar tais questões. Portanto, ela pode funcionar como uma estratégia de ação dentro 

de uma política específica do corpo, que não coaduna com seu congelamento ou padronização 

dentro das políticas identitárias vigentes.
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        Technomaravilha, Giorgia Conceição. 2010. Foto de Leco de Souza.

Technomaravilha nasceu de um contexto específico de minha trajetória artística. Após 

ter  me  graduado  em  direção  teatral  e  ter  dirigido  inúmeros  trabalhos  pela  Companhia 

Silenciosa,  eu  sentia  necessidade  de  experimentar  as  discussões  que  trazia  em  minhas 

encenações  com  meu  próprio  corpo.  A Companhia  Silenciosa  foi  iniciada  por  mim  em 

conjunto  com outros  cinco  alunos/artistas  dentro  do  ambiente  da  Faculdade  de  Artes  do 

Paraná, no ano de 2002, obtendo bastante êxito na cidade de Curitiba, tornando-se, ao longo 

dos anos, referência na criação de trabalhos alternativos em teatro e performance. Já fora do 

circuito acadêmico, restaram apenas três dos integrantes iniciais (eu, Henrique Saidel e Léo 

Glück), com os quais considero ter efetivamente me desenvolvido como artista. Seguimos 

produzindo e ampliando o alcance de nossos trabalhos com projetos pontuais de circulação e 

participação em eventos importantes para a discussão do teatro no Brasil,  dentre os quais 

destaco o Programa Rumos Itaú Cultural Teatro 2010-2012, com o trabalho  Salchichão no 

Boquerão/Tainha na Prainha, uma parceria com o Erro Grupo, de Florianópolis. 

Após a finalização desse projeto, decidimos encerrar o formato companhia no ano de 

2012, após dez anos de trabalho continuado, por diversas motivações pessoais e políticas, 

como um certo desgaste no que se tem chamado “teatro de grupo”. Ao nosso ver, pululam 
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editais  públicos  e  oportunidades  de  produção  para  esse  formato,  porém, poucas  vezes  os 

trabalhos  são realizados realmente de  maneira  coletiva.  Na prática efetiva,  a  maioria  dos 

grupos de teatro de êxito possui um produtor esperto e um diretor centralizador. Como não 

conseguimos  enxergar  outra  maneira  de  produzir  agora,  e  nunca  desejamos  adotar  esse 

modelo  mais  comum  de  sucesso,  decidimos  tentar  de  outras  maneiras.  A dissolução  da 

Companhia Silenciosa foi, portanto, uma forma de escapar ao encaixe nos padrões oficiais de 

produção, aliado a nossa vontade de descentralização e dispersão – como um processo natural 

de amadurecimento pessoal e artístico.

Voltando ao período de produção da Companhia, durante os anos de pesquisa e criação 

continuada, minha participação dentro do contexto da Silenciosa passara de exclusivamente 

diretora (em 2002), para algumas raras participações na cena (de 2003 a 2005), abrangendo 

também a função de figurinista e designer gráfica. Finalmente, em 2007, entendi que urgia 

formalizar  algumas  questões  em  meu  próprio  corpo,  encarnando  e  incorporando  a 

dramaturgia, a encenação. A partir dessa necessidade, compus o solo Salmon Nela. No release 

desse trabalho, consta que a performance é

Uma  orgia  gastronômico  visual,  ao  som  do  hit Funk  do  Salmão.  Brasilidade 
inventada juntinho com você neste ritual antropofágico, no qual o prato principal 
não iremos cozinhar. Experimente!
Salmon Nela foi concebida como uma ritualização que analisa a própria trajetória da 
artista e suas temáticas recorrentes. A ação consiste em cortar um filé de salmão e  
distribui-lo  entre  os  presentes  em  forma  de  sashimi,  ao  som  de  uma  música 
especialmente composta para a performance. O público é colocado dentro da ação ao 
ser envolvido pela música, tendo a oportunidade de, se quiser, comer a carne que 
está sendo distribuída. 
A música também acrescenta à obra um sentido de carnavalização que corrobora 
para a discussão dos temas, além de atingir a corporalidade do público diretamente. 
Ironiza a questão de mercados/mercadoria, já que o salmão é considerado uma carne 
cara,  e  a  genealogia  do  funk  remete  a  comunidades  marginalizadas.  Os  temas 
estopim para a criação da performance são a performatividade de gênero (neste caso, 
um  trabalho  sobre  o  feminino),  a  dominação,  a  antropofagia  e  a  brasilidade. 
(Arquivo pessoal).

Na estrofe inicial de  Funk do Salmão, que compus exclusivamente para o trabalho, 

digo “O buraco é mais embaixo / mais não é só isso não: / quando a porta é arrombada / difícil  

é deixar ela fechada!”. Eu não podia saber o quanto projetava meu futuro a partir dessa frase: 

depois de deixar que realmente meu corpo, com todos os problemas que enxergava nele, fosse 

o discurso do trabalho artístico, jamais poderia voltar a ser apenas a diretora, que preservava o 

corpo num limite seguro fora da cena. Falo do tipo específico de diretora que eu era, a que 
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projetava cenas com facilidade e as executava utilizando corpos de outros artistas para falar. 

Eu  burlava  meu  próprio  corpo.  Mas  essa  burla  era  como  um  engano,  uma  fraude,  um 

autoboicote,  um passar  por  cima de  si.  Salmon Nela  foi  apresentada  no  primeiro  evento 

público do Movimento de Teatro de Grupo de Curitiba, uma ação desse coletivo de grupos 

que buscava discutir e problematizar politicamente as questões do teatro de grupo, baseado na 

pesquisa e criação continuadas. Foi a primeira vez que coloquei meu corpo nu em cena. E o 

momento a partir do qual comecei a pensar em mim como um corpo viável.

        Salmon Nela, Giorgia Conceição. 2010. Foto de João Meirelles. 

No começo de 2008, fui convidada a realizar uma parceria criativa com duas artistas 

com as  quais jamais havia trabalhado.  Simpatia Full  Time (uma parceria  entre  mim e as 

artistas  Cândida  Monte  e  Stéfany  Mattanó,  com  a  colaboração  de  Sheila  Ribeiro/Dona 

Orpheline)  era  um  trabalho  em  processo  que,  a  partir  de  um  núcleo  de  discussões,  foi 
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desenvolvido sob diferentes formatos. O primeiro deles nasceu numa pesquisa em dança (que 

contou  também  com  uma  residência  artística,  realizada  na  cidade  de  Belém-PA,  para 

pesquisar o corpo e o movimento no tecnobrega) realizada através de um edital público da 

cidade de Curitiba, denominado Edital de Pesquisa de Linguagem em Dança – projeto no qual 

realizamos intervenções urbanas, mostras de processo, além da produção de diversos vídeos. 

A segunda etapa foi um videodança, contemplado pelo Programa Rumos Itaú Cultural Dança 

–  Carteira  Videodança  2009-2010.  E  a  terceira  e  última  etapa  foi  a  realização  de  uma 

ocupação performática da Casa Hoffmann, em Curitiba, através do Prêmio Funarte Klauss 

Vianna  de  Dança.  Nessa  última  fase,  os  solos  Hipopótama de  Cândida  Monte  e 

Technomaravilha foram concebidos em suas primeiras versões. O projeto Simpatia Full Time, 

como um todo, foi realizado entre o fim de 2007 e o início de 2010.

O ano de 2009 foi especialmente marcante para minha pesquisa artística. Além das 

vivências  proporcionadas  pelo  Simpatia...,  esse  foi  o  ano  de  estreia  de  Burlescas,  da 

Companhia  Silenciosa.  Esse  espetáculo-festa  multimidiático  (como  o  chamávamos)  não 

somente evidenciou a presença do burlesco em nossas criações, como inaugurou para nós (e 

talvez para Curitiba) uma forma de produção artística bastante distante da convencional. O 

trabalho  foi  realizado  com  recursos  do  Prêmio  Funarte  de  Teatro  Myrian  Muniz  2008, 

realizando temporada de oito apresentações em Curitiba (2009/2010),  duas  em São Paulo 

(2010) e uma em Ribeirão Preto (2011), dentro do Festival Variante Burlesca (promovido pelo 

SESC daquela cidade). 

A repercussão tanto vivencial quanto artística de Burlescas fez-me optar por continuar 

a desenvolver no Mestrado a pesquisa sobre burlesco. A contundência e a força do trabalho 

sugeriram também um formato  para  Technomaravilha  (concebido  logo  após  a  estreia  de 

Burlescas), que flerta ao mesmo tempo com o teatro de variedades, as danças de cabaré e a 

performance art. A diferença, talvez, seja que em Technomaravilha o burlesco foi deglutido 

com o acréscimo de um tempero especial: o tecnobrega. E a presença dos duplos de Elke, 

Carmen e Luz, corpos construídos num contexto brasileiro, corpos política e poeticamente 

atuantes. 

Gostaria de retornar ao problema do “eu” nesta dissertação. A falta de metodologias de 

pesquisa específicas para o campo das artes cênicas deve ser encarado como algo positivo, no 

sentido de que, assim, a criação é necessária também aqui, como um espelho da prática. Uma 

instância é inseparável da outra, pois ambas são capazes de modificar e construir paisagens 
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subjetivas  e  objetivas.  A escolha  do  “eu”,  aqui,  é  parecida  com  a  realização  de  uma 

performance solo, na qual nada se faz efetivamente sozinho, e onde ficam evidentes as vozes 

dos colaboradores presentes e distantes (temporal e espacialmente). Pode-se abrir espaço para 

a diferença e o estranhamento de si com o desejo de “criar-se como imagem que recusa o 

primado do idêntico, permitindo a produção de uma força desconstrutora” (LOPES, 1999, p. 

88), situação na qual os leitores terão uma participação inquestionável. A colocação do corpo 

da  pesquisadora  na  cena  da  escrita  alinha-se,  além disso,  a  pesquisas  de  outras  áreas  do 

conhecimento como, por exemplo, “no que diz respeito às ciências sociais, tampouco em seu 

domínio  os  relatos  são  verdadeiros  autógrafos,  na  medida  em  que  a  presença  direta  ou 

mediada do pesquisador é sempre uma condição interlocutiva essencial para sua produção.” 

(ARFUNCH,  2010,  p.  63).  Portanto,  é  preciso  ter  sempre  em conta  aquela  dimensão  do 

fabulismo da vida, que é semelhante ao da criação artística e da escrita, sugerindo autoficção, 

autorrepresentação, autocriação, compartilhada e multiplicada pelas leituras do texto.

E é por essas vias que pretendo abordar o burlesco – e, sobretudo, a burla. Longe de 

pensar  nas  fronteiras  demarcadoras  de  um  gênero  ou  discurso,  desejo  entendê-lo  como 

estratégia,  como  política,  para  criações  artísticas  efetivas.  Seria  um  erro  epistemológico 

proceder de outra forma, pois, recorrendo novamente a Arfunch, entende-se que

[...] o conceito de gênero discursivo [...] nos remete a um paradigma que significou 
um  verdadeiro  salto  epistemológico:  das  velhas  concepções  normativas  e 
classificatórias dos gêneros, preferencialmente literários, à possibilidade de pensá-
los como configurações de enunciados nas quais são tecidos o discurso – todos os 
discursos – na sociedade e, consequentemente, a ação humana. (2010, p. 65).

 

Compreendo  a  burla  como  ação,  e  o  burlesco  como  estratégia  de  produção  de 

diferença. Nesse sentido, seu uso ecoa e recria políticas de desestabilização de identidades 

fixadas. Na burla do corpo, rompe-se com as lógicas e práticas normatizadoras, criando-se 

possibilidades  de reinvenção.  Há um corpo a  ser  burlado,  um corpo que burla.  Faço um 

convite para que pensemos juntos sobre esses corpos,  com suas estratégias e políticas de 

criação.
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2. INVENÇÕES DE CORPOS

Há inúmeras saúdes do corpo; e quanto mais deixarmos que o  
indivíduo particular e incomparável erga sua cabeça, quanto  
mais esquecermos o dogma da “igualdade dos homens”, tanto  
mais nosso médicos terão de abandonar o conceito de uma  
saúde  normal,  juntamente  com  a  dieta  normal  e  o  curso  
normal da doença.

Friedrich Nietzsche, A Gaia Ciência. 

2.1 A DESCOBERTA DO CORPO QUE CHACOALHA

              Technomaravilha, Giorgia Conceição. 2012. Foto de Tiago Lima. 
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O que chamo de “corpo que  chacoalha” é  a  tradução corporal  de  certas  questões 

teóricas, uma maneira de mover o corpo. Para falar disso, precisarei antes mencionar como foi 

o início da pesquisa que culminou na criação de Technomaravilha. Durante o projeto artístico 

Simpatia  Full  Time, eu  estava  interessada,  junto  com  minhas  colegas  de  trabalho,  em 

pesquisar como nossos corpos poderiam se mover e dançar, mesmo sem que houvéssemos 

todas passado por uma formação tradicional  em dança1.  Com históricos distintos entre si, 

precisávamos,  além disso,  adentrar  numa linguagem compartilhada para  que  os  temas do 

projeto fossem discutidos – e que essa discussão acontecesse, de fato, em nossos corpos. 

Simpatia Full Time tinha como objetivo geral ser uma plataforma para que as três 

artistas  realizassem as mais diversas ações,  num processo irônico de busca pela  beleza  e 

simpatia, ligadas a padrões divulgados pelas mais diferentes mídias e indústria cultural. No 

projeto enviado à Funarte2, este objetivo foi exposto dessa maneira:

Esta experiência – a tentativa de conformação do corpo a conceitos midiatizados de 
feminilidade – está no centro do trabalho de pesquisa proposto porque acreditamos 
que, no processo de construção midiática da identidade feminina, há uma ênfase na 
conquista da beleza e da simpatia a qualquer preço como condição indispensável 
para se obter níveis cada vez mais altos de visibilidade pessoal, profissional e social.  
[...] Esse processo, que equivale à “montagem” do espetáculo artístico previsto no 
projeto,  não tem por objetivo fazer com que as performers alcancem uma imagem 
identificada com alguma celebridade ou personagem real do universo pop. O que se 
pretende é fazer uso, para a construção de identidades diversas daquelas das artistas, 
das mesmas práticas e técnicas que a mídia recomenda ao público feminino, em sua 
manipulação publicitária dos desejos e anseios individuais e coletivos. É importante 
salientar  que  a  performance  se  realiza  na  disposição  das  performers  de  estarem 
presentes (e serem participativas) em regime full time ao processo de construção de 
novas  identidades,  assim  como no  questionamento  que  fazem dos  seus  padrões 
pessoais de comportamento na medida em que seus corpos “lutam” para assumir 
padrões de comportamento relacionados a uma suposta identidade feminina ideal 
preconizada pela mídia. (Projeto Simpatia Full Time, arquivo pessoal).

Com o processo artístico já em desenvolvimento, começamos a perceber que esses 

padrões são também, e principalmente, legitimados por atos cotidianos, seja na esfera das 

interações sociais, como também nas expectativas pessoais. E o que a dança teria a ver com 

essa percepção do padrão reencenado em nós? O que começara como uma reflexão sobre o 

1 Cândida Monte possuía um histórico como bailarina e coreógrafa de hip-hop, e posteriormente dedicou-se à 
dança contemporânea. Stéfany Mattanó iniciou já adulta estudos em dança contemporânea, na Casa Hoffmann, 
em Curitiba. Eu não possuía qualquer formação anterior nessa área, e esse projeto foi meu primeiro contato com 
a dança contemporânea, aos vinte e sete anos de idade. Todas as três havíamos cursado Bacharelado em Artes 
Cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná, onde nos graduamos em momentos distintos, em Direção Teatral.
2 Texto do projeto inscrito e contemplado pelo Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança 2008. 
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padrão de “feminino”, “beleza” e “simpatia”, acabou sendo deflagrador de inscrições bem 

demarcadas e sublinhadas em nossos corpos e, em consequência, em como nossos corpos 

ocupam seu espaço no mundo, e como se movem nele. Mais do que essa percepção, passamos 

a notar como repetíamos certos padrões cotidianamente e, também, o quanto nos permitíamos 

(ou  não)  dançar  a  partir  dessas  demarcações  em  linhas  descontínuas,  constantemente 

sublinhadas.  O  corpo  gordo  e  a  gordura  foram os  assuntos  que  mais  permearam nossas 

discussões – mas, ao mesmo tempo, eram temas difíceis. A maior dificuldade fora justamente 

sair da vitimização a partir da gordura, ou do desejo de modelar um outro corpo, de atingir um  

suposto ideal de magreza. Somente após dois ou três anos de pesquisa continuada, apontamos 

finalmente para o entendimento de como corpos não magros poderiam construir uma poética 

em dança. 

Obviamente, cada uma das três artistas lidou com isso de forma distinta. Meu percurso 

também  fora  influenciado  pelas  experiências  propostas  por  mim  e  meus  colegas  na 

Companhia  Silenciosa,  onde  estávamos  cada  vez  mais  explorando  as  possibilidades  do 

burlesco  –  que  a  essa  altura  entendíamos  como uma potência  na  cena  (e  que  ainda  não 

sabíamos muito bem como definir). Sempre fora interesse da Companhia Silenciosa atingir o 

corpo e a sensibilidade do público, para que o entendimento e a participação, em nossas obras,  

estivessem além do plano da intelectualidade racional e controlada. Em março de 20093, o 

espetáculo/intervenção  Los  Juegos  Provechosos:  Incríveis  Réplicas  de  Dinossauros  

Robotizados em Tamanho Natural participou do Festival de Teatro de Curitiba4, e recebeu 

resenha do crítico Nelson de Sá, no Blog Cacilda: 

"Los juegos provechosos", da Cia. Silenciosa, apresentada às 21h30 no calçadão de 
grande movimento em que se transformou a Boca Maldita, foi  muito engraçada, 
uma "performance sexy" com loiras oxigenadas em intervenções como prostitutas 
ou lavando carro com os próprios corpos. Uma delas, bastante gorda e alcançando 
uma mistura inteligente de humor e sensualidade.
Também  o  loiro  oxigenado  Henrique  Saidel,  misto  de  "performer"  e  diretor, 
certamente o coração da ironia rasgante que a companhia faz com a cultura pop e,  
neste espetáculo, com a pornografia e até com o comércio evangélico.
Uma última loira, no momento exemplar do amadurecimento do grupo paranaense, 
desce sete andares carregando uma boneca inflável, que enfim joga sobre o público, 

3 Mesmo ano no qual, em Simpatia Full Time, realizamos a residência artística em Belém-PA, frequentando as 
festas de tecnobrega. O objetivo era pesquisar as lógicas, o corpo e o movimento do tecnobrega.
4 A Mostra Novos Repertórios foi  uma iniciativa da Companhia Silenciosa em conjunto com outros jovens  
grupos da cidade de Curitiba. O objetivo era ser uma alternativa de qualidade dentro do Fringe, mostra paralela  
ao Festival de Teatro de Curitiba, que não possui qualquer tipo de curadoria ou critério de participação. A Mostra 
Novos Repertórios obteve, desde sua primeira edição em 2007, grande atenção da crítica nacional. A Companhia 
Silenciosa participou das três edições subsequentes. A Mostra segue sendo realizada dentro do FCC por alguns 
grupos da cidade. 
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e bradando contra o "relativismo". Arrisca para além do que devia a própria vida,  
mas mostra que o jogo da Cia. Silenciosa não é mera provocação inconsequente, 
como aparentava no anterior "Jesus vem de Hannover". (SÁ, 2009).

A  atriz  “bastante  gorda”  que  atingiu  uma  “mistura  inteligente  de  humor  e 

sensualidade” era eu. Ao ler esse texto num importante veículo de discussão de teatro, senti-

me como se um segredo bastante íntimo tivesse sido descoberto e divulgado à minha revelia. 

A dificuldade em tratar o assunto provinha de dois motivos. O primeiro: a dificuldade em 

apenas pronunciar a palavra “gorda”, que soava como um castigo, uma punição. Como eu 

poderia ser “bastante gorda”, se eu me esforçava tanto para ser boa no que fazia, competente, 

criativa? Precisei compartilhar esse assunto em Simpatia Full Time, e foi quando comecei a 

perceber o quanto eu havia até então tratado do assunto eufemicamente (referindo-me a mim 

como “gordinha” ou qualquer outra palavra que amenizasse a gordura). O segundo motivo: a 

impossibilidade de escapar da identidade gorda. Sentia como, mesmo apesar de milhares de 

outras características,  a que primeiro me definiria  para o mundo era o fato de ser gorda. 

Nelson de Sá, por exemplo, começa a me descrever como “bastante gorda” para depois falar  

do que fiz  em cena.  Tudo isso para mim era um aviltamento,  uma diminuição de todo o 

trabalho em função de meu corpo. A pergunta que ainda está por ser respondida em torno 

dessa questão é: meu trabalho seria outro se acaso eu não fosse gorda? Essa é uma questão 

que ainda preciso elaborar...  E mais: se eu perdesse a identidade gorda, perderia também todo 

o  trabalho  que  realizei  corporalmente  até  hoje?  A identidade  gorda  pode  ser,  como toda 

identidade, um lugar de conforto? E em que medida?
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       Los Juegos Provechosos. Direção de Henrique Saidel. 2009. Foto de Leco de Souza.

As outras artistas de Simpatia Full Time também se viam como gordas. Penso em nós 

todas como “corpos não magros”. Parece haver um grande abismo entre gordos e magros. 

Mas  a  gordura  é  um  limiar  difícil  de  definir.  Ao  contrário,  a  magreza,  essa  sim  é 

inquestionável. Ou se é magra, ou não. Mas a gordura parece ser uma espécie de lugar difícil 

de  identificar,  já  que  qualquer  pequeno  sobrepeso  até  a  obesidade  mórbida  são  tratadas 

indistintamente como “gordura”. A gorda pode ser a garota que não se enquadra nos modelos 

de  roupa  prêt-à-porter,  ou uma pessoa  que  sofre  de  doença crônica.  E também todas  as 

demais que se enquadrem nas infinitas gradações que existem de um extremo ao outro desses 

exemplos. Estatisticamente, é muito mais fácil ser gorda do que magra. 
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A dança, por muito tempo influenciada pelo padrão do balé clássico, cultuou corpos 

magros como o ideal para corpos que dançam. As formações mais tradicionais ainda prezam 

por um doutrinamento do corpo, tendo em vista a magreza como única possibilidade. Frases 

ditas  por  professoras  como “engole  essa  azeitona”  (referindo-se  ao abdome da  aluna)  ou 

“você  precisa  emagrecer”,  são  muito  mais  comuns  em aulas  de  dança  do  que  podemos 

imaginar. A bailarina, nos moldes clássicos, precisa ser carregada pelo bailarino e parecer tão 

leve que sugira aos olhos do público a impressão de que não exerce nenhum esforço para 

executar seus movimentos. Suavidade, graça, leveza e fluidez são predicados necessários para 

esses corpos, que não podem demonstrar força, vigor ou esforço, nem qualquer outro borrão 

em sua imagem suprarreal. Esse ente quase etéreo é a materialização do ideal romântico que 

floresce  no  século  XVIII,  período  no  qual  as  técnicas  clássicas  do  balé  começam a  ser 

delineadas.  A bailarina  é,  portanto,  mais  do  que  uma mulher  que  dança:  é  a  estetização 

corporal  do ideal romântico do feminino. A fragilidade,  como um modelo feminino a  ser 

cultivado, passa a ser bastante útil para os manuais médicos que começam a pulular a partir da  

primeira metade do século XIX. Silvia Alexim Nunes fala de um processo de medicalização 

do corpo da mulher, para o qual a figura da bailarina cabe bastante bem:

A imagem da bailarina me parece curiosa, não só por se construir numa espécie de 
ícone da mulher frágil e delicada, mas também porque a bailarina não se forma sem 
um adestramento profundo de seu corpo. A técnica do balé clássico desenvolvida no 
final do XVIII, e aprimorada no período oitocentista, incide principalmente sobre as 
mulheres  que  passaram a  ser  figuras  centrais  das  representações.  Até  o  final  do 
século XVIII, ao contrário, eram os homens que detinham esse papel. As mulheres 
tinham pouca participação e nenhuma tradição nesta arte. [...] A bailarina aparece 
como ideal estético do corpo feminino, ideal esse que encobre o que de mais carnal  
existe no corpo da mulher. A luminosidade de sua figura torna invisível e impensável  
as  características  tidas  como  “repugnantes”  do  corpo  feminino,  seus  humores 
sangrentos,  suas  carnes  desmedidas.  O  delineamento  cada  vez  mais  forte  das 
diferenças sexuais [entre homens e mulheres] desenhou um modelo de feminilidade 
onde o pior para uma mulher era ser julgada repugnante, aviltada, feia, marcada pela 
parte  corporal  de  sua  identidade.  O  melhor,  ao  contrário,  consistiria  em  ser 
considerada bela, termo que aplicava não só ao físico, mas o conjunto de virtudes 
femininas como o pudor e a castidade. A bailarina exprime esse ideal que estetiza o  
corpo  feminino,  delimitando-o  e  renegando  todo  o  aspecto  sexual,  exuberante  e 
transbordante da feminilidade. (NUNES, 2000, p. 58 e 59).

Seria  ingênuo  dizer,  segundo  a  posição  de  Nunes,  que  a  feminilidade  é 

necessariamente marcada por uma suposta exuberância ou transbordamento do que quer que 

seja. Mas, a partir desse vínculo apontado pela autora entre uma extrema disciplina corporal e 

a aspiração pela fragilidade, podemos perceber uma atenção direcionada ao corpo da mulher. 
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Para Michel Foucault (2011), a “histerização do corpo da mulher” e a “psiquiatrização do 

prazer perverso” são (ao lado da “pedagogização do sexo da criança” e da “socialização das 

condutas de procriação”) partes do dispositivo da sexualidade, que se articulam a partir do 

século XVII, ganhando fôlego com a pedagogia, a medicina e a economia do século seguinte. 

Esse dispositivo funcionaria de forma a intensificar o controle sobre os corpos, convocando os 

indivíduos a se colocarem sob vigilância: 

[...]  a  tecnologia  do  sexo  vai-se  ordenar  a  partir  desse  momento,  em  torno  da 
instituição médica, da exigência da normalidade, e ao invés da questão da morte e 
do castigo eterno, do problema da vida e da doença. A “carne” é transferida para o 
organismo. 

Essa mutação se situa na passagem do século XVIII para o século XIX; ela 
abriu  caminho  para  muitas  outras  transformações  que  daí  derivam.  Uma  delas 
separou a medicina do sexo da medicina geral do corpo; isolou um “instinto” sexual, 
suscetível,  mesmo sem alteração  orgânica,  de  apresentar  anomalias constitutivas, 
desvios adquiridos,  enfermidades ou processos patológicos.  [...]  A abertura  desse 
grande domínio médico psicológico das “perversões”, que viria tomar o lugar das 
velhas categorias morais da devassidão e da extravagância. (FOUCAULT, 2011, p. 
128 e 129).

Cruzando as colocações de Foucault e Nunes, a mulher gorda pode ser vista como 

pouco atenta ao seu próprio corpo e, por isso, estaria denotando, além de mero desleixo, uma 

falta de disciplina. A questão do corpo gordo na dança passa, também, por essa perspectiva. 

Afinal, como uma gorda poderia dançar, já que a disciplina é parte essencial do trabalho? 

Mesmo quando a dança se afasta do ideal da bailarina frágil e delicada, a suposta indisciplina 

gorda assoma-se como um horizonte desagradável. A gordura na mulher, ainda sob o viés da 

histerização do corpo feminino, poderia também ser um indício de “nervosismo”, fruto da 

intensificação  desmedida  de  sua  sexualidade.  Seguindo  o  raciocínio,  a  mulher  gorda  é  a 

antítese da bailarina etérea: corpo opulento que marca sua presença no entorno. Além disso, a 

mulher  gorda  pode  ser  voluptuosa  além  do  permitido,  carregada  de  um  instinto  sexual 

antinatural. A Vênus das Peles, de Masoch (2008), é uma mulher opulenta, que subjuga o 

homem:

Krafft-Ebing  cunha  o  termo masoquismo a  partir  do  nome do  escritor  austríaco 
Leopold Sacher-Masoch,  que relatava,  em sua obra,  obsessões  e  gostos  de amor 
bastante  particulares,  entre  os  quais  ser  caçado,  amarrado,  castigado,  humilhado, 
machucado,  pelas  mãos  de  uma  mulher  opulenta  com  peles  e  chicotes.  [...]  
Relacionado  voluptuosidade  e  crueldade,  demonstra  que  um  exacerbamento  do 
instinto sexual  pode levar  a  um comportamento perverso,  sádico ou masoquista. 
(NUNES, 2000, p. 98).
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O homem masoquista, de certa forma, abandona sua força diante da mulher que o 

subjuga, uma mulher grande. A gorda está fora dos limites da mulher “normal” (que seria 

“naturalmente” submissa e servil) e funciona como uma imagem de ameaça para garotas que 

se deixam levar  pelos prazeres  gastronômicos.  Desde o século XIX, há diversos  manuais 

indicando a dieta ideal para meninas e mulheres adultas. Nunca se deve permitir que elas se 

excedam  ou  se  excitem  e,  portanto,  carnes  vermelhas,  vinho  e  café  seriam  fortemente 

desaconselhados. Ao contrário, vegetais e frutas leves e suaves eram indicados para manter o 

caráter inocente da mulher (NUNES, 2010). A medicina, pois, parece recomendar o mesmo 

que São Tomás de Aquino, na Suma Teológica (escrita entre 1265 e 1273, é  a base para 

muitos dos preceitos católicos): é nela que o teólogo descreve os sete pecados capitais, dentre 

os quais a gula e a luxúria figuram como duas faltas relacionadas aos prazeres dos sentidos. Já 

no século XX (setecentos anos mais tarde), a indústria cultural e a publicidade intensificam o 

culto às dietas e a contenção do corpo feminino, estreitando cada vez mais radicalmente os 

limites  da  magreza.  Essas  instituições  serviram  como  propagadoras  da  ameaça  gorda, 

cultivando a magreza até o nível  da anorexia,  como lugar bastante legítimo para o corpo 

feminino. A magreza torna-se, no ambiente neoliberal, um pré-requisito para o alcance do 

sucesso.  “Ter”  um corpo magro é  possuir  um capital  simbólico  bastante  valioso.  Após a 

apreensão capitalista do corpo, gordura também é sinônimo de pobreza: você é gorda porque 

come mal, não tem tempo livre para se exercitar na academia, não paga bons médicos para 

prescrever dietas adequadas e fazer intervenções plásticas quando necessário.  A gordura é 

uma  ameaça  à  ordem  naturalizada  das  coisas:  corpos,  esquemas  sociais  e  financeiros, 

sexualidades. 

Pela  minha  experiência  pessoal,  compartilhada  com  as  outras  artistas  do  projeto 

Simpatia Full Time, ser gorda é tudo o que uma menina não deseja, desde sua mais tenra 

infância. Aprende-se cedo a odiar ser gorda (e isso não está nada fora da pedagogização da 

sexualidade infantil apontada por Foucault). A gorda, desde cedo, aprende a sentir culpa por 

“ter”  esse corpo,  num jogo complexo de identificação e  rejeição de sua própria  imagem. 

Almejar a magreza pode passar, nesse caminho, pelo desejo de um desaparecimento, pela 

anulação da presença gorda no mundo. A criança, a adolescente e a jovem gorda (que fui, que 

sou) almejou por muito tempo não chamar muita atenção sobre o próprio corpo. Procurei 

quase sempre estar fora de foco, dirigindo, coreografando. Quando me arrisquei a ir para a 

cena, logo nas primeiras vezes, Nelson de Sá me descobriu e me denunciou!
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Durante todo o século XX, a dança questionou a linguagem do balé, criando diversas 

outras  metodologias  de  formação,  bem  como  outras  ambições  estéticas.  Toda  a  dança 

moderna se opõe ao clássico. No entanto, apesar da pluralidade das discussões, ainda que a 

bailarina moderna precise de força e vigor, e a contemporânea tenha uma maior lucidez acerca  

das questões somáticas do corpo, sinto ainda que o corpo gordo é um assunto de nenhuma ou 

muito  pouca  abordagem  dentro  desse  universo.  É  como  se  permanecesse,  mesmo  que 

palidamente, a imagem plácida da bailarina clássica assombrando os corpos das criadoras e 

criadores dessa área. E era precisamente com esse problema que lidaríamos em Simpatia Full  

Time. Uma problemática que passava, além do entendimento das complexidades dos modos 

de subjetivação do corpo gordo, por questões de formação e criação de metodologias.

Durante a primeira etapa do projeto, ainda na fase de pesquisa, deparei-me com os 

escritos da autora Suely Rolnik, que pareciam abordar exatamente o que nós desejávamos 

desenvolver.  Em  Toxicômanos  de  Identidade,  ela  problematiza  a  questão  do  consumo de 

identidades, e como ele estaria intimamente ligado com o capitalismo globalizado: 

A droga  oferecida  pela  TV  (que  os  canais  a  cabo  só  fazem  multiplicar),  pela 
publicidade, o cinema comercial  e  outras mídias mais.  Identidades  prêt-à-porter, 
figuras glamourizadas imunes aos estremecimentos das forças.  Mas quando estas 
são  consumidas  como  próteses  de  identidade,  seu  efeito  dura  pouco,  pois  os 
indivíduos-clones que então se produzem, com seus falsos-self estereotipados, são 
vulneráveis a qualquer ventania de forças um pouco mais intensa. Os viciados nesta  
droga vivem dispostos a mitificar e consumir toda imagem que se apresente de uma 
forma minimamente sedutora,  na esperança  de assegurar  seu reconhecimento em 
alguma órbita do mercado. [...] Muito procuradas, por fim, são as drogas oferecidas 
pelas tecnologias  diet/light. Múltiplas fórmulas para uma purificação orgânica e a 
produção de um corpo minimalista, maximamente flexível. É o corpo  top model, 
fundo neutro em branco e preto, sobre o qual se vestirá diferentes identidades prêt-
à-porter. (ROLNIK, 1997, p. 03).

O universo temático de  Simpatia  Full  Time estava  completamente  desvendado por 

Rolnik. Nosso objetivo – a tentativa de conformar o corpo a padrões de comportamento e 

imagem apologizados pela mídias – é tratado pela autora como um movimento importante 

dentro das lógicas de mercado no mundo neoliberal. Mas, se nossa intenção era criticar a 

artificialidade desse movimento, porque então precisaríamos repeti-lo? Onde estaria a dança, 

nesse jogo assumido de incorporação de identidades pré-fabricadas? Estaríamos indo além 

delas? Não sabíamos exatamente como responder tais questões, mas mediante essas dúvidas, 

a pesquisa estava em pleno andamento. Fizemos um planejamento de aproximadamente um 

semestre,  que  incluía  diversas  atividades:  aulas  diárias  de  yoga  e  de  Klein  Technique, 
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improvisações filmadas, e ações em  site specific (como, em Belém do Pará, ir às festas de 

aparelhagem e aprender a dançar o tecnobrega; e tomar banho de sol de biquíni em um parque 

na sisuda e conservadora Curitiba). Durante o fechamento do projeto de pesquisa, realizamos 

um encontro para o compartilhamento de resultados, no qual eu recebia os convidados vestida 

de  Miss Simpatia (maiô,  sapato de salto alto,  coroa e faixa),  e tirava uma foto com cada 

pessoa do público. 

      Miss Simpatia, Simpatia Full Time. Giorgia Conceição. 2009. Fotos de Leco de Souza.

Todas as ações provocaram um certo abalo em nossas certezas. Ironizando a validade 

dessas  identidades,  estávamos  também  questionando  as  nossas  próprias.  Se,  no  início, 

ingenuamente  pensamos  que  seria  possível  “entrar  e  sair”  desses  papéis,  com  o 

desenvolvimento da pesquisa, começamos a perceber o quanto era outro este movimento: era 

de deflagração. Descobríamos o quanto misses simpatia, modelos de videoclipes e revistas de 
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moda estavam, de certa forma, encarnadas em nossos corpos: em cada pudor ou fantasia, em 

cada permissão ou negação de um movimento ou gesto,  em cada gozo ou frustração em 

conseguir  ou  não  algo.  Obviamente,  não  poderiam  deixar  de  figurar,  nesse hall  de 

fantasmagorias identitárias, tanto a gorda (como um ideal feminino de carência e fracasso) 

quanto a bailarina (como um ideal feminino adequado de elegância e delicadeza). A imagem 

das  identidades  como  fantasmagorias  me  parece  pertinente  porque,  apesar  do  modelo 

identitário ter  sido superado do ponto de vista  teórico/filosófico,  não ocorre o mesmo do 

ponto de vista político; ele ainda surge e salta nas mais variadas experiências cotidianas (que 

eram ativadas e problematizadas pela pesquisa, em  Simpatia Full Time).  Como fantasmas, 

essas identidades prêt-à-porter (ROLNIK, 1997) ora assombram e aterrorizam, ora seduzem e 

capturam. 

Esse  abalo  de  imagens  e  identidades  foi  crucial  para  o  andamento  do  processo 

artístico, porém, não foi uma experiência confortável. Sair da zona de conforto proporcionou 

o ponto de virada do projeto. Deparei-me, então, com o conceito de corpo vibrátil. Para Suely 

Rolik (2006a), o corpo vibrátil é aquele capaz de sentir a presença do outro no mundo. No 

entanto,  a  capacidade  de  se  deixar  abalar  por  forças  e  sensações  indizíveis  (posto  que 

desconhecidas) estaria, na maior parte das vezes,  anestesiada dentro da política identitária 

(que só permitiria “reconhecer” o que já está previamente mapeado). 

Esta  vulnerabilidade  ao  outro  depende,  para  sua  sustentação,  de  uma  potência 
específica do sensível, cujo exercício encontra-se recalcado na mencionada política 
de subjetivação, mas tem se mantido ativo numa certa tradição filosófica e poética 
que,  hoje,  encontra  plena  comprovação  a  neurociência.  [...]  O  exercício  desta 
capacidade está desvinculado da história do sujeito e da linguagem. Com ela, o outro 
é uma presença que se integra à nossa textura sensível, tornando-se assim parte de  
nós mesmos. Dissolvem-se aqui as figuras de sujeito e objeto, e com elas, aquilo que 
separa o corpo do mundo. [...] Entre a vibratibilidade do corpo e sua capacidade de 
percepção há uma relação paradoxal.  É a tensão  desse paradoxo que mobiliza  e 
impulsiona a potência da criação,  na medida em que nos coloca em crise e nos 
impõe  a  necessidade  de  criarmos  formas  de  expressão  para  as  sensações 
intransmissíveis por meio das representações que dispomos. Assim, movidos por 
este paradoxo, somos continuamente forçados a pensar/agir de modo a transformar a 
paisagem subjetiva e objetiva. (ROLNIK, 2006a, p. 12 e 13).

Acessamos,  em  alguns  momentos  do  processo,  esse  lugar  nada  confortável  de 

vibratibilidade  de  nossos  corpos.  A falta  de  referência  para  entender  e  organizar  o  que 

vivenciávamos, aliada à insegurança de chegar num terreno desconhecido, eram os maiores 

motivos  de  desconforto.  A questão  que  urgia  era  conseguir,  finalmente,  traduzir  isso  em 
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dança. Estávamos sendo constantemente, como diz Rolnik, forçadas a criar formas para esse 

território  desconhecido.  Decidimos  literalizar,  no  movimento  dos  corpos,  a  ideia  de 

vibratibilidade: corpos que vibram, chacoalham. Nossos corpos com gordura, nossos corpos 

com  certa  flacidez,  eram  perfeitos  para  isso.  Pensamos  em  possíveis  equipamentos  que 

pudessem nos colocar nesse estado. E foi assim que concebemos o videodança Simpatia Full  

Time5, parodiando vídeos de internet nos quais mulheres montam em touros mecânicos. 

Corpos  femininos  e  um touro  mecânico.  Metáfora  de  um jogo  que  relaciona  o 
mecânico  X orgânico.  Carne  e  esqueleto  que  vibram.  Desconstrução  estética  da 
boiadeira gostosa a fim de deflagrar o movimento de vida, para uma ação que nos 
leva para além do fetiche midiático. Por onde escoa a humanidade sutil e volátil 
destes corpos? Estetização da intimidade, subjetividade. Deslocamento da imagem, 
descontexualização do corpo, diluindo seus limites claros com o meio. Experimento 
vivo no corpo que se move e ocupa o espaço. (Sinopse do videodança Simpatia Full  
Time. In: GREINER; ESPÍRITO SANTO; SOBRAL, 2010, p. 44).

Corpos femininos  ora nus,  ora vestidos à  moda  country,  esgarçando os limites  do 

estereótipo  através  da  factibilidade  da  carne  chacoalhada.  Dessa  maneira,  estávamos 

experimentando  o  que  somente  corpos  não  magros  e  flácidos  poderiam  fazer:  vibrar 

vigorosamente. O chacoalhar era provocado pelo movimento do touro mecânico (comum em 

rodeios e festivais country no Brasil, nos EUA e em grande parte da América Latina). A crítica 

à carne barata das modelos e, ao mesmo tempo, a realização de uma fantasia pessoal de estar 

no lugar delas. Reversão da boiadeira-em-nós. O videodança Simpatia Full Time circulou por 

diversos festivais do Brasil e América Latina, e também em Madrid (onde obteve o Prémio a  

la Obra Más Innovadora del Festival MADATAC). 

 

5 Trabalho disponível para visualização no link <https://vimeo.com/16910808>. Acessado em 04/09/2012. 

https://vimeo.com/16910808
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          Still do videodança Simpatia Full Time. 2010. Foto de Leco de Souza.

          Still do videodança Simpatia Full Time. 2010. Foto de Leco de Souza. 
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O  terceiro  e  último  edital  no  qual  fomos  contempladas  tinha  como  objetivo  a 

realização de um espetáculo de dança. No entanto, decidimos pulverizar o formato tradicional 

de uma peça e propor, ao invés disso, uma série de ações que ocupariam por dez dias um 

espaço  dedicado  à  dança,  em  Curitiba6.  Como  parte  dessas  ações,  decidimos  que 

desenvolveríamos projetos solos, que seriam a leitura de cada artista sobre as experiências 

vividas durante os quase quatro anos de Simpatia Full Time. 

As marcas mais intensas do processo, para mim, haviam sido: a aproximação com o 

tecnobrega e suas lógicas de composição, a vivência e a explicitação de todas as identidades 

trabalhadas e, de forma bastante contundente, o corpo que chacoalha. A questão que coloquei 

prioritariamente para a composição do meu solo era: de que maneira eu poderia aproximar 

ainda mais do meu corpo, ou mesmo internalizar, um equipamento que o fizesse vibrar? O 

touro  mecânico,  que  exercera  essa  função no videodança,  poderia  ser  agora  algum outro 

objeto que estivesse ainda mais próximo do meu corpo, ou mesmo fazendo parte da minha 

carne? Como eu poderia vibrar? Que objeto, procedimento ou mecanismo (ou a combinação 

deles) poderia me ajudar a investir na peculiaridade do meu corpo, e na dança que apenas um 

corpo gordo pode obter pleno sucesso em seu desempenho? O estranhamento, a força, o vigor, 

a  imagem  disruptiva  de  um  grande  corpo  que  chacoalha.  Esse  seria,  enfim,  o  mote  de 

desenvolvimento de Technomaravilha.

6 A ocupação aconteceu na Casa Hoffmann, espaço administrado pela Fundação Cultural de Curitiba. 
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2.2 CORPOS E SEUS DUPLOS 

A pele já é escrita.

Henry-Pierre Jeudy.

        Technomaravilha, Giorgia Conceição. 2010. Foto de Leco de Souza.

Pretendo investigar como é possível, na criação artística, partir do próprio corpo e de 

experiências vividas sem, no entanto, permanecer no mero relato autobiográfico. E, também, 

sem afirmar uma identidade construída ao longo do tempo, com todos os seus porquês e afins, 
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interpretados  sob  um  viés  psicológico  ou  confessional  –  pois  isso  seria  extremamente 

fragilizante para um processo criativo balizado pela diferença (e não pela estabilidade). Partir 

das  experiências  pessoais,  não  como  quem  ambiciona  um  corpo  liso,  que  supostamente 

existira antes de quaisquer nós. A história desse corpo se confunde com a dos nós, ele é o 

próprio emaranhado, com suas sedimentações e erosões. Em diversos processos de criação, 

entender  a  historicidade  dos  nós  desse  corpo  me  pareceu  um  caminho  para  refazê-lo  e 

repensá-lo artisticamente, colocando-o aberto e crítico ao constante tricotar. Tudo passaria, a 

meu ver,  pela  questão de  produção de  si,  de  uma consciência  estética  de  existência.  Em 

determinadas criações, havia essa meta e, para a realização dela, algumas estratégias e um 

desafio:  afinal,  era  preciso estar  atenta,  justamente para  não entrar  no terreno ambíguo e 

arenoso da origem, da verdade, da identidade, vistas como estátuas inertes, como modelos 

pré-existentes  a  serem  atingidos.  A noção  de  duplo  emerge,  nesse  sentido,  como  uma 

possibilidade de criação de diferença exercida através da atuação. 

Ao  contrário  da  afirmação  ou  endurecimento  do  eu,  o  afrouxar  dos  nós  que 

emaranham o corpo, fazendo-o parecer uma pseudo-unidade mais ou menos estável, pode ser 

uma estratégia para começar a criação de um trabalho solo. Technomaravilha começava a ser 

pensada  dentro  dessa  problemática.  A partir  do  espelhamento  com  mulheres  como  Elke 

Maravilha, Luz del Fuego e Carmen Miranda, seria possível viver tanto o estranhamento de 

minha identidade, quanto a potencialização de outras novas,  nos interstícios Giorgia-Elke, 

Giorgia-Luz e  Giorgia-Carmen.  Nesse  corpo –  feixe  de  inúmeros  nós  que  se  amarram e 

desamarram continuamente –, era preciso encontrar formas de encaixes e desencaixes, vazios 

e  preenchimentos,  passagens  e  bloqueios.  O  processo  demanda  necessariamente  a 

experimentação (vivencial, física) que passa pelo estudo da proveniência dos nós – amarrados 

em  tempos  distintos,  sob  condições  e  técnicas  bastante  polimorfas.  A  experimentação 

abrangida pela atuação é uma antirreceita à interpretação. 

Refiro-me, aqui, ao esquema metafísico da cultura ocidental, baseada no platonismo, 

na interpretação da verdade e na busca de uma maior aproximação com a mesma, com o 

mundo das ideias. O conjunto de saberes que, no universo teatral, nomeia o ofício dos atores, 

é também denominado interpretação. Por isso, acredito que, ao tratarmos de uma cena que se 

expande  para  além  desses  limites  –  uma  cena  que  se  arrisca  na  produção  de  outras 

sensibilidades, e mesmo que reverta a lógica platônica –, para essa cena da diferença, o termo 

interpretação torna-se obsoleto. Prefiro nomear o ofício de atrizes e atores com o emprego da 
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palavra atuação, que traz consigo uma sensação de atividade, de exercício, de ação. Como diz 

Óscar Cornago,

Com o o decorrer da década de 1990 e, principalmente, desde os anos 2000, a cena 
sente a necessidade de recuperar, em um gesto que a vincula, mais uma vez, com os 
anos 1960, a natureza do que está no centro de sua atividade: a atuação. Constrói-se 
assim um olhar explícito sobre esse fato fundamental, em sentido cênico e político, 
para torná-lo visível em sua dupla natureza, pessoal e social. (CORNAGO, 2008, p. 
29)7. 

Se a tônica da cena, na primeira década do século XXI, é assumir a atuação como 

exercício experimental e político, que evidencia a natureza dupla do teatro (pessoal e social), 

uma  das  questões  que  salta  dessa  reflexão  seria:  como  atuar?  E  como dialogar  com  as 

tradições teatrais, como seria viável olhar para elas de uma maneira crítica, contundente, para 

que o teatro possa se reinventar, potencializado em sua dupla natureza? A pergunta “como 

atuar?”  ecoa  a  questão  filosófica  levantada  por  Espinosa:  o  que  pode  o  corpo?  Na 

encruzilhada formada por tantas perguntas (Como atuar? O que pode um corpo? Qual o lugar 

da tradição teatral em tudo isso?), podemos pensar sobre o que levanta Peter Pál Pelbart:

Então somos um grau de potência, definido pelo poder de afetar e ser afetado. Mas 
jamais sabemos de antemão qual é nossa potência, de que afetos somos capazes. É 
sempre uma questão de experimentação. Não sabemos ainda o que pode o corpo, diz 
Espinosa, só o descobriremos no decorrer da existência. Ao sabor dos encontros. Só 
através dos encontros aprendemos a selecionar o que convém com o nosso corpo, o 
que  não  convém,  o  que  com ele  se  compõe,  o  que  tende  a  decompô-lo,  o  que 
aumenta sua força de existir, o que a diminui, o que aumenta sua potência de agir, o  
que a diminui. Um bom encontro é aquele pelo qual meu corpo se compõe com 
aquilo que lhe convém, um encontro pelo qual aumenta sua força de existir,  sua 
potência de agir, sua alegria. […] O que é aquilo que me separa de minha força? 
(PELBART, 2008, p. 33).

Pensando nas palavras de Pelbart, e a partir do que tenho experimentado em minhas 

criações,  pretendo  fazer,  agora,  uma  ligeiríssima  geografia  da  interpretação  teatral,  para 

problematizar questões que, na minha opinião, não são produtivas dentro do que vislumbro 

como potência de atuação. Meu recorte é completamente afetivo e parcial, como não poderia 

deixar de ser. E nasce de um desconforto na minha relação com o teatro. Esse desconforto é 

propositivo,  e  não  reativo,  no  sentido  de  que,  a  partir  dele,  posso  construir  perguntas, 

experimentar. Realizar um bom encontro. 

7 Grifos do autor.
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No início dessa geografia, penso que uma atriz ou ator que interpreta papéis dedica-se 

a compreender as motivações de uma determinada personagem, e toda a sorte de coisas que 

justificam esse ente a ser como é. Essa ou esse artista procura uma verdade plausível, que 

pretende encontrar no interior de si,  em paralelo com a interioridade da personagem. Um 

pararelismo entre  o  “eu” e  o  “outro”,  mas  que  mantém a  distância  segura  entre  as  duas 

unidades,  sem  jamais  confundi-las.  O  jogo  dessa  atriz/ator  é  a  favor  da  conservação: 

conserva-se a pertinência da diferença entre o eu/outro através da interpretação – que é uma 

construção  muito  bem justificada.  Ainda  na  relação  de  paralelismo,  se  a  atriz/ator  torna 

plausível a existência da personagem, ela está paralelamente tornando-se a si mesmo plausível 

e coerente.  O juízo que a atriz/ator faz de sua personagem a guiará para a construção da 

veracidade daquele papel, daquela peça, daquele texto, daquela história. A sua interpretação 

busca reverberar a voz do autor, tal presença, tal verdade. De certa forma, a arte de interpretar 

é uma técnica de dominação: a atriz/ator precisa cercar a personagem por todos os lados, 

delinear muito bem o dentro e o fora, saber o que é a casca e o miolo, separar o joio do trigo – 

ela utiliza seu corpo para criar uma representação. A personagem está num patamar ideal e 

precisa ser trazida para a carne da atriz/ator, e muitos se regozijam no exercício desse poder. 

“O diretor hoje começou dizendo que a principal corrente interior da peça produz um estado 

de preensibilidade e força interior com o qual os atores podem desfazer todos os emaranhados 

e  chegar  depois  a  uma  conclusão  nítida  do  seu  próprio  jogo  latente,  fundamental.” 

(STANISLAVISKI, 2006, p. 325). E, se existe essa tal corrente contínua que emana da obra 

teatral, por um jogo de lógica, posso imaginar que essa linha deva continuar na direção do 

autor, diretor, ator e público. Os elos que, por manobras preênseis, agarram-lhes à política de 

investigação da verdade. 

Em minha geografia da interpretação, vejo que, dentro desse esquema, pouco importa 

que alguém realmente se convença da verdade. O instigante, nesse caso, é a própria busca, a 

coerência da interpretação. Stanislaviski denominou a “corrente interior” de superobjetivo. 

Esse  fundamento  não  seria,  a  meu  ver,  apenas  da  peça  mas,  como em todo  o  esquema 

metafísico,  estaria para além dela:  o superobjetivo abunda dentro da política do “objetivo 

comum”,  que  encaminha a  todos dessa  cadeia  para  a  máquina  da  verdade,  que  opera  na 

disseminação, propagação e manutenção de discursos vigentes.

Mas afinal, quem teria projetado tal máquina? Ou a quem ela teria serventia? Essas 

perguntas poderiam ser constrangedoras ou impertinentes para aquela primeira atriz/ator, pois 
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poderia desviá-la de seu foco principal, o superobjetivo. Continuando minha geografia ligeira, 

é preciso observar que a contribuição de Bertold Brecht acrescenta um olhar necessariamente 

crítico ao processo de construção dos papéis (na sociedade, de uma maneira ampla,  como 

também no teatro). Porém, ainda não permite que a atriz/ator se retire do viés de reprodução 

de verdade. 

Um dos prazeres específicos da nossa época, que tantas e tão variadas modificações 
efetuou no domínio da Natureza, consiste em compreender as coisas do modo que 
nelas possamos intervir. Há muito de aproveitável no homem, dizemos nós, poder-
se-á fazer muito dele. No estado em que se encontra é que não pode ficar; o homem 
tem de ser encarado não só como é, mas também como poderia ser. Não se deve 
partir  dele,  mas,  sim,  tê-lo  como  objetivo.  O  que  significa  que  não  devo 
simplesmente ocupar o seu lugar, mas pôr-me perante ele, representando todos nós. 
É  esse  o  motivo  por  que  o  teatro  tem  que  distanciar  tudo  o  que  apresenta. 
(BRECHT, 2005, p. 147).

Brecht quer mostrar dialeticamente como as coisas são produzidas. Mas ainda mantém 

seu teatro dentro do esquema gerador de ideais, como numa corrida do animal para agarrar 

sua cauda. Ele evidencia um grande prazer inerente à compreensão de como podemos intervir 

na “Natureza”, através de uma certa consciência de como foram efetuadas nela modificações 

pelas mãos do homem. Assim, ele crê que o homem, estando, de certa forma, destacado da 

“Natureza”, exerce seu poder sobre ela. Pergunto-me se, por acaso, ao “distanciar tudo aquilo 

que apresenta”, o teatro não estaria servindo ainda como modelo intangível? A dialética ocupa 

o lugar de um modelo prévio; mesmo assim, questiono se ela deixa, por isso, de apontar para 

um ideal inatingível. Uma espiral vertiginosa, que mantém, a seu modo, a busca pela verdade. 

Sem dúvida, há a tentativa de Brecht de fazer com que as contradições, as oposições,  
não  sejam  representadas;  mas  o  próprio  Brecht  quer  apenas  que  elas  sejam 
“compreendidas” e que o espectador tenha os elementos de uma “solução” possível. 
Não é sair do domínio da representação, é apenas passar de um polo dramático da 
representação burguesa para um polo épico de representação popular. Brecht não 
leva a “crítica” suficientemente longe. (DELEUZE, 2010, p. 57).

O corpo que propõe Stanislaviski e o proposto por Brecht desenham um corte bastante 

claro entre atriz/ator e personagem, o que assegura a unidade desses corpos dentro de uma 

política identitária, através de sua compreensão. Quando Deleuze fala que a crítica brechtiana 

não vai suficientemente longe, é porque a realidade para a qual ele aponta ainda é mapeável. 

Jamais se trata de uma invenção de mundo. Tanto o paralelismo da mímesis stanislaviskiana 

quanto  a  crítica  dialética  brechtiana  somente  são  possíveis  mediante  a  tensão  entre  a 



40

fisicalidade  do  ator  e  a  virtualidade  da  personagem (duas  unidades  claramente  distintas). 

Dessa forma, na tradição moderna do teatro,  nos corpos dessas atrizes/atores e público,  a 

realidade  é  paralela  ou  dialética  em relação à  realidade  que  está  para  além do teatro.  A 

ambição é justamente conseguir manter certa distância para poder buscar e compreender a 

verdade que existe na “realidade” para além do teatro, como se ele estivesse fora dela. Ainda 

estamos no esquema platônico da aproximação com um ideal. Os corpos se fundamentam na 

investigação da verdade, seja para imitá-la ou criticá-la. É a tentação do teatro: legitimar-se 

em exercer um poder investigativo, mimético, crítico até um ponto determinado, inscrito nos 

corpos de uma gama de atores.  E essas inscrições não se fazem do dia  para a noite,  são 

produzidas sob intenso treinamento e disciplina, escolhas vivenciais, sob o rigor da prática e o 

refinamento  do  discurso.  Portanto,  em minha ligeira  geografia,  avalio  que  o  experimento 

dentro do âmbito desse teatro (de tradição moderna, mas que subsiste em parte da produção 

contemporânea)  jamais  escapará  a  essa  circunscrição,  ele  é  experimentação  com  limites 

claros,  com  uma  política  específica,  que  podem  se  modificar  ao  sabor  de  cada  nova 

modalidade de inquisição da verdade. 

A obra de Michel Foucault está majoritariamente relacionada com a questão dos jogos 

de verdade, questão que esquadrinha em diversos livros e boa parte de sua vida. O conceito da 

vontade de saber é  elaborado por ele no primeiro volume de  A História da Sexualidade  

(1979).  Para  Foucault,  os  jogos  de  verdade  são  peças  indispensáveis  nas  estratégias  de 

dominação. Serviriam para cooptar corpos, prever e minimizar quaisquer possibilidades de 

resistência.  Foucault  atribui  um  papel  protagonista  ao  dispositivo  de  sexualidade,  nessa 

dinâmica. Para ele, a sexualidade seria uma versão moderna para a pastoral cristã. O problema 

medieval  da carne  teria sido atualizado,  aos  poucos,  para o da  sexualidade,  e  o  valor  da 

“verdade” continuaria o mesmo; pois todas as técnicas de subjetivação que se fundamentam a 

partir da necessidade da confissão, da inquisição da verdade, ainda permaneceriam. O padre, o 

médico, o analista exerceriam, pois, a mesma função: 

Eles  dizem  mais  ou  menos  o  seguinte:  “Vocês  têm  uma  sexualidade,  esta 
sexualidade  está  ao  mesmo  tempo  frustrada  e  muda,  proibições  hipócritas  a 
reprimem.  Então venham a nós,  digam e mostrem tudo isto a  nós,  revelem seus  
infelizes  segredos  a  nós...”  Este  tipo  de  discurso  é,  na  verdade,  um formidável 
instrumento  de  controle  e  de  poder.  Ele  utiliza,  como sempre,  o  que  dizem as 
pessoas, o que elas sentem, o que elas esperam. Ele explora a tentação de acreditar  
que é suficiente, para ser feliz, ultrapassar o umbral do discurso e eliminar algumas 
proibições. E de fato acaba depreciando e esquadrinhando os movimentos de revolta 
e liberação... (FOUCAULT, 1979, p. 233).
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 Grande  parcela  do  teatro  encontra-se  amparada  em  investigação.  As  técnicas  de 

interpretação servem bastante bem aos mecanismos de poder. Sendo um lugar de fruição, 

contemplação e análise, o teatro é uma plataforma que conforta tanto público quanto seus 

profissionais, pois nele todos tem a impressão de estarem sendo perspicazes e pensantes. No 

entanto,  um  outro  tipo  de  experimentação  me  interessa:  a  experimentação  que  surge  na 

atuação.  Ao compreender o quanto as mímesis  e dialéticas estão já inscritas nesse corpo, 

observo que a unidade segura e “verdadeira” dessa identidade se desmancha, torna-se fluxo, 

ação. Afinal, o “eu” estável (aquele que pode exercer sua interpretação sobre o mundo) é tão 

virtual quanto a “personagem”. Ao mesmo tempo, não há nada de espiritual ou metafísico 

nessa virtualidade: pois ela está emaranhada nesse corpo, e se sustenta pela organização dele. 

Ela  está  entre  o  corpo e  o  fora  dele,  bem lá  onde geralmente  um observador  iluminista  

desenharia uma separação. Ela é rede, é meio, é devir.

É no meio que há o devir, o movimento, a velocidade, o turbilhão. O meio não é 
uma média, e sim o contrário, um excesso. É pelo meio que as coisas crescem. Era a 
ideia de Virginia Woolf. Ora, o meio não quer dizer absolutamente estar dentro de 
seu tempo, ser de seu tempo, ser histórico; ao contrário: é aquilo por meio do qual os  
tempos  mais  diferentes  se  comunicam.  Não é  o  histórico  nem o  eterno,  mas  o 
intempestivo. (DELEUZE, 2010, p. 35).

Nessa colocação de Deleuze, de que “é pelo meio que as coisas crescem”, podemos ir 

além, sair  da  geografia  da interpretação,  e ir  ao encontro de espaços de atuação (frestas, 

buracos,  cicatrizes,  rompimentos),  que  colocam  em  jogo  a  estabilidade  dos  centros.  A 

centralidade da verdade, assim como da identidade, a estabilidade do mesmo, tudo isso perde 

efeito.  O  estranhamento  causado  pela  dissolução  da  fixidez  das  formas  do  “eu”  é  uma 

consequência  desse  movimento,  e  pode  provocar  diferentes  sensações,  inclusive 

aterrorizantes.  Porém,  acredito  que  isso  depende  de  uma  certa  propensão,  na  cultura  de 

tradição  cristã,  para  a  seriedade  e  o  sofrimento.  Essa  tendência  pode  ser  revertida,  se  o 

comprometimento com a seriedade também for outro. Pois, como diz Nietzsche em A Gaia 

Ciência,  “Seriedade com a verdade! Que diferentes coisas entendem as pessoas por estas 

palavras!” (2012, pg. 109). A literatura fantástica é, para dar um exemplo, um campo no qual 

as desestabilizações do “eu” experimentam diapasões diversos. Se, durante o século XIX, a 

personagem  do  conto  fantástico  frequentemente  entra  em  pânico  como  suas  “projeções 

psicológicas”  ou  com “eventos  sobrenaturais”,  escritores  atuais  como  Mia  Couto  (2005) 
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propõem um olhar  completamente derrisivo,  irônico,  descolonizador,  bem humorado para 

esses lugares desconhecidos na ausência da fixidez do eu. A literatura fantástica do século 

XIX, segundo Italo Calvino, nasce no terreno das especulações filosóficas que iniciam no 

Romantismo Alemão, e têm seu ápice pouco antes da aurora do século XX:

O problema da realidade daquilo que se vê – coisas extraordinárias que talvez sejam 
alucinações projetadas por nossa mente; coisas habituais que talvez ocultem sob a 
aparência mais banal uma segunda natureza inquietante, misteriosa, aterradora – é a 
essência da literatura fantástica, cujos melhores efeitos se encontram na oscilação de 
níveis de realidade inconciliáveis. (CALVINO, 2004, p. 9 e 10). 

Mas, se permaneço no terreno da interpretação de projeções psicológicas, ainda sigo 

reforçando  a  fantasmagoria  identitária.  Como  já  disse  num  item  anterior,  a  imagem 

fantasmagórica  das  identidades  permanece  sendo investida  dentro  de  um modelo  político 

vigente, apesar de ultrapassada do ponto de vista teórico e filosófico. O tema da dissociação 

do “eu” é, na literatura, um vasto campo para a experimentação efetiva, justamente porque ali 

podemos sair desse tipo de interpretação, sem hierarquizar a presença de um “eu”, que seria 

maior do que suas “projeções”. Afinal, por que só haveria tranquilidade plena na fixidez de 

uma identidade imóvel? Por que não desejar, e mesmo praticar, a multiplicidade do “eu” em 

“muitos”?  Por  que  essas  cisões  geram  tanto  pânico?  A  crítica  que  Nietzsche  faz  ao 

romantismo alemão mira justamente essa ânsia pelo conforto, pela estabilidade. O sofrimento 

do corpo doente, como ele diz, provoca, no filósofo, o instinto de procurar constantemente

[...] pontos solares do pensamento, aos quais os pensadores que sofrem são levados e 
aliciados justamente por sofrerem. Sabemos agora para onde o corpo doente, com a 
sua necessidade, inconscientemente empurra, impele, atrai o espírito – para o sol, 
sossego,  brandura,  paciência,  remédio,  bálsamo  em  todo  e  qualquer  sentido. 
(NIETZSCHE, 2012, p. 11). 

O duplo – um ser, entidade ou coisa ao mesmo tempo extensiva e diversa de outro – 

aparece em abundância na literatura fantástica do século XIX. Na obra de alguns autores, o 

duplo é uma entidade que ganha vida independente, dominando a personagem. Ele aparece 

sob diversas formas: é uma sombra que passa a viver a vida no lugar de seu dono, um nariz  

que sai à revelia do resto do corpo, uma possessão demoníaca que ameaça a integridade física, 

um espelho mágico, um autômato numa estreita relação com seu criador, etc. Sobre o conto A 

Sombra (escrito em 1847), de Hans Christian Andersen, Calvino comenta:
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[...]  ela  [a  sombra]  continua  sua  vida  independente,  acumulando  fortunas, 
frequentando a alta sociedade e, quando reencontra o homem de quem se separou, o 
obriga a servi-la e a servir-lhe de sombra. Portanto, a situação se inverte: a sombra 
torna-se um patrão implacável e inimigo; o reencontro da sombra é uma condenação.  
(CALVINO, 2004, p. 285 e 286). 

Mas, a partir do momento em que houvesse um desapego por parte do sujeito dessa 

política identitária, dessa fantasmagoria, o duplo poderia não ser mais tão terrível. Quando o 

fantasma da identidade é  evidenciado como tal  (um episódio,  um contorno flexível,  etc.) 

poder-se-ia jogar performaticamente com ele, transformando-o num devir, liberando-o para 

tornar-se matéria de criação, meio de criação – existencial e artística. Por consequência, penso 

que os duplos não teriam mais um poder de ameaça, pois a desestabilização do eu causada por 

eles seria mais bem vinda, por disparar experimentações. E conseguir chegar a esse estado 

demandaria que a/o artista articulasse práticas vivenciais e artísticas, transformando seus eus 

múltiplos em performance, em ação criadora: atuação. 

Pode-se começar por qualquer ponto de fixidez. Em relação à Technomaravilha, uma 

das formas de olhar para Carmen, Luz e Elke era, a partir de suas biografias, pensar como 

engendram seus  corpos,  cada qual  à  sua maneira.  Interessava-me a saturação da imagem 

feminina  que  alcança  contornos  bastante  peculiares.  Todas  são  mulheres  que  trabalham 

artisticamente com seus corpos, e esse era um grande ponto de interesse para mim. Como 

tratá-las, então, não como personagens a serem interpretadas, mas sim como devires que me 

desestabilizam, que me retiram da condição do “eu, Giorgia”? Para a composição do solo, a 

estratégia  inicial  foi  pensar  as  categorias  de  feminino  e  corpo  a  partir  do  conceito  de 

performance de gênero, olhando para os duplos de Carmen, Luz e Elke. 

A performance  de  gênero  é,  segundo  Judith  Butler  (2003),  o  processo  pelo  qual 

discursos dominantes sobre gênero se inscrevem no corpo. Nesse ciclo, essas inscrições se 

naturalizariam, criando uma falsa ideia  de que a  identidade de gênero é  ontológica (uma 

manifestação de uma suposta "essência" do sujeito). Em outras palavras, o sujeito geralmente 

é levado a acreditar que sua identidade de gênero é um dado natural/biológico e não cultural. 

Para a autora, gênero, sexo e desejo são três instâncias descontínuas – e, portanto, a biologia 

em si não seria o indicativo de uma determinada identidade. 

O gênero é uma identidade tenuamente constituída no tempo, instituído num espaço 
externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero se produz 
pela estilização do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como a forma 
corriqueira  pela  qual  os  gestos,  movimentos  e  estilos  corporais  de  vários  tipos 
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constituem a ilusão de um eu permanente marcado pelo gênero. (BUTLER, 2006, p. 
200).

A performatividade de gênero (normativa no sentido que busca reforçar a identidade 

de gênero do sujeito) pressupõe uma sucessão contínua de performances que se inscrevem no 

corpo do sujeito ao longo de sua existência, criando o efeito de substância ao qual Butler se 

refere. Mas, aqui, o desempenho não seria o de uma ação propriamente intencional do sujeito 

(como na  performance  art  ou  no  teatro).  A diferença  dessa  performance  para  a  atuação 

artística é que a cena pressupõe um agente mais ou menos consciente do jogo. Para Butler,  

numa  análise  cultural,  social  e  histórica,  o  gênero  seria  “performativo”,  mas  não 

“performático”. No conceito de gênero de Butler, portanto, a categorias  sujeito  (aquele que 

pode agir, mas também se submeter) não equivale à categoria de ator (aquele que age). O 

gênero não é uma ação consciente do sujeito que busca manifestar uma identidade por ele 

assumida, mas sim uma reiteração da norma, vivida sob a forma de crença (BUTLER, 2006) – 

buscando,  ao  contrário,  reforçar  como  natural  a  identidade  de  gênero  imposta  social  e 

culturalmente ao sujeito. 

No entanto, no último capítulo de seu livro  Problemas de Gênero,  a autora aponta 

práticas  culturais  que  serviriam,  ao  mesmo  tempo,  para  elucidar  e  reverter  os  efeitos 

normalizadores  do  gênero.  Entre  elas,  o  travestimento  e  a  performance  drag.  Esses 

procedimentos teriam a capacidade de “desnaturalizar” tanto o sexo quanto o gênero, “por 

meio de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo cultural da 

sua unidade fabricada.” (BUTLER, 2006, p. 197). O processo de desnaturalização ocorreria 

através do uso paródico das categorias:

A noção de  paródia  de  gênero aqui  defendida  não  presume a  existência  de  um 
original que essas identidades parodísticas imitem. Aliás, a paródia que se faz é da 
própria ideia de um original; assim como a noção psicanalítica da identificação com 
o gênero é constituída, pela transfiguração de um Outro que é desde sempre uma 
“imagem” nesse duplo sentido, a paródia do gênero revela que a identidade original 
sobre a qual molda-se o gênero é uma imitação sem origem. (BUTLER, 2006, p. 
197). 

Através  da  performance  paródica  do  gênero,  o  sujeito  poderia  saltar  da  condição 

daquele que se sujeita, para aquele que produz. E é a partir dessa noção de produção que 

prefiro abordar a atuação (seja na performance art, na dança ou no teatro). Meu corpo, imerso 

em suas inúmeras questões identitárias (que só começam pelo gênero, mas poderiam começar 
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por quaisquer outros “eus”), através da produção paródica – ou por que não, burlesca – , 

coloca-se em experimentação para adentrar numa zona de escape.  Escape da condição do 

eu/outro: os pontos de fuga, os vetores, os meios e buracos que permitem a emergência do ato 

artístico. 

O duplo, nesse tipo de criação, emerge como os devires múltiplos que tomam forma 

através da atuação. Busca-se, na performance, um corpo em experimentação que, através de 

um estudo de suas proveniências,  desamarra os fios da identidade.  A atuação não é mais 

interpretativa,  nem  representativa.  Ela  se  afasta  tanto  da  identificação  ambicionada  por 

Stanislaviski,  quanto do distanciamento  defendido por  Brecht.  Os pontos  de  identificação 

servem como regiões de conflito a serem exploradas pelo performer – para uma produção 

efetiva de diferença. Em sua atividade crítica, paródica, burlesca, não há verdade sutil a ser 

alcançada, nem um distanciamento possível para o corpo.

2.3 BURLESCOS 

Neste  texto,  pretendo  discutir  alguns  dos  diversos  sentidos  da  palavra  burlesco  e 

problematizá-los,  relacionando-os  à  experiência  no  processo  do  espetáculo-festa 

multimidiático Burlescas, da Companhia Silenciosa8. Para isso, trabalharei com as definições 

de  burlesco de Massaud Moisés  (2004) e  Alain Rey (1993),  cruzando-os  com imagens e 

textos dos arquivos da Silenciosa, complementados por meus relatos.

Antes de começar, cabe-me arriscar de novo o exercício da geografia. Desta vez, farei 

um ligeiro passeio pela palavra burlesco (que será melhor problematizada no decorrer deste 

item e também no capítulo 04).  Diferentes coisas se entendem pela mesma palavra: há o 

burlesco da literatura, há o do teatro e até o do show business estadunidense. Há também o 

8 Sobre a autoria da obra, pode-se ler no relatório enviado à Funarte após a realização do trabalho: “A direção de 
Burlescas é conjunta e interdisciplinar, dos atores e diretores Giorgia Conceição, Henrique Saidel e Léo Glück,  
cada qual responsável pela concepção, direção e dramaturgia de seu núcleo de pesquisa e atuação; núcleos esses 
dispostos em partes durante o decorrer de toda a noite burlesca.” A finalidade do relatório era, entre outras, a  
prestação de contas em relação ao subsídio ganho pelo Edital Funarte de Teatro Myriam Muniz, com a qual a 
Companhia Silenciosa fora contemplada para a realização do projeto  Burlescas. (Fonte: arquivo Companhia 
Silenciosa).
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burlesco que se intitula  como neoburlesco.  E há o burlesco experimentado e atuado pela 

Companhia Silenciosa. É claro que há vários buracos e frestas no meio desses caminhos, eles 

não são caminhos homogêneos,  nem muito coerentes.  Fazendo um traçado que liga esses 

diferentes eventos, eu contaria a seguinte versão: a palavra burla tem origem latina. Refere-se, 

grosso modo, à brincadeira, gracejo e farsa. Por isso percebo, de antemão, a dificuldade em 

traduzir o sentido de burla para o inglês, pois nesse idioma frequentemente a equivalência é 

feita como fraude ou engano. Ora, um gracejo não é necessariamente um engano... Já o termo 

burlesco foi usado pela primeira vez no contexto da literatura, no século XVII, na França, 

para designar obras que tratavam de maneira vulgar nobres realidades, ou vice-versa. É dessa 

forma que o burlesco entra no teatro, através de peças que fazem burla de nobres personagens, 

ou enobrecem personagens populares no intuito de causar graça. 

Se o burlesco ficou de fora do teatro polido, sério, erudito (e é muito fácil entender o 

porquê disso...), ele contaminou todo o tipo de teatro popular, incluindo o vaudeville, o teatro 

de variedades e o teatro de revista. O burlesco, como característica de diversos estilos de cena,  

espalhou-se por vários países, migrando, no século XIX, tanto para o Brasil (especialmente 

nas revistas), quanto para os Estados Unidos (em  vaudevilles e teatro de variedades). Daí 

ocorrem desenvolvimentos bastante diferentes. No Brasil,  a revista ajudou a popularizar o 

carnaval, pois, nas peças do fim de um ano, eram lançadas as marchinhas que seriam sucesso 

no próximo fevereiro; e também participou da transição entre monarquia e república, não se 

abstendo de críticas políticas, ainda que disfarçadas de maneira leve e divertida. Nos EUA, 

grupos formados e dirigidos por mulheres experimentavam o tipo de espetáculo que viria a se 

tornar  o  stand-up  comedy,  ou  seja,  uma  atriz  dirige-se  diretamente  à  plateia  fazendo 

comentários  picantes,  provocadores  e,  por  vezes,  embaraçosos,  burlando  o  mutismo  da 

condição feminina daquele período. Os números de dança com mulheres foram utilizados 

amplamente nessas peças, tanto lá quanto cá, devido ao apelo que esse tipo de cena era capaz 

de causar. 

Podemos  já  perceber  que,  ao  menos  no  Novo  Mundo,  a  questão  de  gênero  é 

indissociável da cena burlesca, em toda sua ambiguidade política. Se, por um lado, a presença 

feminina é explorada como um chamariz de público, por outro viés, a mulher muitas vezes 

tomou  o  espaço  da  cena  para  exercer  sua  voz  política,  construindo  um  campo  de 

possibilidades através do exercício da atuação. A sensualidade e o erotismo são usados tanto 



47

por  produtores  espertos  quanto  por  atrizes  perspicazes  que  encontram  no  exercício  de 

produção de erótica um lugar de afirmação de diferença. 

Para quase terminar essa talvez grosseira geografia do burlesco (já que o burlesco é 

mesmo um tanto grosseiro), não basta ainda dizer que a indústria cultural absorveu grande 

parte dessa produção e desses artistas. O burlesco, durante o século XX, passou para o cinema 

e também para a televisão. Muitas vezes esvaziado de seu conteúdo crítico, político, restou 

apenas o verniz, um tanto glamourizado. Arrisco dizer que seria o burlesco sem burla... Na 

década de 1990, surgiu,  em New York, um movimento de artistas que se autodenominou 

como  new-burlesque.  Seu  programa  incluía  a  realização  de  uma  oposição  à  política 

conservadora  do  então  prefeito  da  cidade.  Nesse  balaio  (e  agora  sim,  creio  que  estou 

terminando),  há  espaço  para  artistas  realmente  inventivos,  com  pesquisas  bastante 

interessantes: há lugar para o queer, para o feminismo, para diferentes maneiras de pensar o 

que pode um corpo. E há, também, o espaço do  show business, do capital, da indústria de 

espetáculos. 

Essa foi minha arriscada e tendenciosa geografia do burlesco, repleta de furos, mal 

entendidos,  encruzilhadas,  frestas,  meios.  É  justamente  sobre  os  lugares  dos  diversos 

burlescos, suas ambiguidades, suas rupturas, suas passagens mal explicadas, de que se tratava 

o  trabalho  Burlescas,  da  Companhia  Silenciosa.  Enfim,  depois  desses  primeiros  traçados, 

creio que possamos começar.

De início, façamos um passeio por meados do mês de novembro do ano de 2009. Tudo 

é silêncio nos arredores do Cemitério Municipal de Curitiba. Estamos numa noite de sexta-

feira treze. É a primeira semana de vigência da lei anti-tabagista no estado do Paraná, que 

proíbe  o  fumo em qualquer  ambiente  fechado,  inclusive  em boates  e  clubes  noturnos.  É 

passado pouco mais  de onze  horas  da  noite,  e  um grupo de  aproximadamente  cinquenta 

pessoas forma uma fila para entrar na casa  92º Graus  – histórico bar  rock underground  da 

cidade. Elas estão aguardando para a estreia de Burlescas, da Companhia Silenciosa. A casa é 

finalmente aberta e, uma a uma, as pessoas adentram, não sem antes assinarem um termo de 

sessão do uso de suas imagens (ao receberem a informação de que tudo o que acontecer 

naquela noite será gravado e transmitido ao vivo pela internet). O público é avisado, também, 

de que poderá sair e até mesmo voltar a qualquer momento. Mas o fumo é permitido apenas 

no espaço externo da casa. Devido ao horário e formato do evento, é proibida a entrada de 

menores de dezoito anos. 
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Uma certa dúvida ronda o ambiente. Afinal, o que é Burlescas? Toda a divulgação fora 

realizada através de panfletos inusitados para os padrões de um espetáculo teatral, anunciando 

a participação de  DJ’s ao invés da referência  ao autor,  diretor  ou elenco.  Por certo,  uma 

parcela do público julga estar indo a uma festa, enquanto outra indaga-se sobre o motivo de se 

realizar um espetáculo teatral em uma casa noturna. Quando as pessoas finalmente entram, 

tudo está quieto, não há música. Há apenas um palco oculto por uma cortina dourada, e em 

outra parede, uma placa luminosa, onde se lê a palavra ‘silêncio’. Uma referência ao nome da 

Companhia Silenciosa – inspirada no filme Muholland Dr.9, no momento em que, em meio à 

madrugada, as personagens Rita e Betty chegam ao Club Silencio. Lá, elas ouvem, assustadas, 

um inusitado apresentador dirigir-se à plateia:

No hay banda! There is  no band.  Il  n'est  pas de orquestra!  This is  all...  a tape  
recording. No hay banda! And yet we hear a band. If you want to hear a clarinet,  
listen [sons de clarinete]. Un trombon à coulisse.  Un trombone con sordina. Silent  
le son du trombon en sourdine. Hear le son... and mute it... drop it. It's all recorded.  
No hay banda! It’s all a tape. Il n'est pas de orquestra. It is... an illusion! Listen!10

No filme, Betty e Rita se emocionam mesmo após saberem sobre a suposta falsidade 

da situação. O espectador da trama, nesse momento, questiona se a cena é sobre um sonho de 

Rita/Betty e se as personagens estiveram realmente no clube. Aliás, a mistura entre realidade e  

ficção, e mesmo a realidade como mais uma ficção, é o tema de  Muholland Dr. Esse era 

também um indicativo do teor daquela noite burlesca que estava por começar em Curitiba. No 

92º Graus, as pessoas não param de chegar, e o volume de público dobra em minutos. Há um 

certo desconforto, uma dúvida, um mistério. Do silêncio faz-se um jazz, uma música inunda o 

espaço. Numa trilha sonora que remete aos anos de 1950, ouve-se o anúncio: “A Companhia 

Silenciosa apresenta:  Um Blonder Chamado Desejo”. A cortina dourada é aberta e no palco 

estamos eu,  Henrique Saidel  e Leonarda  Glück,  sentados em cadeiras.  Nós somos Stella, 

Stanley e Blanche, respectivamente. E somos também Giorgia, Henrique e Leonarda. Somos 

duplos dos personagens do autor de Um Bonde Chamado Desejo, e, ao mesmo tempo, somos 

nossos próprios duplos ficcionalizados. Ao fundo do palco, um neon cor-de-rosa se acende, e 

pode-se ler a palavra da noite: Burlescas.  

9 O título do filme do diretor David Lynch, em português, é Cidade dos Sonhos (2001). 
10 Texto do personagem Bondar, do filme Muholland Dr.: “Não há banda. Não existe banda. Não é orquestra. 
Isso é tudo... uma gravação. Não há banda! E ainda nós ouvimos uma banda. Se você quer ouvir um clarinete,  
ouça. Um trombone nos bastidores.  Um trombone silente.  Silencioso som do trombone emudecido. Ouça o 
som... e silencie-o... deixe-o. Está tudo gravado. Não há banda! É tudo um tape. Não é orquestra! Isso é... uma 
ilusão... Ouça!” A transcrição e a tradução são minhas. 
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           Burlescas, cena Um Blonder Chamado Desejo. 2009. Foto de Leco de Souza. 

A música dá lugar ao texto da peça, falado em microfones. Tennessee Willians, o autor 

de Um Bonde Chamado Desejo (1947),  é relido e sintetizado, transportado para um número 

de cabaré de pouco mais de dez minutos de duração: 

Stanley: Estou com a roupa colada no corpo. Você se incomoda se eu fico à vontade? 
(Começa a tirar a camisa.)
Blanche: Não, por favor.
Stanley: Ficar à vontade é o meu lema!
Blanche: Ah, o meu também. E é tão difícil manter uma aparência limpa com este  
calor! Eu ainda não lavei a xeca nem botei um pouco de pó-de-arroz e você já está 
aí!
Stella: Procure compreendê-la e ser gentil com ela, Stan.
Stanley: Então é assim, é? A irmã Blanche não pode se aborrecer agora?
Stella: Você viu como ela tem essa cara de... louca transviada.
Stanley: Você já ouviu falar no Código Napoleônico?
Blanche: Senhor Kowalski, o senhor tem um ar impressionantemente judicial!
Stella: Não, Stanley, nunca ouvimos falar no Código Napoleônico e, se ouvimos, 
não vejo o que ele...
Stanley: Elogios. Mulheres. Nunca encontrei uma mulher que não soubesse se era 
bonita ou não, sem precisar que lhe dissessem, e algumas delas julgam-se mais do 
que realmente são. Uma vez, saí com uma boneca que costumava dizer: “Eu sou do 
tipo glamour”, e eu respondi: “E daí?” 
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Blanche: Uma boneca? E o que foi que ela disse??
Stanley: Não disse nada. Se fechou como uma ostra.
Stella: Sim, ela era uma boneca. E bonecas não falam. Simples assim.
Blanche: E acabou o romance?
Stanley: Acabou a  conversa  — só isso.  Alguns homens são  apanhados  por esse 
negócio de fascinação de Hollywood, e outros não.
Blanche: Estou certa de que o senhor pertence à segunda categoria.11

A ambição da vanguarda futurista de sintetizar peças teatrais canônicas (exposta no 

manifesto de Marinetti12) é realizada no quadro de abertura de  Burlescas, já que a obra de 

Tenessee Williams é marcante para o teatro e o cinema do século XX. Tanto em termos de 

suas  discussões  (que  eram  elaboradas,  em  geral,  a  partir  de  personagens  com  algum 

deslocamento ou marginalização, apresentando problemas de ajuste a suas realidades) quanto 

em relação a um estilo de atuação realista sugerido por seus textos. Esse tipo de interpretação, 

preconizado primeiramente por Constantin Stanislaviski, na Rússia, fora repaginado para o 

cinema por Lee Strasberg, que dirigiu a escola Actors Studio13 – da qual Marlon Brando (ator 

que se projetou a partir do papel de Stanley Kowalski, na adaptação para o cinema de A Street  

Car Named Desire) fora um dos alunos de destaque. Dessa forma, a primeira faceta burlesca 

do espetáculo alinha-se com um dos sentidos da palavra apontado por Alain Rey, em seu 

dicionário etimológico:

BURLESQUE  é  uma  reconstrução  etimológica  (1666)  de  bourlesque (1594), 
emprestado  por  via  oral  do  italiano  burlesco,  primeiramente  atestada  em  alla 
burlesca (av.  1566),  e  em  seguida  de  maneira  autônoma  (av.1584).  A palavra 
caracteriza o estilo de escritores como Berni, Carporali, de um caráter de comicidade  
revestido  de  expressões  triviais  para  evocar  realidades  nobres  ou  elevadas, 
travestindo em farsa todas as formas de amplificação literária (expansão do sublime 
ou escassez do que é precioso). (REY, 1993, p. 309). 

Burlescas inicia sua jornada, de seis horas de duração, com o diálogo e a expansão de 

tradições do teatro brasileiro, principalmente a Revista, do qual Arthur Azevedo foi um dos 

expoentes. Algumas de suas peças de característica burlesca são “A Filha de Maria Angu 

11 Trecho do texto Um Blonder Chamado Desejo, de Leonarda Glück. Arquivos da Companhia Silenciosa.
12 Manifesto  Futurista,  de  Filippo  Tommaso  Marinetti,  publicado  no  jornal  parisiense  Le  Figaro  (1909),  
completava um século no ano da estreia de Burlescas. Aproveitamos a ocasião para colocá-lo no programa do 
espetáculo, problematizando as posições preconceituosas e endurecidas presentes no projeto do artista italiano, 
relendo proposições do Futurismo. Ver o programa de Burlescas nos Anexos. 
13 “O  Actors  Studio é  uma  associação de  atores  profissionais,  diretores  de  teatro e  roteiristas  situado em 
Manhattan, na  cidade de  Nova Iorque (EUA). Fundado em  1947 por  Elia Kazan, Cherl  Crawford e Robert 
Lewis,  o  Studio é conhecido por seu trabalho de ensino e refinamento da arte de representação, conseguido 
através de uma técnica conhecida como  “método”, desenvolvida nos anos 30 pelos artistas ligados ao  Group 
Theater,  baseado  em  leituras  particulares  das  proposições  do  Konstantin  Stanislavski.”  Fonte:  Wikipédia 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Actors_Studio>, acesso em 05 de dezembro de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Actors_Studio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Stanislavski
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_Theater&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_Theater&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Interpreta%C3%A7%C3%A3o_Para_o_Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elia_Kazan
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o
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(1876), paródia da ópera cômica La Fille de Mme. Angot, de Clairville, Siraudin e Koning; A 

Casadinha de Fresco (1876), do mesmo autor, paródia de La Petite Marieé, de E. Laterrier, A. 

Vanloo e C. Lecocq;” (MOISÉS, 2004, p. 59). A diferença acrescentada por Burlescas é que, 

agora, não somente textos e estilos teatrais ou literários são objeto de crítica e reflexão, mas 

também outros elementos canônicos da cultura herdada do século XX, como o modernismo e 

o cinema. 

A dramaturgia de Burlescas é construída, portanto, não apenas pelo texto dito, mas por 

diversos outros elementos da encenação como, por exemplo, as já citadas placas luminosas 

presentes no cenário. Outro importante componente na construção da rede de sentidos era a 

música,  responsável,  além  disso,  por  manter  o  interesse  do  público  num  trabalho  de 

aproximadamente seis horas de duração. Após a abertura com Um Blonder Chamado Desejo, 

o público começa a ser conduzido a fruir outras esquetes e acontecimentos, que emergem em 

meio à festa. Todo o tempo da encenação é baseado na sequência das músicas e em como a 

plateia se relaciona com elas. O público, aos poucos, cada vez mais acredita estar numa festa, 

e passa a acompanhar o que se segue com descontração. Assim como em Muholland Dr., não 

se sabe ao certo se se trata ou não de uma festa, ou da encenação de uma. As câmeras que a  

todo  o  tempo  captam  e  transmitem  os  acontecimentos  ao  vivo,  pela  internet,  ajudam  a 

complexificar  a  relação  entre  ficção  e  realidade.  No  mesmo  espaço,  há  um monitor  de 

televisão conectado à internet, onde é possível assistir o que está sendo realizado ao vivo em 

conjunto pelos atores (com o público tornado parte indiscutível desse elenco).

A  dramaturgia  de  Burlescas é  composta  por  três  partes  em  sequência,  que 

denominamos de  blocos:  o  Bloco Teatrinho,  Bloco Sensualizante e  Bloco Decadência.  A 

divisão em blocos remete a clássica divisão dramatúrgica em atos, por sua vez compostos por 

cenas.  Cada  ato  (ou  bloco)  é  separado  dos  outros  por  intervalos.  Assim,  a  sequência  de 

Burlescas organiza-se em: A) Bloco Teatrinho: cena 01 – Um Blonder Chamado Desejo; cena 

02 – Do Streaptease de Kowalski à Donna Summer vai à Festa; cena 03 – Martini. cena 04 – 

Word (meaningful elements of speech). B) Bloco Sensualizante: cena 01 – Elíptica; cena 02 – 

Ode ao Falo; cena 03 – O Enjaulado. C) Bloco Decadência: cena 01 – Show de Funk não é  

apenas uma questão de mulheres; cena 02 – Dilaceração com Sangue Doce; cena 03 – Fim 

de Festa, Estrelando o Público. 

O  Bloco Teatrinho satiriza formatos teatrais consagrados, ao mesmo tempo em que 

ajuda a ambientar o público para que o mesmo seja levado, aos poucos, ao envolvimento com 
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a festa. É um momento de preparação. Na cena Do Streaptease de Kowalski à Donna Summer  

vai  à  Festa,  Henrique Saidel  despe-se do figurino de Kowalski,  vestindo-se,  em seguida, 

como  um  apresentador  (ecoando  o  misterioso  personagem  Bondar,  de  Muholland  Dr.), 

manipulando  pequenos  objetos  comprados  em lojas  de  R$  1,99.  A mesa  onde  Henrique 

manipula os bonecos torna-se a metonímia da noite: uma câmera capta os movimentos dos 

pequenos objetos e projeta-os numa grande tela ao lado, transformando o pequeno palco num 

cenário para outro filme.

          Burlescas, cena Do Streaptease de Kowalski à Donna Summer vai à Festa. 2009. Fotos de Leco de Souza.
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Logo em seguida, na performance  Martini, faço uma releitura do número da artista 

neoburlesca estadunidense Dirthy Martini, que prepara e serve uma bebida para o público de 

maneira sensual, utilizando objetos guardados em seu próprio corpo. Esse é um momento no 

qual a plateia entende a permissão de chegar próximo aos performers e mesmo participar das 

ações. Também fica clara a permissão de conversar, comer e beber enquanto se assiste ao 

espetáculo. Faz-se a primeira menção ao que Rey identifica, em seu verbete “Burlesco”, como 

“gênero de espetáculo [que] foi criado no século XIX nos Estados Unidos. Segundo Paul 

Morand, é de inspiração alemã.” (REY, 1993, p. 309). Podemos comparar com o que Moisés 

aponta em seu verbete de termos literários:

Chegando  nos  EUA no  século  XIX,  o  burlesco  sofreu  radical  transformação, 
passando a  denotar  toda  comédia* musical  de natureza  erótica:  a  par  de  danças 
picantes  ofereciam-se  números  de  “dança  do  ventre”,  em que o caráter  artístico 
desaparecera quase por completo. Nessa acepção, o burlesco permaneceu até 1914, 
quando  o  estourar  da  I  Guerra  Mundial  alterou  profundamente  os  rumos  da 
sociedade.  Em contrapartida,  no  sentido  europeu,  manteve-se  até  o  início  da  II 
Guerra Mundial. (MOISÉS, 2004, p. 59).

O tipo de julgamento aplicado por Moisés é deveras excludente, subjugando todo o 

valor político que pode haver num trabalho de encenação construído a partir de corpos em 

performance,  como se o mérito  de uma obra teatral  ou performática pudesse  ser  medido 

apenas  por  um  texto  escrito.  De  fato,  há  pouco  material  e  estudos  sobre  esse  tipo  de 

espetáculo para que possamos entender quais poderiam ser seus objetivos. Porém, olhando 

para o contexto histórico, não é difícil entender o motivo dessa negligência em relação ao 

burlesco americano do início do século XX: o próprio fato de serem trabalhos realizados 

principalmente  por  mulheres,  que  utilizavam  mais  livremente  seus  corpos,  com  uma 

finalidade política: a afirmação de valores próprios, baseados na crítica à não participação 

feminina na sociedade. 

O burlesco nasceu como o vaudeville das massas trabalhadoras da rude Nova York 
do século XVIII [sic.]. Atribui-se sua criação a Lydia Thompson, uma inglesa que 
chegou à cidade em 1868. Com a trupe feminina British Blondes, Lydia conquistou 
platéias  de  trabalhadores  braçais  pela  ousadia  de  seus  espetáculos.  As  atrizes 
mostravam as  canelas,  usavam decotes,  vestiam-se  de  homem,  contavam piadas 
sujas,  mexiam com a platéia.  O gênero  se  espalhou e,  no início do século  XX, 
ganhou números de strip-tease. Viveu seu auge dos anos 20 aos anos 50. Na década 
de  60,  já  confundido  com  o  erotismo  explícito,  praticamente  desapareceu. 
(NOGUEIRA, 2009).
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Assim como os espetáculos de Revista brasileiros, os  shows burlescos do início do 

século XX, nos EUA, possuíam apelo popular e  grande potencial  mobilizador  – que,  aos 

poucos, foi apropriado pela indústria cultural. Por exemplo, Artur Azevedo, um dos grandes 

nomes da literatura brasileira e apontado como um dos autores de peças burlescas no Brasil 

(MOISÉS, 2004), foi um dos responsáveis por realizar a passagem das revistas de ano para as 

revistas carnavalescas, no final  do século XIX (que lançavam no final do ano anterior as 

marchinhas que seriam sucesso em fevereiro). Vemos, assim, a relação intrínseca, no Brasil, 

entre o burlesco e o carnaval. Uma relação influente em nossa cultura, que se afastava dos 

ideais da corte portuguesa no final do século XIX, afirmando-se com cores e sabores locais. 

Falemos  sobre  a  acusação  de  Massaud  Moisés  sobre  o  suposto  “esvaziamento 

artístico” do burlesco. Esse esvaziamento não é intrínseco ao estilo ou à linguagem – essa, por 

sua vez, de grande potencial político –, mas sim decorrente da conformação do modelo para 

fins  estritamente  comerciais.  Em  Burlescas,  especialmente  no  Bloco  Sensualizante, 

trabalhamos  a  partir  de  referências  do  neoburlesco  estadunidense  (começando  pela  cena 

Martini), no intuito de reverter certas lógicas baseada no logo/falo/fonocentrismo, na medida 

em que corpos criam e propõem novas formas de ação política no mundo ficcional/real. Ao 

mesmo tempo, procuramos desestabilizar o teatro baseado na presença metafísica do autor, 

deslocando os sentidos do espetáculo para algo que se constrói ao vivo, na experimentação 

dos corpos. 
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  Burlescas, cena Martini. 2009. Foto de Leco de Souza.

Na próxima cena,  Word (meaningful elements of speech)14, Leonarda Glück faz um 

show  musical  ao  vivo,  caracterizada  com  figurinos  que  remetem  ao  imaginário  mais 

recorrente  sobre uma suposta  estética burlesca  (relacionada a  espetáculos  de  cabaré  e  ao 

neoburlesco estadunidense).  Nele,  a  atriz/diretora  “introduz o espectador  em um universo 

auditivo-sensorial que o questiona diretamente em seu entendimento sobre a informação dada 

através de palavras, sejam elas pertencentes à sua mesma língua ou não.”15 

14 Tradução: Palavra – elementos significantes do discurso.
15 Trecho do relatório de Burlescas enviado à Funarte (arquivo Companhia Silenciosa).
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           Burlescas, cena Word (meaningful elements of speech). 2009. Foto de Leco de Souza.

Não é a toa que, a partir desses questionamentos, o público passa a se envolver de 

outras formas com o espetáculo, comportando-se cada vez mais como frequentadores de um 

clube noturno. Nós, que estamos conduzindo, através de nossa performance, o ritmo da noite, 

também modificamos,  nesse momento,  a forma de atuação,  colocando-nos cada vez  mais 

próximos  em  relação  à  audiência,  que  chega  a  ter  dúvidas  sobre  se  estaríamos  ou  não 

performando. Pessoas da plateia bebem e conversam conosco como se fôssemos anfitriões da 

noite  da  qual  eles  são  os  convidados.  E  é  nessa  transição  que  damos  início  ao  Bloco 

Sensualizante,  que  encarna,  entre  outras  coisas,  um  certo  imediatismo  midiático  da 

contemporaneidade: 

Saltando mais de um século à frente do surgimento do vaudeville francês [uma das 
expressões burlescas do século XIX], e indo parar no neoburlesco americano da 
segunda metade da década de mil novecentos e noventa, em que toda a crítica social  
falada  é  suprimida  para  dar  vez  à  exploração  industrial  e  cultural  da  imagem 
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feminina  e  de  suas  subjetividades  em  apresentações  sensuais,  chegando  bem 
próximo da nudez completa. Esta parte, de peculiar cunho sexualmente sugestivo, 
enreda a plateia a ponto de não sobrarem dúvidas quanto à sua intenção: a de dar voz  
e vez a espectadores cada vez menos treinados a falar e se expressar,  ainda que 
instintivamente. (Arquivo da Companhia Silenciosa).

Nas cenas  que se seguem, fazemos uma reversão da padronização dos corpos das 

mulheres  no  século  XX,  tão  explorada  pela  indústria  cultural,  ao  mesmo tempo  em que 

propomos  a  erótica  como modo  de  fruição  e  reflexão  artística,  como atitude  política  de 

engajamento a  partir  do corpo.  Em  Elíptica,  realizo  um striptease  “alla  burlesca” (REY, 

1993,  p.  309),  utilizando a  visualidade  e  o  formato  das  performances  do  New Burlesque 

estadunidense. 

O movimento intitulado New Burlesque irradiou-se a partir da cidade de Nova York, 

na década de 199016. Segundo o depoimento de artistas, ele foi uma resposta de oposição à 

política higienista de “tolerância zero”, implantada pelo então prefeito Rudolph Giuliani, que 

comandou  a  cidade  entre  1994  e  2002.  Dentro  do  programa  do  ex-prefeito,  qualquer 

contravenção  deveria  ser  punida  com  a  mesma  dureza  de  um  crime  de  maior  potencial 

ofensivo, no intuito de inibir qualquer ação que atentasse contra os padrões estabelecidos. 

Fazendo menção ao burlesco do início do século XX, sua versão dos anos de 1990 investe em 

figurinos com uma visualidade vintage ou retro, utilizando como base para o roteiro da cena 

(quase sempre) um número de dança que culmina no streaptease. Apesar do formato mais ou 

menos condicionado a uma fórmula, a inventividade e as discussões que se levantam a partir 

disso são inúmeras. Num excelente show, Dirthy Martini usa um vestido feito com a bandeira 

dos Estados Unidos, em brilhos de paetê. Durante a dança, ela se transforma em vários ícones 

da cultura política estadunidense, como a estátua da Liberdade, a imagem da Justiça Cega, 

etc. Ela tira a roupa e exibe seu corpo sensual e gordo, nada comum para uma dançarina, e, no 

ápice da cena, seminua, ela come várias notas de dólar ao som de uma música popular. O fim 

da performance é com o célebre chacoalho dos seios (um dos números clássicos do burlesco), 

no qual a dançarina gira os seios que estão cobertos apenas por um pêndulo aplicado aos 

mamilos – e os pêndulos se agitam no ar. No entanto, a artista o faz utilizando um gesto 

16 Sobre  esse  assunto,  incluindo  o  depoimento  de  artistas,  ver  a  matéria  Cabarés  Burlescos  Invadem  NY 
(http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI44407-15228,00-
CABARES+BURLESCOS+INVADEM+NY.html)  e  também  Pin-Ups  Pós-Modernas 
(http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML1701686-1740,00.html)  –  ambos  acessados  em 
04/01/2013.

http://revistamarieclaire.globo.com/Marieclaire/0,6993,EML1701686-1740,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI44407-15228,00-CABARES+BURLESCOS+INVADEM+NY.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI44407-15228,00-CABARES+BURLESCOS+INVADEM+NY.html
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militar de continência, levando o público ao êxtase. O registro dessa cena pode ser visto na 

internet17. 

Durante  a  cena  Elíptica,  em  Burlescas,  exercito-me  sensualmente  numa  bicicleta 

elíptica de academias de ginástica,  à medida que vou retirando, uma a uma, as peças do 

figurino, ficando somente com meias, calcinha e o acessório burlesco para seios, o  nipple 

tassel  (pêndulos  de  mamilo).  Ao  mesmo  tempo  que  se  questiona,  aqui,  o  status de 

racionalidade do teatro hegemônico, numa cena de forte apelo sensorial e sexual, desloca-se 

também o  show burlesque de  seu  apelo  mais  comercial.  Refiro-me ao  mercado  do  New 

Burlesque,  bastante  explorado comercialmente,  representado  principalmente  por  Dita  Von 

Teese. É dessa forma que o movimento tem sido referido tanto por artistas quanto pela mídia 

(principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa). No mercado para o New Burlesque, 

certas artistas desse meio, apesar de discursarem sobre a liberdade individual das mulheres, 

ainda constroem para si e seu público um modelo canônico da diva, recolocando a imagem 

feminina  no  patamar  da  idealização  romântica  (no  que  tange  aos  corpos,  vestes  e 

comportamento).  Dita  Von Teese pode ser vista  em inúmeros  sites na internet,  pois ela é 

garota propaganda de uma famosa marca de bebidas.  Também participa de comerciais  de 

lingerie, perfumes e toda a sorte de produtos voltados para um público dito alternativo e até 

luxuoso, mas que, na realidade, está na ponta do iceberg consumidor18.

Ao contrário de certa tendência mercadológica do new burlesque, utilizo meu corpo, 

em Elíptica, para ultrapassar limites entre bonito/feio, sensual/repulsivo. Ao fazer evoluções 

num aparelho de ginástica, satirizo o hábito e a obrigação da construção de corpos a partir do 

esforço e sofrimento, na adequação capitalista ao desempenho máximo e à padronização das 

pessoas. Após demonstrar obter um prazer além do comum para exercícios desse tipo, ao 

mesmo tempo que retiro as peças de roupa, o striptease culmina, como nos números  new 

burlesque americanos, com o nipple tassel twirling, o “giro dos pêndulos de mamilo”. Esse 

acessório foi inventado antes da década de 1950, por artistas americanas, para burlar a censura 

em relação à nudez em cena. Desde então, o número é o objetivo final de quase todas as 

performances burlescas, e é reencenado por quase todas as artistas new burlesque. 

17 Performance Love America. Vídeo disponível em <http://www.youtube.com/watch?
v=C7tNxMPkCvE&feature=youtube_gdata_player>. Acessado em 02/03/2013.

18 Vídeo disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=z8ku-RKdbbk>. Acessado em 02/03/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=z8ku-RKdbbk
http://www.youtube.com/watch?v=C7tNxMPkCvE&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=C7tNxMPkCvE&feature=youtube_gdata_player
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    Burlescas, cena Elíptica. 2009. Foto de Leco de Souza.

Em Ode ao Falo, a próxima cena de Burlescas, Leonarda Glück se apropria de outro 

formato do  show burlesque, criando uma coreografia que utiliza um poste (de  pole dance) 

como mastro para evoluções sensuais. O pole dance é frequentemente rejeitado pelas artistas 

estritamente new burlesque, pois é associado com stripteases feitos por prostitutas. Porém, é 

exatamente essa a tensão proposta por Leonarda, ao inserir uma performance marginalizada 

dentro de um discurso político sobre o corpo.  Enquanto ela  faz evoluções no poste,  uma 

canção, homônima à cena, fala de maneira irônica sobre o falocentrismo presente em nossos 

valores e olhares – num número que remete tanto a cenas comuns em casas de prostituição, 

quanto traz de maneira divertida um outro viés do burlesco, mais virtuoso e circence. 
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            Burlescas, cena Ode ao Falo. 2009. Foto de Leco de Souza.

Em  O Enjaulado, Henrique Saidel adentra a cena encerrado em uma jaula, e segue 

pelo caminho corporal mais virtuoso já proposto em  Ode ao Falo,  ironizando um tipo de 

discurso feminista simplório, que preconiza a superioridade da mulher sobre os homens. Com 

a  participação  de  uma  bela  partner,  Henrique  é  submetido  a  um  pequeno  ritual  de 

humilhações realizado por ela. O efeito, no entanto, é de sedução – que se dá numa relação na 

qual ambas as partes brincam com seus papéis, deixando dúvidas se é possível determinar, ali, 

se há o papel do submisso e da dominadora, ou se isso seria parte de uma performance mais 

ambígua na qual os dois necessitam dessa hierarquia como estopim. 
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Burlescas, cena O Enjaulado. 2009. Fotos de Leco de Souza.

A próxima cena abre o Bloco Decadência, que leva esse nome em razão do desgaste 

das situações, proporcionado pelas longas horas de duração do espetáculo. O horário de início 

da terceira parte é em torno das quatro horas da manhã, quando audiência e  performers já 

sofreram o desgaste de uma noite de festa. A discussão desse bloco gira em torno do declínio 
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das imagens expostas e analisadas e sua crescente destruição.  A realidade esgarça-se pelo 

cansaço. Nem todas as pessoas que chegaram às onze horas da noite permanecem, assim 

como muitas outras chegaram após o início. Mas para quem permanece na casa, a sensação é 

de fim de festa, com todas as surpresas de uma finalização. Nesse momento, inicio um show 

inspirado no  Funk carioca, para o qual compus músicas inéditas e realizei uma releitura de 

Funk do Salmão (composta  por mim para a  performance solo  Salmon Nela,  de 2007).  A 

música Não é apenas uma questão de mulheres faz um elogio à tomada de posição acerca de 

questões delicadas, como o aborto e a violência contra as mulheres:

Não é apenas uma questão de mulher
Eu to falando é de um lance
De liberdade
Aí irmã, vamos se posicionar
Quero dançar muito além desse quadrado

Meu cu, meu cu! pros homens trogloditas!
Meu cu, meu cu! Pros brochas moralistas!
Meu cu, meu cu! Pras mulheres chocadeiras!
Meu cu, meu cu! Pra falta de opção!!!19

O música faz uma menção à banda brasileira Solange, tô Aberta!, dupla de artistas que 

utilizava o funk dentro de um conceito Queer e Punk. 

19 Letra de Não é apenas uma questão de mulheres, composta por mim para Burlescas. 
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                              Burlescas, cena Não é apenas uma questão de mulheres. 2009. Fotos de Leco de Souza.

A quase derradeira cena acontece quando Henrique retorna à pista de dança vestido 

como um açougueiro, portando uma grande faca e um boneco inflável de sex shop. Ele corta o 

boneco, que imediatamente começa a sangrar, um sangue falso, um sangue preparado com 

açúcar e anilina. Após “matar” o boneco, Henrique veste-se com sua pele plástica, e assim 

dança, sujo de sangue e com pele artificial até o fim de Burlescas.
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                                Burlescas, cena Dilaceração com Sangue Doce. 2009. Foto de Leco de Souza.

Não há mais cenas preparadas depois disso. Porém, nem é mais necessário. O público, 

a essa altura, já tomou para si a cena. Eu assumo a discotecagem da festa, colocando músicas 

que vão de Kuduro até Funk Carioca, Brega e Technobrega, fazendo uma relação entre esses 

estilos populares e marginais de música. Mas o final do espetáculo acontece somente quando 

o  último  espectador  resolve  ir  embora,  ou  quando  o  dono  da  boate  precisa  fechar  o 

estabelecimento e, assim, expulsa as pessoas. 
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      Burlescas, cenas de discotecagem e festa. 2009. Fotos de Leco de Souza.
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3. TECHNOMARAVILHAS

Algumas vezes, durante esta viagem, sobretudo na Bahia, ouvi  
pessoas falarem em “alma” brasileira, ou em alma de alguma  
região do Brasil.  E me perguntei  se essas pessoas estariam  
referindo-se  a  algo  profundamente  inscrito  nos  modos  de  
sentir, de pensar, de se expressar das populações daqui, ou a  
uma certa recomposição de determinada subjetividade cultural  
em relação à subjetividade dominante. E me fiz essa pergunta  
porque tal subjetividade dominante existe, queira-se ou não,  
em qualquer região do Brasil (na Bahia, por exemplo), pois o  
Brasil tornou-se uma grande potência capitalista. 

Félix Guattari

Tenho um certo apreço pelo tema da brasilidade,  por um suposto modo de vida e 

organização muito particular ao Brasil, algo como um modo de operação, um jeito de levar as 

coisas. Mas esse interesse particular nasceu de um desconforto, de um desentendimento com 

minha própria porção de brasilidade. Sentia que, como sulista, como curitibana (lembro-me de 

ter indagado isso pela primeira vez aos vinte anos de idade, mais ou menos, pois eu conhecia 

muito pouco outros lugares), eu parecia estar na ignorância do que seria essa tal brasilidade, 

sentia não estar efetivamente participando dela. Ou então – eu pensava – essa coisa, esse jeito, 

era uma ficção inventada e partilhada para causar frustração em quem não estivesse vibrando 

no mesmo acorde. A brasilidade que eu sentia era, ao mesmo tempo, um pertencer e não 

pertencer. Um deslocamento. Talvez a mesma sensação de se ser apartado de uma festa em 

sua própria casa.

Durante o período da faculdade, realizei vários trabalhos em torno desse obscuro tema. 

Também dirigi,  na Companhia Silenciosa,  duas peças que problematizavam, de diferentes 

maneiras,  o  suposto  jeito  brasileiro:  Iracema  236ml (direção  em  parceria  com  Leonarda 

Glück, com texto adaptado a partir da obra de José de Alencar) e Mecânica – do tropical ao  
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radical (com  roteiro  meu  e  textos  de  Glück).  Aquele  pertencimento  sem  pertencer  era 

encarnado  principalmente  por  personagens  femininas,  que  até  pareciam se  enquadrar  nas 

expectativas  gerais,  mas,  no  entanto,  possuíam  uma  inadequação  inexplicável;  um 

esvaziamento, uma incongruência, como se o simples fato de preencher todos os requisitos de 

pertencimento ainda não fosse o bastante para obter sucesso ou felicidade, para participar da 

festa. A questão de gênero começa a aparecer nas minhas criações totalmente imbricada à 

questão  cultural.  Ambos  trabalhos  tiveram bastante  repercussão  na  cena  curitibana  e  são 

bastante importantes na biografia Silenciosa. 

O  desenvolvimento  da  performance  solo  Salmon  Nela ocorreu  logo  após  o  de 

Mecânica.  Sentia  a  urgência  de  que  essas  questões  (pertencimento/não  pertencimento, 

discussão de gênero e deslocamento de uma suposta identidade cultural) fossem elaboradas 

utilizando minha própria carne. A problematização aparece pela primeira vez em meu corpo: 

padrões de identidade brasileira e feminina nos moldes tipo exportação (quando compramos 

um bom café brasileiro, ou uma boa cachaça, frequentemente lê-se no rótulo algo como “tipo 

exportação”; também há o turismo sexual, o mercado sexual para exportação, etc.). 

Em  Salmon Nela,  a encarnação de fetiches é bem mais explícita do que em obras 

anteriores  que  dirigi.  A equiparação  da  carne  do  meu  corpo  e  da  carne  do  salmão  é  o 

disparador  da  ambiguidade  fetichista:  ao  som  de  uma  música  funk composta  e  gravada 

especialmente para a performance, preparo sashimi e distribuo aos presentes. A caracterização 

– corpo nu coberto com paetê negro; um enorme colar negro; rosto coberto de maquiagem 

negra que apaga as feições humanas; um sapato de salto vermelho de verniz, comprado numa 

loja  de  roupas  para drag  queens;  uma  peruca  ruiva  que  amplia  o  volume  da  cabeça  – 

evidencia a pele rosada pelo contraste com o preto e o vermelho. A pele rosada se aproxima 

da cor da carne do salmão, que está sendo distribuída crua. Utilizando a mistura de preto e 

vermelho, e com a altura bastante ampliada por causa do salto e da peruca, a figura traz algo 

de  inumano,  de  entidade,  de  guerreira.  Lembra,  ao  mesmo  tempo,  a  caracterização  de 

passistas durante o carnaval: seios à mostra, o corpo num limiar entre a nudez e a vestimenta, 

coberto  por  brilhos,  um  grande  sapato  de  salto.  Minha  atitude  é  complacente,  mas 

assustadora: com delicadeza, circulo no ambiente entre as pessoas, até que toda a carne crua 

seja consumida. 

Salmon  Nela discute  o  tema  da  brasilidade  como  um  problema  existente  no 

cruzamento entre fixação tanto do gênero feminino quanto da identidade cultural. Carne e 
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mercadoria se confundem, mas se expandem para além da fixidez. A liberação de sentidos 

múltiplos ocorre justamente com o uso do fetiche na composição, num ponto onde não é mais 

pertinente encerrá-lo apenas dentro do sentido alienado ou patológico:

Não é mais suficiente a percepção do fetichismo como fonte de alienação (Marx) ou 
perversão (Freud).  Ao lado da  alienação e da perversão, as suas condições atuais 
modificadas com relação àquelas analisadas por esses dois autores se unem e se 
misturam  –  a  despeito  dos  moralistas  –  com  as  ambíguas  oscilações  entre 
identificação e sedução. (CANEVACCI, 2008, p. 166)20.

Dentro de minha pesquisa artística, a multiplicação de sentidos ocorrida pela ativação 

de fetiches (entendida dentro do viés apontado por Mássimo Canevacci) é um recurso que se 

torna uma estratégia de descolonização do corpo. Esse é um problema chave para os estudos 

da performance. O corpo colonizado é, segundo André Lepecki, “uma área ainda sombreada 

onde a dança me parece titubeante, incapaz de agir de forma plena” (2003). Se a encenação do  

fetiche,  seu  evidenciamento  através  do  corpo  que  se  move  pode  se  tornar  um  ato 

poético/político,  isso ocorre porque o “fetichismo exaspera, leva às últimas consequências 

todas essas ambiguidades”, emergindo dessa intensificação “um fetichismo que não coincide 

totalmente com o domínio [colonial].” (CANEVACCI, 2008, p. 166 e 167). Em Salmon Nela, 

a  entidade/passista,  a carne  peixe/carne humana ativam dúvida,  assombro,  sedução. Estão 

colocadas  em cena  para  problematizar  a  questão  do  pertencimento/não  pertencimento  de 

gênero  e  cultura,  questionando  fronteiras  pré-estabelecidas,  indo  além  de  limitações 

enfraquecedoras. 

Na esteira dessa experimentação (e simultaneamente às preparações para Burlescas), 

Technomaravilha começou como protoperformance no início de 2009, numa viagem à Belém 

do Pará, dentro do projeto Simpatia Full Time. O objetivo era fazer uma imersão no ambiente 

da cultura musical tecnobrega, guiada por algumas perguntas: que música é essa? Quem faz? 

Quem dança? Como dança o corpo do tecnobrega? O que pode esse corpo? Quase um mês na 

capital do Pará, experimentando sabores e saberes até então desconhecidos. A performance 

irrompeu minha carne a partir do nome, que brotou um dia, sem mais nem menos: tecno...  

tecno mais algo...  tecno...brega...  tecnoooo, tecnooo...  tekné?? Tecno...  Maravilha!!!  Tecno 

mais Maravilha. Seria esse o nome do trabalho: Technomaravilha.

Sempre gostei  de Elke,  desde os programas do Chacrinha,  nos sábados à tarde. O 

“maravilha” que brotara em mim, de repente, só poderia ser ela. Foi então que comecei a 

20 Grifos do autor.
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pesquisar com mais afinco sua biografia, e me impressionei bastante. Por que alguém com 

uma vida tão interessante, tão experimental, tão política, é tratada como não mais que uma 

excentricidade (para não dizer bizarrice)? Elke, a inadequada. A criatura perfeita para disparar 

a criação de uma performance. Uma mulher, ao mesmo tempo brasileira e não brasileira, que 

leva sua vida de maneira autêntica e que cria um espaço de performatividade bastante sutil 

entre vida e arte.

Mas não se tratava de imitar Elke. Eu deveria sentir na carne essa vida que é Elke.  

Como um duplo. Além disso, a lógica do tecnobrega sugeria que eu fizesse uma mixagem:  eu 

precisaria  de  diversos  elementos  (assim  funciona  o  tecnobrega,  pelo  cruzamento  de 

referências  distintas,  chegando  num  ritmo  dançante,  a  partir  de  versões  de  músicas 

conhecidas).  Então,  não  podia  ser  somente  Elke.  Por  isso,  chamei  à  cena  outras  duas 

mulheres,  oscilantes  na  sua  condição  de  pertencimento/não  pertencimento.  Outras 

inadequadas, mal entendidas: Luz del Fuego e Carmen Miranda. 

A vida e os modos de experimentação de Elke Maravilha, Luz del Fuego e Carmen 

Miranda – ou, dizendo de outra forma, a burla que fazem do uso corriqueiro de seus corpos – 

foram  a  base  da  construção  do  solo  Technomaravilha.  Essas  pessoas  (históricas,  reais, 

factíveis)  tornam-se ressonâncias que vibram meu corpo. Tornam-se duplos  que disparam 

leitmotive para a atuação. Segundo Renato Cohen, o termo leitmotiv (cujo plural é leitmotive)

é originário da música e da literatura: uma primeira tradução possível seria vetor, 
dando  conta  dos  diversos  impulsos  e  tracejamentos  que  compõem  a  narrativa. 
Adotaremos a tradução “linha de força”, que acrescenta a ideia vetorial um sentido 
de fisicalidade, próprio da teatralidade […]. (COHEN, 1999, p. 25).

Crio, a partir de Elke, Luz e Carmen, redes de sentido que se formam das diferentes 

interações entre os leitmotive: direções e camadas sobrepostas. Utilizo lógicas de composição 

gráfica/visual para organizar essas ressonâncias múltiplas na linha do tempo da performance.
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          Technomaravilha, Giorgia Conceição. 2010. Foto de Tiago Lima. 

Na foto, vemos a peruca e maquiagem de Elke; o vestido de Carmen; a cobra de Luz. 

Esses materiais disparam ações e modificam estados de corpo, que são trabalhados durante a 

performance. Conectada com a pesquisa anterior para solo Salmon Nela, a burla do corpo de 

Elke, Luz e Carmen chacoalham a estabilidade de uma virtual identidade cultural brasileira, 

assim como a feminina. Elas também chacoalham minha própria estabilidade. Ao me deparar 

com  cada  uma  delas  em  suas  infinitas  possibilidades,  confronto-me  com  um  espelho 

polimorfo, enigmático, que necessita de uma ação que reorganiza o corpo, e dá consistência a 

essa múltipla imagem a cada mirada. Elas provocam, no tempo presente, a necessidade de 

utilizar  procedimentos  que  agenciam sensações,  fisicalidades  e  visualidades.  É  como  se, 

através da presença ausente dos duplos Carmen, Elke e Luz, infiltrações e intensidades se 

irradiassem,  contaminando  tanto  meu  corpo  quanto  os  corpos  dos  presentes.  A 

experimentação é agenciadora do acontecimento, e efetiva-se na rede elástica de relações, 

através da atuação.
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Para entender um pouco mais essas regiões de afetos, convido a fazermos um pequeno 

passeio,  uma mini  geografia,  pelas  biografias  compartilhadas  de  Elke Maravilha,  Luz del 

Fuego e Carmen Miranda.

3.1 BIOGRAFIAS COMPARTILHADAS

3.1.1 Maravilha, Cor-De-Rosa-Choque

            Foto: divulgação.

Elke Giorgierena Grunnup, ou melhor, Elke Maravilha, nasceu na antiga cidade de 

Leningrado, atual São Petesburgo, na Rússia, em 1945. Com seis anos de idade, chegou ao 

Brasil com sua família, após uma perseguição pelo regime político de Stalin. Seu pai era russo  

e sua mãe alemã, e a pequena garota fora alfabetizada nos dois idiomas. Instalaram-se no 
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estado de Minas Gerais, passando por várias cidades, dentre as quais Itabira, na maior parte 

do tempo.

Aos dezesseis anos, Elke já participava de concursos de beleza, incentivada pela mãe. 

Com essa idade, ganhou os títulos de “Glamour Girl” e “Rainha do Café do Brasil”. Quando 

se casou pela primeira vez (ela teve oito casamentos), mudou-se com o marido para o Rio de 

Janeiro. Incentivada pelo cônjuge, Elke se apresentou ao costureiro Guilherme Guimarães, e 

iniciou sua carreira como modelo, aos vinte e quatro anos de idade. Conheceu, nesse período, 

a estilista Zuzu Angel e, além de trabalhar para ela, tornou-se sua amiga. A amizade com Zuzu  

aproximou-a também de sua luta: a estilista teve seu filho morto pelo regime militar e, no 

entanto, o rapaz estava sendo oficialmente tratado como “desaparecido e procurado”. Elke foi 

presa sob a alegação de atentar conta a segurança nacional quando, ciente dos acontecimentos, 

rasgou cartazes com a foto do filho de Zuzu no aeroporto Santos Dumont: 

Baixou o  espírito  russo  em mim e  rasguei  alguns  cartazes,  no  aeroporto  Santos 
Dumont, do Rio, que tinham fotos do filho de Zuzu sendo procurado, quando todos 
já sabiam que ele estava morto. Mas fiquei só seis dias presa porque me arrumaram 
um pistolão. (ELKE MARAVILHA apud MALASPINA, 2008).

O “espírito russo” ao qual se refere na entrevista, além de mera metáfora, faz menção 

ao fato de seu pai ter ficado durante seis anos na Sibéria como preso político de Stalin. Conta, 

em entrevista  recente  num programa de  televisão21,  que  ele  jamais  assumira  uma atitude 

lamuriosa  em relação a  esse  acontecimento,  e  que  “até  fazia  graça”.  Por  essa  postura,  e 

também por não seguir nenhuma orientação político-religiosa, ela considera a si e ao pai como 

“livres pensadores”. Voltando ao episódio da prisão de Elke na década de 1970, o fato parece 

ter  sido,  a  meu  ver,  um marco  que  transformou  a  bela  modelo  em criadora,  que  utiliza 

estrategicamente seu corpo, desestabilizando padrões normativos:

“Fui colocada com quatro subversivas e duas meninas reféns. Elas eram filhas de 
um subversivo e foram presas para forçá-lo a se entregar”, diz. Quando percebeu 
que “a barra estava bem pesada”, Elke adotou uma estratégia: “Resolvi enlouquecer. 
Quando ia ser levada para interrogatório, eu pintava a sobrancelha com um lápis 
verde que tinha, desenhava uma boca imensa com batom e enchia a cara de rouge”.
(ELKE MARAVILHA apud ARANTES, 2006).

21 Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=UBLQTOm17Xg>. Acessado em 09/08/2012.

http://www.youtube.com/watch?v=UBLQTOm17Xg
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Não foi apenas após esse episódio que ela começou a criar a partir do corpo (desde os 

dezoito anos costumava vestir-se e ir para a rua de uma forma diferente do convencional), 

mas certamente, nesse momento, teve a percepção do quão potente poderia ser sua atitude – 

numa situação extrema como a de um interrogatório aos moldes do regime militar brasileiro. 

Apresentar-se para seus inquisidores com as sobrancelhas verdes, fortes traços de rouge e 

batom vermelho borrado ajudou a embaralhar-lhes a visão convencional entre conceitos de 

forte/fraca, ativa/passiva, perspicaz/débil, dependente/independente. Ao usar traços verdes e 

vermelhos no rosto, ela propõe uma situação disruptiva que rompe dualismos, criando um 

espaço de ação de certa forma inédito para aquele contexto. Ao invés de simplesmente negar, 

combater, reagir, ela utiliza o espaço da criação a partir da dúvida, da ironia, do inusitado. 

Joga estrategicamente com os elementos que possui (corpo, maquiagem, roupa) para abalar as 

certezas que a categorizariam em inocente/culpada. 

As referências de Elke Maravilha são plurais. Poliglota (fala e escreve fluentemente 

nos idiomas russo, português, alemão, italiano, espanhol, francês, inglês, grego e latim), ela 

mistura diversas informações e cria, a partir de si, uma maneira performativa de se colocar no 

mundo. Outro fato curioso, ainda relacionado com a sua prisão na década de 1970, foi o fato 

dela  ter  permanecido  até  pouco  tempo  na  condição  de  apátrida.  O  governo  brasileiro 

confiscara seus documentos e retirara sua nacionalidade. Hoje, ela tem passaporte alemão, que 

conseguiu pela linhagem familiar da mãe. Apesar disso, em várias entrevistas ela se declara 

“russa de nascimento e brasileira de coração”. 

A brasileira  sem pátria,  poliglota  e  inventiva,  soube encontrar  também um espaço 

midiático para a divulgação de si e de sua existência performática. Personalidade carismática, 

participou de uma série de programas de televisão durante as décadas de 1970 e 1980, que a 

evidenciaram ao grande público. Além disso, realizou trabalhos no cinema e no teatro, nos 

quais, ao invés de interpretar personagens, performava constantemente a criação de si a partir 

de referências diversas. Podemos ver nas suas criações influências de visualidades de culturas 

antigas mescladas à cultura urbana contemporânea (culturas egípcia, viking, bizantina, grega, 

romana, mongol, de troncos indígenas das Américas, povos africanos,  punk,  rock’n’roll...), 

relidas a partir de critérios próprios que manipulam a linguagem da moda em diálogo com seu 

corpo. 

Quando questionada sobre qual seria o objetivo em vestir-se e portar-se à sua maneira, 

declara: “Somos feios. Não sabemos para que viemos ao mundo. Temos de dar um jeito nisso, 
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então procuro fazer de mim uma obra de arte.” (ELKE MARAVILHA apud RODRIGUES; 

WHITEMAN, 2010). Tal declaração, a meu ver, é uma evidência de sua relação estética com 

o mundo,  e denota um cuidado de si,  na direção apontada por Foucault.  Muito além das 

preocupações e funcionalidades convencionais da beleza e aparência consideradas adequadas 

aos padrões sociais, ela cria um espaço diferenciado para sua existência: a estratégia é criar 

para si  um corpo que dialogue e comunique a  partir da mistura de referências,  propondo 

olhares inusitados sobre a condição da modelo profissional. 

Cardoso Jr. e Naldinho (2009) articulam de forma bastante produtiva vários conceitos 

de Michel Foucault – especialmente em torno da amizade, a teoria das relações e a resistência 

às políticas de Estado. Eles apontam que, dentro do pensamento foucaultiano, para a reversão 

dos efeitos de empobrecimento do tecido relacional haveria a necessidade de uma 

intensificação da imaginação e criação de novas formas de vida.  O que sugere a 
necessidade  de  uma  reabilitação  da  estética  da  existência  na  atualidade,  a  qual  
poderia proporcionar ao indivíduo, por meio de um trabalho realizado na própria 
relação consigo – uma ascese –, transformar sua maneira de pensar e realizar em si 
uma forma de vida inédita. (CARDOSO JR; NALDINHO, 2009).

Elke escapa ao controle e normatizações, criando diversas dobras e linhas de fuga. 

Dificilmente poderia receber uma classificação, e as críticas que recaem sobre ela geralmente 

tentam discursivamente diminuir a abrangência ou a validade de suas ações, alinhando-a ao 

patamar das subcelebridades ou excentricidades midiáticas manipuladas ao sabor dos ventos 

do mercado. No entanto, é preciso constatar: a modelo Elke Maravilha não é mais a musa 

plácida ou melancólica a posar para o pintor/escultor. Também não é a modelo-cabide, corpo 

esvaziado de fagulha própria, suporte neutro para a nova coleção de um estilista – carregada 

de  algo  que  no  universo  da  moda  são  chamadas  de  “tendências”,  utilizada  a  serviço  de 

interesses capitalistas. Também não é atriz a interpretar um papel aleatório escolhido por um 

diretor.  Elke Maravilha  é  a  modelo-autora,  a  artista  e  sua criação:  construída  a  partir  do 

posicionamento de seu corpo perante o mundo, mais as performances que desenvolve a partir 

desse complexo jogo de  relações.  Ela,  empoderada de seu corpo,  propõe ao  mundo uma 

existência estética: jogos cambiantes, que continuam a funcionar ainda hoje. Surpreendendo 

as expectativas, em 2012, faz parte do elenco de um seriado de um canal de televisão à cabo, 

no papel de uma senhora comum, sem nada da “montagem” costumeira. Ao aparecer como 

uma “simples”  senhora  de  sessenta  e  sete  anos,  a  modelo  rompe  mais  uma vez  com os 

estereótipos, agora ligados ao corpo da mulher idosa. Elke Maravilha segue, paralelamente, 
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fazendo apresentações de seu show “Do Sagrado ao Profano”, no qual recita textos e poemas, 

e ainda canta em vários idiomas. 

                                Foto: divulgação.

Da senhora Maravilha, empresto alguns predicados (inclusive o nome) que me ajudam 

a compor camadas do texto da performance (falarei  das características dele mais tarde) e 

mesmo seu modo de operação. Techno mais Maravilha. A justaposição entre teknè – a maneira 

ou arte de fazer algo – e a Maravilha de ser Elke. Technomaravilha é a maneira de me tornar 

Elke, um duplo de Elke. É a arte de fazer a mixagem e manipulação de múltiplas referências 

para a criação de uma estética da existência: em performance.
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3.1.2 Luz da Ilha do Sol

              Foto disponível no site dedicado à artista.

Personagem de música de rock e figura polêmica na história do Brasil no século XX, 

uma das pessoas que inspira a criação da dramaturgia de Technomaravilha é Dora Vivacqua, 

Luz Divina, ou, finalmente, Luz del Fuego (Cachoeiro do Itapemirim-ES, 21 de fevereiro de 

1917 – Rio de Janeiro, 19 de julho de 1967)22. Seu nome definitivo é a marca de um batom 

argentino, o mesmo usado por Carmen Miranda. Luz talvez seja a primeira ambientalista do 

Brasil,  apesar  do termo não ser  ainda usado naquele período. Membro de uma extensa e 

conservadora família, aparta-se cedo de seu convívio (não sem conflitos, mesmo à distância) 

para  poder  realizar  suas  convicções.  Propaga  ideias  que  chama  de  naturistas:  defende  o 

vegetarianismo e o nudismo como modos de vida.  Outra dessas pessoas que insistem em 

22 Dados biográficos consultados no site em homenagem à artista http://www.memoriaviva.com.br/luzdelfuego/ 
– Acessado em 16/08/2012; e em VENEZIANO, Neyde. As Grandes Vedetes do Brasil. São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2010. 

http://www.memoriaviva.com.br/luzdelfuego/
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propor uma existência fora dos padrões normativos e que utilizam seu corpo como meio de 

criação. 

Por não acatar o comportamento considerado comum, é mandada por seus familiares 

como interna  num hospital  psiquiátrico,  já  aos  dezenove  anos,  onde  permanece  por  dois 

meses. Sua segunda internação ocorre logo em seguida, após aparecer vestida como “Eva” 

para um funcionário da fazenda onde mora, pedindo que a fotografasse apenas com folhas de 

parreira sobre a púbis e seios, e duas cobras d’água enroladas ao corpo. O motivo da vida no 

campo, era o desejo da família de que permanecesse mais calma. Após seu resgate do hospital 

por uma irmã mais velha, foge para o Rio de Janeiro. É na capital federal que inicia suas aulas  

de dança, na academia de Eros Volúsia – bailarina considerada a responsável por criar uma 

dança própria e carregada de sensualidade, misturando o balé clássico aos ritmos brasileiros. 

Aos  vinte  e  sete  anos,  Luz  Divina  estreia,  no  circo  Pavilhão  Azul,  seu  famoso número: 

seminua,  executa  uma  hipnótica  coreografia  com  um  casal  de  jiboias  (adestradas 

pacientemente pela artista durante meses). 

Seu trabalho passa  a  atrair  público  para  onde quer  que  vá,  e  Luz  é  cobiçada  por 

produtores de vários estabelecimentos. Assim, ganha espaço em teatros do Rio de Janeiro, e 

entra  para  o  disputado  hall das  vedetes,  alcançando  fama  nacional.  Publica  dois  livros 

autobiográficos,  A Verdade Nua e  Trágico Black-Out. Faz shows públicos nas escadarias do 

Theatro Municipal. O sucesso de seu trabalho e ideias incomoda principalmente o irmão e 

senador Attilio Vivacqua. Ele compra e incendeia mais da metade da tiragem dos livros de 

Luz, pois  teme que sua reputação seja  manchada pelo comportamento da irmã vedete.  A 

artista declara, numa das passagens de Trágico Black-Out, que “um nudista é uma pessoa que 

acredita que a indumentária não é necessária à moralidade do corpo humano. Não concebe 

que o corpo humano tenha partes indecentes que se precisam esconder.” (LUZ DEL FUEGO 

apud VENEZIANO, 2010, p. 135). Luz utiliza a venda dos livros, aliada à sua influência, para 

arrendar uma ilha no litoral do Rio de Janeiro. A Ilha do Sol, como é batizada, passa a ser a 

sede de seu clube naturalista. 

O  local  é  frequentado  por  personalidades  internacionais,  como Errol  Flynn,  Lana 

Turner,  Ava Gardner,  Tyrone Powel,  César  Romero,  Glenn Ford,  Brigitte  Bardot  e  Steve 

MacQueen. A condição para a estadia é permanecer completamente nu, e quem se recusa não 

é aceito nos domínios do recanto. A influência de Luz del Fuego e sua Ilha do Sol (a vedete,  
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na época, figura até mesmo na capa de uma edição da revista Life23 dos EUA) é considerada 

desagradável para os padrões da década de 1950, e incomoda muito seus irmãos, que passam 

a  assediá-la  cada  vez  mais.  Nos  anos  seguintes,  ela  vive  exclusivamente  na  Ilha,  na 

companhia  das  cobras  de  estimação.  A inquietante  e  nua  mulher  é  ali  assassinada,  aos 

cinquenta anos. Na versão oficial do crime, uma dupla de pescadores é responsabilizada pelo 

ocorrido. 

                                               Foto disponível no site dedicado à artista.

Apesar  do  certo  esquecimento  que  recai  sobre  a  artista,  principalmente  com  as 

mudanças do cenário político brasileiro logo após a sua morte (o Ato Institucional nº 5 é 

decretado em 13 de dezembro de 1968, apenas seis meses depois do assassinato de Luz), sua 

influência  sobre  o  comportamento  de  uma  geração  não  é  completamente  apagada.  Um 

exemplo disso é o álbum  Fruto Proibido,  da cantora e compositora Rita Lee, lançado em 

23 Revista Life: <http://life.time.com/>.

http://life.time.com/
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1975, e considerado pela crítica musical como um marco para o rock’n’roll brasileiro. Muitas 

das músicas do disco trazem uma reflexão política sobre a condição da mulher, como as faixas 

Ovelha Negra e Luz del Fuego. O próprio título do disco ironiza o mito bíblico da expulsão 

do Paraíso e as personagens Eva e Serpente, fazendo uma referência clara ao trabalho de Luz. 

A resposta de Rita Lee à expulsão da vedete da cena é também um elogio à condição da 

mulher artista, que desestabiliza a organização institucionalizada do mundo através de seu 

canto: 

[...] Eu hoje represento uma fruta
Pode ser até maçã
Não, não é pecado,
Só um convite
Venha me ver amanhã
Mesmo!
[...] Eu hoje represento a cigarra
Que ainda vai cantar
Nesse formigueiro quem tem ouvidos
Vai poder escutar
Meu grito! 24

Luz del Fuego é criadora de uma existência construída em moldes próprios. Sua arte 

não era apenas a da vedete que dança com serpentes, mas a de uma pessoa que propõe uma 

vida  alternativa  aos  padrões  normativos.  Em  Technomaravilha,  as  ressonâncias  de  Luz 

também  entram  como  camadas  que  compõe  a  dramaturgia.  O  duplo  de  Fuego  aciona 

intensidades melancólicas, sensuais, inventivas, cômicas e circences. A dança e a vida de Luz 

del  Fuego  é  repetida  através  da  interação  entre  meu  corpo  e  uma  cobra  de  borracha, 

explorando a ambiguidade entre comicidade e veracidade da ação. É através do duplo de Luz 

del Fuego que trago também o corpo nu para a cena, fazendo menção às mulheres vedetes, 

atrizes que criam utilizando tonalidades burlescas em suas composições. 

O autor Silvio de Abreu, com notas de saudosismo, ao escrever a apresentação do livro 

As  Grandes  Vedetes  do  Brasil  (VENEZIANO,  2010), solicita  “Que  estas  mulheres 

sensacionais  [as  vedetes],  imaginadas  como nossas  deusas,  amantes  ou  parceiras  do  lado 

burlesco e vital de nossas existências padronizadas e insossas recebam uma homenagem à 

altura de seus talentos.” (ABREU, 2010, p. 12). Para mim, no entanto, não se trata apenas de 

fazer uma reverência. Dentro do meu projeto artístico, vejo a necessidade de entender que tipo  

de intensidades é possível fazer passar entre os corpos (artista  e público),  utilizando essa 

24 Trechos da canção  Luz del Fuego, de Rita Lee. Disponíveis, letra e vídeo com a gravação de música, em 
<http://letras.mus.br/rita-lee/165376/  >   . Acessado em 16/08/2012. 

http://letras.mus.br/rita-lee/165376/
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ausência que se faz presente. Em performance, a presença do duplo Luz evidencia a ausência 

de todo um fazer cênico (que encontrava no corpo cômico e sensual um tipo de apoio), de 

modos de organização corporais, sociais e políticos que tiveram, juntos, seu ocaso. 

3.1.3 Carmen Miranda, a icônica

Carmen Miranda já nasceu pronta. Essa afirmação é do escritor e jornalista Ruy Castro 

em algumas entrevistas concedidas na ocasião do lançamento da biografia de Carmen, escrita 

por ele e lançada em 2005. Castro, em seu livro, defende que a artista não fora inventada por 

empresários do  show business ou do cinema nos Estados Unidos – uma acusação bastante 

repetida sobre ela.

        Foto disponível no site dedicado à artista25.

25 Disponível em: <www.carmenmiranda.com.br>
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Nascida em Porto (Portugal), em 1909, é batizada como Maria do Carmo Miranda da 

Cunha26, já aos dez meses de idade muda-se para o Brasil junto com sua família, que se instala  

na cidade do Rio de Janeiro. Dos seis aos dezesseis anos de idade, a pequena garota mora no 

bairro boêmio da  Lapa,  convivendo num ambiente popular  e  convulsivo.  Faz  questão  de 

trabalhar  para  poder  ter  certa  independência  e  contribuir  no  orçamento  familiar.  Assim, 

aprende  a  costurar  e  reformar chapéus.  Logo consegue  o  reconhecimento  almejado:  após 

gravar dois discos de algum destaque, grava a marchinha  Taí, composta especialmente para 

ela por Joubert de Carvalho, e, em um só carnaval, passa de anônima à estrela, já aos vinte 

anos. A partir de então, torna-se uma das cantoras responsáveis por colocar a prosódia das 

ruas na música popular brasileira. Ruy Castro diz: “[...] espero ter conseguido mostrar que 

Carmen foi praticamente a inventora da música popular brasileira como cantora. Ela inventou 

um jeito brasileiro de cantar.”27 Em uma década, Carmen Miranda era celebridade absoluta no 

Brasil das rádios e do recém nascido cinema musical. Em seus shows no Cassino da Urca e 

nos filmes, revela-se, além de cantora, como uma grande presença cênica. As mãos ao alto 

com os pulsos a girar, somadas aos olhos cintilantes e expressivos, a boca a articular com 

exagero todas as sílabas, e postura leve e precisa. Tudo isso é parte da assinatura da artista, 

que construiu, a partir de si, um ícone: de estrela pop e de Brasil. 

Ao chegar aos Estados Unidos, com trinta anos de idade, Carmen Miranda já havia 

construído essa figura. Talvez ela tenha sido umas das primeiras  popstars da história. Sua 

estreia nos musicais  na Broadway é estrondosa,  o que a  leva rapidamente ao cinema. Os 

estúdios Century Fox tem-na como um dos seus carros chefe. Ela também realiza trabalhos 

como contratada da Metro e Paramount Pictures.

No entanto, sua intensa atividade é sustentada pelo uso ostensivo de barbitúricos e 

álcool. A diva Carmen precisa ser maior do que a própria mulher viria a suportar. Esse uso é, 

de  certa  forma,  incentivado pelo marido  e  empresário  David  Sebastian,  que  administra  a 

agenda e os negócios da esposa. Carmen Miranda não resiste a esse ritmo e, com a saúde 

delibitada, morre de ataque fulminante do coração aos quarenta e seis anos de idade, em 1955, 

em sua residência, nos Estados Unidos. O sepultamento é realizado no Rio de Janeiro, com a 

presença de uma multidão de fãs que canta suas músicas. 

26 Dados  biográficos  recolhidos  no  site  do  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro 
<http://www.museusdoestado.rj.gov.br/mcm/texto/BIOGRAFIA%20DE%20CARMEN%20MIRANDA.pdf>. 
Acessado em 13/08/2012.
27 Entrevista disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u501587.shtml>. Acessado em 
13/08/2012. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u501587.shtml
http://www.museusdoestado.rj.gov.br/mcm/texto/BIOGRAFIA%20DE%20CARMEN%20MIRANDA.pdf


82

Para mim, Carmen é uma figura carregada de ambiguidades. Apesar de marcar um 

estereótipo do Brasil para o exterior graças ao longo alcance do cinema – e de ser, talvez, uma 

peça  na  mão  do  programa  norte  americano  da  Política  de  Boa  Vizinhança  de  Franklin 

Roosevelt – ela também jogou com esse estereótipo, sublinhando sua própria artificialidade e 

ausência da verdade do modelo. Observo que as críticas frequentes feitas à artista tratam-se 

justamente  da  “performance  de  Brasil”  através  de  um  estereótipo,  seguido  de  um 

descontentamento por ela não ter representado “verdadeiramente” o que seria o nosso país. A 

música  Disseram que eu voltei  americanizada é  uma resposta  às  críticas  feitas pela  elite 

intelectual em seu primeiro e rápido retorno ao Brasil, em 1941, após excelente temporada 

nos Estados Unidos. E,  então,  eu pergunto:  mas afinal,  que ânsia é essa pela exibição da 

“verdade” brasileira? Que originalidade é essa pela qual tanto estaríamos sedentos? Seria ela a 

verdade indianista, dos romances de José de Alencar? Iracema, a virgem dos lábios de mel, 

mãe de Moacir (o primeiro brasileiro, miscigenado e nascido do sofrimento da índia) nos 

serve de referência para esse marco de inauguração, tal  qual  uma Maria  que dá à  luz ao 

menino Jesus? Estaria a origem antes ainda na catequese jesuítica, nos sermões de Anchieta e 

no  programa  de  alfabetização  em  língua  portuguesa?  Qual  seria  a  maneira  “ideal”  de 

representação do Brasil, que não fosse justamente a exacerbação dos efeitos de fetichização 

através do estereótipo? Carmen carnavaliza, brinca e escancara os limites do “brasileiro”.

                Foto disponível no site dedicado à artista.
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Sobre  o  estereótipo,  Homi  K.  Bhabha  esclarece  que  ele  seria  “um  modo  de 

representação complexo,  ambivalente  e  contraditório,  ansioso  na  mesma proporção que é 

afirmativo.” (BHABHA, 1998, p. 110). Nesse sentido, vejo que a construção e repetição em 

torno de si feita por Carmen Miranda não foge a esse esquema, mas o repete a ponto de,  

fatalmente, evidenciar as regras do jogo – e isso independe de sabermos se ela tinha ou não 

consciência  dessas  quebras,  dessa  colocação  do  jogo  em  evidência.  A performance  de 

Miranda na indústria do entretenimento utiliza as regras desse mercado para obter um lugar de  

reconhecimento,  tarefa  na  qual  obteve  imenso  sucesso.  Carnavaliza-se,  brincando  com  a 

figura da mulher de tamancas nos pés e bananas na cabeça. E, ao se empoderar nesse lugar, 

cria  simultaneamente  algumas  frestas,  fraturas  causadas  pela  própria  exacerbação  do 

estereótipo. Com essas afirmações, não desejo dizer que ela possuía um claro projeto político 

que balizava suas ações. As evidências das rachaduras no esquema de repetição do estereótipo 

ficam, obviamente, muito mais fáceis de serem lidas por nós, que vemos a partir dela não 

apenas uma pessoa e seus mais íntimos intuitos, mas um devir-Carmen, a artista e o que ela é 

capaz de atingir ainda hoje. 

O  devir-Carmen  atinge  diretamente  Technomaravilha:  as  tensões  coloniais,  a 

fetichização  do  Brasil,  da  mulher  brasileira,  e  do  próprio  ícone  Carmen  Miranda.  Ao 

reencenar Carmen através de seu duplo, procuro evidenciar essas tensões através de um jogo 

de deslocamentos carnavalista e antropofágico. Procuro atuar dentro das frestas abertas por 

Carmen, esgarçando-as, propondo evidentes e assimétricas relações de poder, levando-as a 

alguns limites talvez por ela mesma impensados. 
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3.2 TECHNOMARAVILHA: UM PROGRAMA PARA ATUAÇÃO

Sombra  no  pano.  Contra-luz  desenha  a  sombra  do  corpo  aumentado.  A sombra  toma 

proporções humanas.

Ser Elke. Entrar cerimoniosamente, exibindo cabelos e maquiagem. Cruzar o espaço, ficar de 

costas. Ouvir o som dos pássaros e da cuíca.

Ser  Carmen. De  costas,  virar-se,  olhar  o  público,  ao  som  de  um  samba  eletrônico. 

Cumprimentar todo o público de perto,  com gestos e olhares de Carmen. Silêncio.  Parar. 

Falar:

“Boa noite. Eu sou um tupinambá com fome de gente. Sofro de uma grave e gorda inanição. E 

estou aqui hoje porque eu queria muito cantar uma canção pra vocês.” 

Ir até o microfone e cantar o technobrega Carinha de Anjo, à capela; se possível, com efeito 

de eco no som: 

“Parece que você saiu de um sonho / você parece até irreal / me olhou com essa carinha de 

anjo / pra defender meu coração do mal / da solidão / meu herói / que chegou pra me salvar da 

solidão / que é que eu vou fazer sem esse teu amor? / diz pro meu coração / meu herói / as 

cores já não são mais artificiais / a luz e as estrelas ainda brilham mais / como um clipe  

romântico / volta o filme e me deixa sonhar / vou sonhar / vou sonhar / até a gente acontecer /  

vou sonhar / vou sonhar / até o dia amanhecer.”

Ser Luz. Luz solta o microfone e lembra de Iracema, personagem do romance de José de 

Alencar. Voz em off de audiobook de Iracema. Luz atravessa o espaço e vai ao encontro da 
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cobra, ainda oculta. Luz revela aos poucos sua cobra ao público. Música de tambores. Luz 

dança com a cobra. 

Chacoalhar. Luz deixa a cobra pendurada. Despe-se de costas ao som de uma música com 

batidas marcadas de striptease. Quando virar para o público, já não ser apenas Luz, mas o 

resíduo  de  todas  elas.  Chacoalhar  o  vestido  antes  de  me  despir  completamente.  Deitar 

delicadamente o vestido no chão, próximo ao público. Tirar o  soutien. Pegar um pequeno 

objeto que está oculto ao fundo do espaço. A música, cada vez mais rápida, toma cada vez 

mais a feição de uma batida tecnobrega. O público me vê vestindo um vibrador clitoriano em 

forma de borboleta, semelhante a uma calcinha. Falar à plateia:

“Eu tenho aqui em mãos um controle. É um controle remoto da minha borboleta. Ele possui  

duas funções:  on ou  off.  Eu vou entregar esse controle pra vocês, que vão poder ligar ou 

desligar a borboleta. Repartam o controle, ele é coletivo. Obrigada.” 

Entregar o controle a uma pessoa do público.

Começar a chacoalhar partes de meu corpo, exibindo ao público. Exibir criteriosamente partes 

do corpo chacoalhando. O chacoalhar se intensifica. A música se intensifica. O chacoalhar 

também causa deslocamentos no espaço da cena. Aproximar-me e distanciar-me de pessoas 

do  público,  dando atenção  individual  para  algumas delas.  Pode ser  que  partes  da  peruca 

caiam, se desprendam. O suor e o cheiro do corpo chacoalhando. A música para no auge do 

chacoalhar.  Continuar  chacoalhando,  cada  vez  mais  intensamente.  Som  do  corpo 

chacoalhando e de respiração.  Realmente  ofegante.  Desgaste.  Levar  desgaste  ao extremo. 

Resistir. Continuar até suportar. Continuar. Chacoalhar. Chacoalhar, chacoalhar. Chacoa... O 

corpo desliga. Orgasmo/exaustão. Eu caio. Blaft. Respiração ofegante. Esperar segundos no 

chão, até ter condições de levantar. Levantar dignamente. Olhar nos olhos das pessoas. Dizer 

obrigada, fazendo um meneio de cabeça. Ir embora. 
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3.3 EXPERIÊNCIA DO VIBRAR JUNTO

Lemos,  neste  último  item,  a  tentativa  de  transcrição  em palavras  do  programa de 

atuação  de  Technomaravilha.  Um  programa  é,  para  Eleonora  Fabião,  “um  ativador  de 

experiência” (2008). O programa acima foi construído a partir de experimentações, e não de 

uma só vez. Em cada apresentação da performance, houve e há aberturas para acrescentar 

ações e intensidades. Outra questão importante é o espaço cênico, a relação entre a cena e o 

público: de acordo com sua configuração, as ações podem sofrer sensíveis alterações. 

Um programa para atuação é diferente de um texto teatral ou de um roteiro (ainda que 

se assemelhe mais a esse último).  Ele funciona mais como um manual  de instruções, que 

precisa  necessariamente  ser  efetivado  pela  passagem  do  projeto  à  ação.  Essa  passagem 

demanda experimentação (um programa não é uma receita). Ainda segundo Fabião,

[…] uma experiência, por definição, determina um antes e um depois, corpo pré e 
corpo pós-experiência. Uma experiência é necessariamente transformadora, ou seja, 
um momento  de  trânsito  da  forma,  literalmente,  uma  trans-forma.  As  escalas  de 
transformação são evidentemente variadas e relativas, oscilam entre um sopro e um 
renascimento.  
Programas criam corpos – naqueles que performam e naqueles que são afetados pela 
performance.  Programas  anunciam que “corpos”  são sistemas relacionais  abertos, 
altamente suScetíveis e cambiantes. A bio-política dos programas performativos visa 
gerar corpos que ultrapassam em muito os limites da pele do artista. Se o performer 
investiga  a  potência  dramatúrgica  do  corpo  é  para  disseminar  reflexão  e 
experimentação  sobre  a  corporeidade  do  mundo,  das  relações,  do  pensamento. 
(FABIÃO, 2008, p. 237 e 238).

Se programas criam corpos, a experiência suscitada por eles é capaz de reorganizar, 

redefinir  e  mesmo  abrir  espaços  para  novas  sensibilidades.  Antonin  Artaud,  na  peça 

radiofônica Para Acabar com o Juízo de Deus (estreada em 1946), denominou essa invenção 

de corpos de Corpo sem Órgãos: romper com a hierarquia entre os órgãos, inventar-lhes novos 

usos;  não  somente  descobrir,  mas  inventar  “o  que  pode  um  corpo”.  Deleuze  e  Guattari 

trabalham sobre o tema em Mil Platôs, em Como Criar para Si um Corpo sem Órgãos (1996). 

A pergunta  “como criar”  traz  a  questão  de  Artaud em forma de  programa,  um convite  à  

experimentação.  Na visão de Kuniichi  Uno,  “essa experiência  do corpo é  primordial  para 

compreender o que se passa não somente nas artes da performance, mas também na escrita e 



91

no  pensamento”  (2010).  A  invenção  de  corpos,  pois,  articula  performance,  escrita  e 

pensamento: é política, é invenção de mundo. 

O vibrar, em Technomaravilha, não é somente uma metáfora, é programa. A ação é 

literalizada pelo uso do vibrador de sexshop. O uso do aparelho chacoalha a experiência entre 

o corpo da artista e o da audiência, borrando fronteiras. Retomando Massimo Canevacci, a 

experiência  em  Technomaravilha é  potencializada  pelo  uso  do  fetiche,  liberando-o  das 

incrustações do domínio, pois seus sentidos são completamente chacoalhados. É uma situação 

que exaspera e leva a questão até um limite extremo: o orgasmo/exaustão. Um esgotamento 

das identidades: da minha, de Carmen, de Luz e de Elke, do público. 
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4. BURLAS

Talvez haja futuro também para o riso. […] por enquanto a  
comédia da existência ainda não se tornou consciente de si  
mesma, por enquanto ainda é o tempo da tragédia, o tempo  
das morais e religiões.

Nietzsche

Nesse ponto, é pertinente fazer a pergunta crucial: o que é a burla? Como não há uma 

resposta definitiva para a questão, posso responder fazendo um ensaio de possibilidades. Ao 

ensaiar  possibilidades  para a burla,  desempenho a escrita  no tempo presente,  levando em 

conta a abertura dessas noções para futuras de reordenações. Não pretendo fechar um conceito 

de burla – e isso é estratégico, faz parte de um projeto político e criativo que pretende afirmar-

se como atuação crítica no mundo. 

Ensaio número um: assim como em A Gaia Ciência Nietzsche ironiza “os mestres da 

finalidade da existência”, que tentam justificar e provar que “Há algo significativo nesta vida, 

ela tem algo por trás de si, embaixo de si, […]” (NIETZSCHE, 2012, p. 51), questiono a cena 

entendida como representação ou interpretação do mundo, da verdade (ainda que uma verdade 

parcial). Isso foi trabalhado no capítulo dois desta dissertação. Assim como diversos outros 

artistas, almejo e produzo uma cena que não tem mais a ambição de apontar sentidos que 

estariam  fora  ou  atrás  dela  mesma.  Desejo  propor,  em  performance,  um  laboratório  de 

existência que assume a ausência de sentido único, original ou verdadeiro. E, nesse processo, 

há como que um regozijo que brota no sentimento da percepção da comédia da existência: na 

paródia de todo o drama existencial, na possibilidade de rir de si. A burla seria, então, o ponto 

de virada: o zero onde a paródia é usada no seu limite extremo, para ultrapassar o que foi 

parodiado, friccionando velhos padrões para fazer nascer deles novas possibilidades. 
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Ensaio número dois:  dando continuidade às propostas do programa nietzscheano, a 

burla serviria como um mecanismo, um procedimento, uma estratégia de criação, dentro de 

uma política específica. Sua função de produção de real operaria na mudança de olhares: a 

vida, sempre embalada pelo sofrimento, passa pelo filtro burlesco, derrisivo. Portanto, a burla 

ultrapassaria  a categoria  da mera inversão,  e  traria  consigo um elemento necessariamente 

crítico. Pois, “[…] a breve tragédia sempre passou e retrocedeu afinal à eterna comédia do 

existir,  e as 'ondas de incontáveis risos' – nas palavras de Ésquilo – devem finalmente se 

abater  sobre  os  maiores  destes  trágicos  também.”  (NIETZSCHE,  2012,  p.  52).  Para  os 

“mestres  da finalidade da existência” ou “trágicos” (nas palavras de Nietzsche) – que na 

prática  seriam detentores  de  poder,  e  interessados em mantê-lo  –,  seria  preciso  agarrar  e 

manter a noção de indivíduo como um ser dotado de profundidade e identidade. Operando a 

partir da burla, questiona-se esse  status ontológico do indivíduo como ser dotado de uma 

origem e finalidade e, portanto, de uma estabilidade perene. Dentro do interesse dos “mestres 

da finalidade da existência”, manter-se-ia uma gravitação ao redor de um núcleo ou centro de 

identidade, que garantiria sua derradeira finalidade. Nesse sentido, a burla aponta justamente a 

reversão desses intentos. A burla aponta a instabilidade e a impermanência do indivíduo frente 

à comédia da existência: mutável, ausente de sentido ou mesmo finalidade. O riso burla a 

“tragédia do existir”, e encontra na comédia do viver uma espécie de suspensão (no sentido 

automotivo  do  termo),  uma  maneira  de  respirar  melhor,  de  recuperar  a  saúde  perdida, 

assumindo a ausência de finalidade, tornando-se um formoso luxo (NIETZCHE, 2012) para 

aquele que a utiliza. 

Ensaio número três: a burla é uma máquina desejante. Em O Anti-Édipo, Deleuze e 

Guattari  definem uma máquina como um sistema de cortes,  independentemente de toda a 

metáfora:

Uma máquina se define como um sistema de cortes. Não se trata de modo algum do 
corte  considerado como separação da realidade; os cortes  operam em dimensões 
variáveis  segundo  a  característica  considerada.  Toda  máquina  está,  em primeiro 
lugar, em relação com um fluxo material contínuo (hylê) que ela corta. Funciona 
como uma máquina de cortar presunto: os cortes operam extrações sobre o fluxo 
associativo. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 54).

A máquina-burla  também  opera  como  cortador  de  um  certo  presunto.  A imagem 

utilizada pelos autores é interessante. Poderia ser outro exemplo, mas, convenientemente, eles 

utilizaram a máquina de cortar presunto. Há uma gíria, no Brasil, que se refere a cadáveres 



94

como presunto. Pois bem, quero olhar para isso burlescamente. Um presunto é, na gíria, um 

corpo sem vida. A máquina-burla operaria, então, na desassociação de fluxos que aprisionam 

o corpo na condição de cadáver, tudo o que é morto no corpo (forma sem vida). Mas ela não 

para nessa etapa, pois atua, além disso, reorganizando os nacos de carne numa configuração 

nova e arriscada. Um outro corpo, diferente do simples cadáver, e que pode assemelhar-se 

mais a um Frankenstein1 sem sofrimento, porque não corre mais desesperado por sua origem 

(novamente a associação com a literatura fantástica, como no capítulo dois). Ao contrário, 

agora  Frankenstein olha para sua origem e ri dela, ri de si, e todo o peso é suspenso. Na 

reordenação  dos  nacos  de  carne  feitos  pela  máquina-burla,  alguns  pedaços  se  vão  para 

sempre, apodrecem, pois é preciso deixá-los morrer efetivamente. Mas os pedaços que ficam 

são colocados convenientemente pelo burlador (nem sempre nos mesmos lugares da primeira 

origem). Outros fluxos podem agora passar, e uma nova vida é insuflada ao corpo reordenado. 

Um segundo (terceiro, quarto ou infinito) nascimento do corpo. Nascimento estratégico que se 

funda na diferença (em relação ao primeiro, ao original). Uma ação de produção de real que é 

política,  crítica  e  artística.  Pois,  ainda  segundo  aqueles  mesmos  autores,  “só  existe  uma 

produção, que é a do real.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 50). 

4.1 BURLA E ANTROPOFAGIA

Interessa-me sobremaneira o corpo. O olhar, a prática e a experimentação com o corpo 

como lugar privilegiado do pensamento e proposição estética, bem como o cruzamento entre 

os conceitos de burla e antropofagia. E por que motivo caberia, aqui, tal aproximação? Penso 

que  a  inconstância  (CASTRO,  2011)  antropofágica  seria  capaz  de  liberar  o  burlesco  de 

resíduos moralistas de sua história. E, ao mesmo tempo, a burla poderia reverter o que foi 

endurecido na antropofagia, renová-la. Essa captura da lógica antropofágica é problematizada 

por Suely Rolnik, e trabalharemos sobre ela no decorrer deste item. Quero fazer emergir algo 

que dança a partir dessas tensões, que relê e inventa estratégias de criação possíveis. 

1 Personagem do romance Frankenstein ou o Moderno Prometeu, de Mary Shelley, publicado em 1818.
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A partir da geografia de paisagens burlescas feitas anteriormente, observo e destaco 

três momentos: a emergência da literatura burlesca do século XVII; a passagem do burlesco 

para o teatro,  culminando na revista brasileira  e no burlesco estadunidense (ambos muito 

populares entre o fim do século XIX até o início do século XX); além do  New Burlesque, 

movimento revivalista surgido na cidade de Nova York, na década de 1990. 

O  movimento  New  Burlesque caracteriza-se  principalmente  por  performances 

femininas nas quais corpo e gênero são assuntos e objetos constitutivos. As apresentações, 

geralmente realizadas fora do âmbito tradicional  das  artes  (do circuito do teatro,  dança e 

performance art), emanam um amplo potencial político e performático surgido nesse meio. 

No entanto, vejo a necessidade de apontar certas incongruências no discurso da cena  New 

Burlesque. Esse campo, ao meu ver, pode abrir frestas para a criação de corpos dissonantes, 

gêneros performativos, e instigantes relações entre artistas e público, tornando-se, inclusive, 

um caminho para a leitura e crítica de dados culturais.  Porém, o movimento pode ser, ao 

mesmo tempo, bastante refratário, reacionário, no sentido de oferecer uma simples oposição 

acrítica, ou estabelecer-se como cultura de gueto, como mera reatividade.

No new burlesque, como no passado, não há nudez total e as brincadeiras sexuais 
têm até um ar ingênuo, apenas insinuante. Apesar disso, era uma forma de mostrar o 
desagrado com o puritanismo. “Nova York sempre foi uma cidade um pouco suja”, 
diz Michelle Baldwin, de 30 anos, vedete burlesca e autora do livro Burlesque and 
the New Bump-n-Grind (Speck Press). “Giulianni quis limpá-la demais. O burlesco 
foi uma reação”. (NOGUEIRA, 2009).

Observemos  a  declaração de  Baldwin (da  qual  temos acesso  através  da  entrevista 

acima): se o  New Burlesque foi uma reação contra a política de Guilianni, então ele ainda 

estaria preso dentro de sua lógica, pois reagir é agir de novo. Nesse sentido, o show burlesque 

perderia seu potencial crítico e inventivo, furtando-se da possibilidade de oferecer um corte, 

uma efetiva diferença.  Como liberar  o  burlesque  desse fluxo contínuo? Aqui,  funcionaria 

aquela imagem da máquina-burla, cortando... Para reinventar a burla do burlesco!

Recorro à burla na performance como uma possibilidade de incitar (e excitar) frestas e 

interstícios, problematizando discursos sobre corpo, gênero, cultura. A cena burlesca, revista 

pela  inconstância  antropofágica,  poderia  saltar  em  nosso  contexto  como  cena  capaz  de 

agenciar pessoas, mídias e sentidos propondo modos de afetividade, desejo e fruição artística 

que escapam aos padrões comportamentais, identitários e mercadológicos vigentes. 
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Debrucemo-nos novamente sobre o significado da  palavra burlesco.  Para Massaud 

Moisés, “o vocábulo 'burlesco' designa obras literárias ou teatrais que, visando o cômico por 

meio do ridículo ou da zombaria, recorrem à imitação satírica ou parodística de obras sérias.” 

(MOISÉS,  2004,  p.  58).  Essas  obras  produziriam  incongruência  de  assunto  ou  estilo, 

provocando o riso. A palavra burlesco deriva do latim  burula, que significa gracejo, burla, 

piada. A literatura foi a primeira área artística a adotar o termo, a partir do século XVII. Ainda 

segundo Moisés, Scarron foi “o primeiro a empregar o termo, em 1643 (Recueil de quelques  

vers burlesques), e adotá-lo como rótulo de Virgile travesti (1648-1653), paródia de Eneida.” 

(MOISÉS, 2004, p. 58). 

Segundo o historiador Georges Minois, o contexto de emergência da burla na literatura 

emerge de uma

[...]  mutação  que  acompanha  o  desenvolvimento  da  consciência  reflexiva  da 
sociedade. Na primeira metade do século [XVII], o riso é ainda, essencialmente, 
uma maneira de conduzir-se e de ver o mundo; esse riso existencial, muitas vezes 
burlesco,  confere  grande  espaço  à  dimensão  corporal.  As  novas  exigências  de 
refinamento dos costumes e a promoção de valores sérios, da pastoral do medo, da 
decência, da ordem e do equilíbrio, provocam uma reflexão sobre o riso e, portanto, 
sobre sua natureza e seus usos. (MINOIS, 2003, p. 365).

Minois nos diz que a predominância da atmosfera burlesca durante a primeira metade 

daquele século (1600-1650) era uma alternativa à intelectualização do riso (transformado cada 

vez mais em humor refinado pela aristocracia e burguesia em ascensão), e do maior controle, 

organização  e  enquadramento  exercido  pelos  poderes  oficiais  sobre  as  manifestações 

coletivas. Para o autor, nesse período, “a festa está sob vigilância” (MINOIS, 2003, p. 366). 

Consequentemente,  a ousadia,  a escatologia e a  pornografia  teriam um uso extremamente 

calculado,  muito  diferente  de  um  possível  “caráter  ingênuo  e  natural  que  podia  ter  em 

Rabelais.” (MINOIS, 2003, p. 370). O choque e a provocação são objetivos claros – que se 

estendem para além da literatura, inclusive – marcando a vida e o comportamento de diversas 

pessoas. 

George Minois utiliza relatos sobre várias personalidades que durante o século XVII 

teriam levado uma vida  libertina  e  realizado ações  insurgentes  (a  meu ver  extremamente 

performáticas).  É  o  caso  do  cavaleiro  de  Roquelaure,  que  teria  “batizado  e  casado  cães, 

comungado  partes  vergonhosas  de  uma  mulher  e  realizado  atrocidades”.  Também  há 

semelhantes casos de padres, cônegos e demais homens do clero que seriam famosos em sua 
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época por utilizar metáforas sexuais para criticar a própria estrutura da igreja. Mas o caso 

mais interessante citado em seu capítulo sobre o burlesco, é o do Sir Charles Sedley que, em 

1663,  teria  aparecido  completamente  nu  no  balcão  de  um cabaré  em Londres.  Teria  ele 

blasfemado, falado histórias de caráter sexual e brindado ao final com vinho à saúde do Rei. 

Como nos relata  Minois,  Sadley não fora preso por não haver nenhuma lei  contra  o que 

cometera. Recebeu apenas sanções morais e o pedido de que prometesse bom comportamento.  

Essa promessa Sadley não cumpriu, pois manteve sua atitude libertina:

Em 23  de  outubro  de  1668,  o  mesmo Sedley  se  entrega,  com o  lorde  Charles 
Buckhurst,  futuro  conde  de  Midlesex,  a  uma  das  primeiras  seções  de  stripping 
registradas nos anais: eles correm pelas ruas de Londres completamente nus e lutam 
a socos com os guardas que foram prendê-los. Desta vez, o próprio rei intervém... 
para repreender os soldados. (MINOIS, 2003, p. 372).

Num primeiro momento, o que chama atenção neste relato é o fato da utilização do 

caráter experimental do corpo. Joga-se com os limites do que é permitido ou não para corpo e 

a partir dele, tomando como referência o conjunto de padrões estabelecidos. A burla estaria 

presente na medida em que Sedley se propõe questionar a regra? Correr nu pelas ruas de 

Londres com um colega, demonstrando a fragilidade da convenção do recato, da seriedade e 

do pudor – e ainda escapar sem ser preso de duas situações – por não existir, naquela época,  

nenhuma lei específica contra sua atitude. Seria essa uma performance burlesca? 

Em todos esses relatos de George Minois, vemos comportamentos que se opõem a 

regras oficiais impostas ora pela igreja, ora pelo Estado, ora pelos dois. É a burla segundo o 

dicionário: a burla-fraude, a burla-engano, a burla-ressentida. É nítido o teor reativo da burla 

clássica, que operaria na hiperexposição do sentimento de culpa e na exibição do corpo como 

afronta aos poderes estatais e religiosos. Mas o corpo é somente afronta? Como conseguir 

cortar o aprisionamento, a injúria que recai sobre o corpo? O burlesco se articula a partir do 

contexto cristão e monárquico do qual emergiu. Mas isso o prenderia definitivamente dentro 

dessa moldura? É possível liberar a burla desses recalques cristãos e despóticos? 

Acredito que a resposta possa ser afirmativa,  mas isso não é uma garantia.  Minha 

proposta  é  liberar  a  máquina-burla  de  dentro  de  qualquer  moldura  fixadora  do  burlesco. 

Lembremo-nos  das  palavras  de  Cássia  Lopes,  quando  afirma  que  “o  elemento  recalcado 

sempre  retorna.”  E  isso  ocorre  como  “o  retorno  do  segredo  guardado,  do  conteúdo 

informulável  pela fala,  tendo em vista  os  vetores sociais  que legitimaram e legitimam as 

narrativas aceitas.” (LOPES, 2012, p. 41). Ou seja, de certa forma, a burla está relacionada 
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àquele contexto histórico, mas, assim como as estratégias utilizadas pelo poder se atualizam, 

ela também precisa se atualizar. E, além da atualização, é preciso que a burla seja liberada da 

mera reatividade. Isso pode tornar a burla inventiva, ativa, criadora. 

É conveniente contrapor  uma outra  mirada à  questão da emergência dos  discursos 

sobre o corpo a partir do século XVII – o século de nascimento do burlesco. Esses discursos 

se  intensificaram  desde  então,  ganhando  diversas  especificidades,  principalmente  na 

passagem do século XIX para o XX (higiene, psicanálise, sexologia, etc.) – período áureo do 

burlesco no teatro. Para Michel Foucault (2011), não se pode explicar essa multiplicação de 

discursos através da “hipótese repressiva” – a suposição de que haveria uma grande repressão 

imposta pelos valores da burguesia, e que através da fala estivéssemos tentando nos liberar da 

violência  e  mutismo  impostos.  Para  ele,  tal  hipótese  funcionaria  como  mais  uma  das 

estratégias para fixar um poder ainda mais estrito sobre os corpos, como uma “polícia do 

sexo: isto é, a necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo 

rigor de uma proibição.” (FOUCAULT, 2011, p. 31).

Pensando  pelo  viés  foucaultiano,  não  seria  mera  coincidência  o  fato  do  burlesco 

apoiar-se na hiperexposição dos corpos, na afronta, na sexualidade. Também ali na produção 

artística, o lugar privilegiado da resistência política, ali também o dispositivo da sexualidade 

teria nos alcançado para nos fixar, catalogar, prender. Acredito, porém, que a burla não se 

restringe somente a esse movimento: ela pode revertê-lo, principalmente se for picada pela 

vacina antropofágica.

Oswald  de  Andrade,  em seu  Manifesto  Antropófago,  diz:  “O espírito  recusa-se  a 

conceber o espírito sem o corpo. O antropomorfismo. Necessidade da vacina antropofágica.” 

(ANDRADE, 2011, p. 28). O burlesco na arte detém seus discursos e modos de operação 

sobre uma grande ênfase ao corpo. A vacina antropofágica a que Oswald se refere teria a 

finalidade de prevenir a artificial separação entre mente pensante e corpo a ela subjugado, 

visão  exacerbada  pela  cultura  ocidental  de  herança  platônica,  cartesiana,  iluminista  e 

positivista. Faz parte do jogo antropofágico o rompimento com essa lógica, na medida em que 

ela é, como tudo, transformada no processo de deglutição. A antropofagia pensada por Oswald 

tem como inspiração os rituais  antropofágicos dos tupinambás,  do qual  o canibalismo era 

somente uma pequena parte de um processo bastante longo e amplo, que tinha por função a 

incorporação do outro:
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O rito canibal era uma encenação carnavalesca de ferocidade, um devir-outro que 
revelava o impulso motor da sociedade tupinambá – ao absorver o inimigo, o corpo 
social  tornava-se,  no  rito,  determinado  pelo  inimigo,  constituído  por  este. 
(CASTRO, 2011, p. 257).

Podemos observar, portanto, que deglutir tem pouco a ver com negar. A antropofagia 

não está preocupada com negações. Ela se ocupa da reelaboração crítica e criativa feita a 

partir da absorção do outro, e mesmo o que dispensa pode servir como adubo. Burlar é, da 

mesma maneira, usar as regras implícitas ou explícitas para ir além delas, inventando espaços 

arejados de operação no mundo. Burla e antropofagia são operacionais e demandam ações 

executadas necessariamente com o corpo: organizando o pensamento em movimento.

Sobre a apropriação da antropofagia pelo modernismo brasileiro, Suely Rolnik destaca 

a incorporação da fórmula ética do rito indígena pela vanguarda. A autora ressalta que

Ao propor a ideia de antropofagia, a vanguarda do modernismo brasileiro extrapola a 
literalidade da cerimônia indígena, para dela extrair sua fórmula ética, que ocupa 
lugar central na cultura daqueles povos e fazê-la migrar para a cultura da sociedade 
brasileira como um todo. A fórmula consiste  na existência de uma incontornável 
alteridade em nós mesmos que este ritual evoca e reitera, ao inscrevê-la na memória 
dos corpos. Com este gesto, a presença atuante desta fórmula num modo de criação 
cultural praticado no Brasil desde sua fundação ganha visibilidade e se afirma como 
valor: a devoração crítica e irreverente de uma alteridade sempre múltipla e variável. 
E se agregarmos à fórmula modernista, o que nos indica a etapa do ritual indígena 
acima mencionada, definiríamos a micropolítica antropofágica como um processo 
contínuo  de  singularização,  resultante  da  composição  de  partículas  de  inúmeros 
outros devorados e do diagrama de suas marcas respectivas na memória do corpo. 
Uma  resposta  poético-política  –  regada  a  sarcástico  humor  –  à  necessidade  de 
afrontar a presença impositiva das culturas colonizadoras (o que torna patético seu 
mimetismo  deslumbrado  pela  intelligentzia  local);  resposta  também,  e  talvez 
sobretudo, à exigência de assumir e positivar o inexorável processo de hibridação 
resultante  das  sucessivas  ondas  de  imigração,  o  qual  configura  desde  sempre  a 
experiência vivida no país. (ROLNIK, 2010, p. 15 e 16).

 A ética  do  devorar  está  imbuída  do  elemento  crítico.  Sendo  a  alteridade  sempre 

múltipla e variável, o processo da antropofagia é alimentado para que possa ser refeito sempre 

que chegar a  hora.  Não há,  nessa operação, a possibilidade da manutenção de identidade 

estável. E é justamente o elemento crítico, poético e político que faz com que o processo 

antropofágico se diferencie da exigência neoliberal por uma identidade fluída, adaptável aos 

valores  cambiantes  de  mercado.  Rolnik  diferencia  a  antropofagia  dos  requisitos  fluídos 

imputados pelo capitalismo cognitivo:
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[…] extirpada de sua vitalidade político-poética, a força de criação tende então a 
produzir cartografias a partir do mero consumo de ideias, imagens e gestos prêt-à-
porter. A intenção é recompor rapidamente um território de fácil reconhecimento, na
ilusão de silenciar as turbulências provocadas pela existência do outro. Produz-se 
assim uma subjetividade aeróbica portadora de uma flexibilidade a-crítica, adequada 
ao tipo de mobilidade requisitada pelo capitalismo cognitivo. (ROLNIK, 2010, 18 e 
19).

A burla  –  paródia de  originais,  derrisão,  máquina  de  cortar  carne  morta  – insufla 

vitalidade ao corpo antropófago, jogando-o para fora dos certames da hibridação funcionalista 

própria ao capitalismo cognitivo. Burla e antropofagia unidas num feixe (ou fetiche) para criar  

algo  vivo,  carnificado,  corporificado,  com  odor  e  sabor  próprios.  O  corpo  burlesco-

antropófago pode arejar espaços, eventos, estruturas que se propõem ou não a comportá-lo.

4.2 O CORPO QUE BURLA

A relação entre a burla do corpo e a erótica é evidente. Falo de uma maneira ampla de 

ver e pensar arte, por vias que não excluem totalmente a interpretação, mas também não a 

tomam como regra. O que está em jogo nessa performatividade não é a significação, pois os 

significados são dados aos corpos por complexos mecanismos de poder. Ao privilegiar outras 

formas de contato, troca e entendimento dos corpos (corpos que burlam suas significações 

pré-existentes ao ato da performance), emerge a erótica. O esquema interpretativo, que sugere 

o  total  domínio  do  objeto  através  de  ligações  estruturais,  é  amenizado  pelo  corpo  em 

performance.  Na erótica dessa arte – que ecoa a proposta  de Susan Sontag (1997) para a 

crítica – o corpo burlesco-antropófago é capaz de suspender dicotomias, ativando inéditas 

formas de contato através da produção de realidades. 

O corpo burla suas significações. É o corpo que burla de si. Burla-se com o corpo. O 

corpo  devora  alteridades,  deglute  o  outro,  vence  num  instante  a  fixidez  das  formas  e 

identidades. Ele inaugura sua erótica particular. E como a antropofagia é processo que não 

tem fim, depois disso, o corpo recomeça tudo. A cada amanhecer. Burla-se das significações. 

O corpo que burla precisa lembrar de burlar-se no lusco-fusco de todos os ocasos. Em todos 

os  fechamentos.  Ele  precisa  recordar  de  indagar  sobre  o  que  ainda  pode.  Pois  que  a 
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“significância cola na alma assim como o organismo cola no corpo e dela também não é fácil 

de desfazer-se. E quanto ao sujeito, como fazer para nos descolar dos pontos de subjetivação 

que nos fixam, que nos pregam numa realidade dominante?” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, 

p. 22). 
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5. CONCLUSÃO

O pequeno motor continua de certo modo a funcionar, mas em  
vista de novos desejos e de novas necessidades; a ociosidade  
não é deixada a si própria, mas torna-se a via ou o abre-te-
sésamo de um novo uso possível.

Agamben.

A burla do corpo é, balisticamente, um elemento disparador de processos de criação. 

Para  além  de  quaisquer  convenções  estabelecidas  pela  dança,  teatro  ou  mesmo  pela 

performance art, o artista que burla o corpo inventa estratégias de operação que alteram e 

propõem composições do real. A manipulação da auto-imagem – um dos possíveis caminhos 

para  a  burla  do  corpo  –  não  precisa  ser  vista,  nesse  contexto,  como produtora  de  mero 

simulacro.  Quando  modifico  minha  imagem,  quando  altero  suas  significações  pré-

condicionadas, também modifico o contexto na qual ela está inserida, altero a carne inscrita na 

imagem, ampliando sensibilidades. O corpo, burlando suas convenções, atravessa o mundo e 

permite-se atravessar por ele. A auto-manipulação articulada pela burla do corpo (que pode 

também ser vista como auto-ficção, para retomar o termo de Leonor Arfuch), aproxima vida e 

arte,  quebra  a  lógica  da  cena  controlada,  e  propõe  o  encontro  através  da  dúvida,  do 

deslocamento, do rompimento das identidades fixadas. 

A burla pode ser espetacular. Portanto, a crítica de Debord (1997) não se aplica ao 

espetáculo  que  carinhosamente  defendo.  As  criações  artísticas  mencionadas  durante  esta 

dissertação (Salmon Nela,  Technomaravilha,  Los Juegos Provechosos,  Simpatia Full Time e 

Burlescas) não negam o espetacular: em nenhum momento se furtam da arte da sedução, do 

desejar o outro e fazer-se desejar. Nesse ponto, qualquer performance, por mais experimental 

que seja a proposta, tem muito o que aprender com a cena New Burlesque – para além de todo 
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o convencionalismo desse tipo de show. Tal sentimento constrói transversalidades temporais 

que ativam as ambições de Bertold Brecht, quando o encenador alemão dizia que o teatro 

engajado tinha muito o que se inspirar  nos  números de cabaré e  teatro de variedades. A 

espetacularidade  burlada,  burlesca,  suscita  a  participação  total  através  da  liberação  do 

movimento irrefreável do desejo. Arte erótica. Somente a força brutal e arrebatadora do desejo 

posto  em  prática  é  capaz  de  criar  novas  paisagens  existenciais,  novos  mundos  a  serem 

habitados, e sentidos transbordantes à ocidentalizada forma de existir. 

Não me importam as convenções do burlesco. Em momento algum desta dissertação 

procurei estabelecer de forma clara qualquer traço que justificaria o burlesco como um gênero 

facilmente contornável, tanto na literatura quanto no teatro. Aliás, acredito até ter complicado 

esse entendimento. Esse foi um delicado momento da pesquisa, seu ponto de virada, o lugar 

da burla (pois eu havia iniciado o projeto com o propósito de analisar a passagem do burlesco 

da literatura para o teatro e, desse, para a performance). As convenções existem para quem as 

convém. Facilmente pode-se consultar um dicionário de termos literários, um dicionário de 

teatro e encontrar neles o que é “o” burlesco. O fato é que, de todas as fontes as quais pude 

recorrer durante a pesquisa, nenhuma delas contemplava o que eu estava vislumbrando no 

burlesco,  através  da  prática  artística.  Percebi  que  meu  interesse  estava  na  burla  como 

possibilidade  de  criação,  muito  mais  do  que  no gênero  (literário,  teatral),  e  experimentei 

retirá-la da moldura do burlesco. 

Um sentido da palavra burla, presente no dicionário de etimologia da língua francesa, 

chamou-me a  atenção.  O idioma francês  teria  incorporado  a  palavra  a  partir  do  italiano. 

Porém, consta nesse mesmo verbete que, outrora no italiano, “[o termo] burla foi ele mesmo 

emprestado do francês bourle, 'mistificação' (XVI-XVII)” (REY, 1993, p. 309). A grafia que 

traz o sentido de mistificação teria  desaparecido do francês já  no século XVII  (a  palavra 

bourle, atualmente, não consta nos dicionários francófonos). Em português, mistificar ainda 

consta em alguns dicionários como sinônimo de burlar, porém, o verbo seria o mesmo que 

enganar, obscurecer a razão, tendo como demais correspondentes fraudar, espoliar, ludibriar, 

lesar e falsificar. 

Lembro-me  do  emblemático  artigo  de  Monteiro  Lobato  intitulado  Paranóia  ou 

Mistificação, no qual o literato acusava a artista Anita Malfatti de corromper limites: “[…] 

nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranóia e com a 

mistificação.” (LOBATO, 1917). Suponho, a partir de suas opiniões, que a burla seja uma 
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prática necessária às desestabilizações, não somente do universo artístico, quanto dos juízos 

de algozes fiscais da arte. A versão de Lobato na coluna dos jornais de hoje é, certamente, o 

poeta Ferreira Gullar,  defensor da “grande beleza e expressividade” oriundas das “normas 

consagradas da arte”. Em recente publicação em sua coluna, na Folha de São Paulo, Gullar 

afirma que o propósito da arte contemporânea seria chocar o espectador, pois, em sua visão, 

“É certamente difícil admitir como criação artística uma mulher que se deixa filmar enquanto 

alguém faz incisões em seu clitóris.” (GULLAR, 2013). Esse é o traço mais conservador das 

forças que podem nos desmobilizar como criadores e, talvez, por isso mesmo, o lado mais 

facilmente risível.

Há, porém, outras forças  de esvaziamento mais sutis  e muito melhor engendradas. 

Suely Rolnik trabalhou, em Geopolítica da Cafetinagem (2006b), sobre uma das facetas desse 

mecanismo de captura.  Nela,  artistas  não lutam mais contra os meandros capitalistas  que 

aprisionam a arte em favor das lógicas de mercado. Ao contrário, trabalham a favor da versão 

contemporânea do capitalismo,  chamado “criativo” ou “cognitivo” – participando de seus 

eventos,  megaexposições,  festivais,  ou  planejando  a  criação  a  partir  de  demandas 

institucionais.  Tal  modalidade  capitalista  seria  comprada  como  um  modelo  “pronto”  de 

fluidez identitária  e,  portanto,  de autonomia.  A autora atualiza a  questão em  Políticas  de  

Hibridação (2010), quando explicita a diferença do programa político entre a subjetividade 

flexível  exigida  pelo  mercado  e  a  subjetividade  antropofágica.  Para  ela,  as  forças  que 

investem os dois programas são completamente distintas em seus propósitos. O primeiro, visa 

assegurar a manutenção e a segurança do sistema financeiro;  o segundo, provoca a força 

criativa  que  emerge  na  desestabilização  subjetiva  a  partir  do  encontro  com  alteridades. 

Procurei trazer essa discussão ao aproximar burla e antropofagia. As duas noções friccionam-

se e tensionam possíveis pontos de fixidez. A burla –  paródica, derrisiva, máquina desejante – 

enche de coragem o corpo antropofágico. Unidas, encarnam um fetiche além dos paradigmas 

tradicionais. Como diz Canevacci, alienação e perversão não são mais categorias suficientes 

para  explicar  esse  fetiche  que  exaspera  contradições,  não  coincidindo  totalmente  com  o 

domínio. É um fetiche nascido da diferença, que corta a repetição paranóica do estereótipo 

colonial.

Foi crucial voltar o olhar para as biografias de Carmen Miranda, Luz del Fuego e Elke 

Maravilha. Cada uma a sua maneira, elas propõem um corpo que extrapola separações entre 

vida e arte, sem negar o elemento espetacular e crítico dessa atitude política. Essas mulheres, 
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que já haviam me fornecido bastante material para a composição de  Technomaravilha, aqui 

apontaram  caminhos  para  desenhar  a  burla  do  corpo,  no  contexto  brasileiro  e  atual. 

Ajudaram, além disso, a vislumbrar um modo de atuação possível, no meu corpo chacoalhado 

pela presença de seus duplos. Por isso, eu e os duplos de Carmen, Elke e Luz, queremos 

enaltecer a espetacularidade como estratégia de burla às ditaduras das funcionalidades, dos 

clientelismos e dos controles. O espetáculo emergindo como uma fresta na malha cinza do 

século  XXI:  do  dióxido  de  carbono,  dos  shoppings  centers,  dos  binários  e  postos  de 

informação turística. As cidades contemporâneas organizadas segundo a ordem e o progresso, 

segundo a economia – que é  a desculpa reguladora de todas as ações depredatórias – do 

ambiente, do corpo e das relações.

Qualquer  ação  que  pretenda  alterar  elementos  dessa  cinza  paisagem  precisa  ser 

trabalhada com um mínimo de mistificação (gracejo, trapaça, burla, engano – para usar outros 

sinônimos). À maneira dos prestigitadores, os artistas de atitude política poderiam aprender a 

surpreender a audiência mostrando que o que fazem é fruto de mero efeito. Todos sabemos 

que  estamos  sendo  iludidos  pelo  mágico,  e  é  justamente  isso  o  que  nos  encanta.  O 

prestidigitador fala  “sim, você está sendo enganado, mas isso te seduz!”. Esses burladores 

conseguem evidenciar que qualquer realidade é um manejo hábil de efeitos engendrados; e, 

com isso, apontam a factível instabilidade da realidade vigente.

No  início  do  século  XXI,  já  podemos  superar  o  controle  exercido  sobre  a 

espetacularidade, através de sua manipulação artística. Se antes o espetáculo fora parar na 

mão de especuladores, hoje, nós, que já estamos bem alfabetizados dentro de sua cartilha, 

podemos escrever com as mesmas letras outras narrativas e sensibilidades. Queremos burlar o 

espetáculo! E isso se faz com o corpo em atuação. Kuniichi Uno (filósofo e tradutor japonês) 

atribui a Hijikata (dançarino conterrâneo de Uno) a sentença: “As mãos do senhor Takiguchi 

não param de transgredir as funções realistas das mãos.” (UNO, 2010). O corpo costuma ser 

fixado em suas funcionalidades. No entanto, não mais precisamos de mãos realistas, queremos 

mãos dançantes,  atuantes.  A mão que executa apenas sua função significante amputa uma 

miríade de possibilidades de existência. Mas, nessas mãos, estão presentes corpos sem fim. 

Antropofagicamente, burlá-las seria incorporar coisas do mundo, criando objetos e situações 

impossíveis mediante as cansadas dicotomizações. Prestidigitação? A noção de lícito ou ilícito 

presentes nos significados correntes do verbo burlar já não são suficientes para essa discussão.



 A burla do corpo extrapola permissões, proibições e significações. Ela elimina a 
reatividade que conecta o corpo a dispositivos conservadores, paralisantes. Onde há feridas, 
a burla abre frestas para a criação de espaços dissonantes de atuação: políticas singulares, 
gêneros performativos, etc. Onde há gozo, ela inventa conexões que proporcionam instigantes 
relações entre artistas e público. O corpo burlado torna-se, ele mesmo, um caminho para a 
leitura crítica de dados culturais.
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