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===================================================RESUMO  

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar e refletir sobre os entrecruzamentos 

entre arte e vida em criações de artistas LGBTTQI-+ sob uma perspectiva T: na 

performance e, principalmente, na criação de espaços de encontro e 

[re]existência. Suas vivências como artistas estão diretamente atreladas às suas 

corpas dissidentes. Para essa análise, levanto alguns saberes decoloniais, 

partindo das construções artísticas e teóricas constantes nas criações de artistas 

trans contemporâneas latino-americanas, tais como a performer, cantora e 

escritora argentina Susy Shock, que se reconhece como uma ‘artista trans 

sudaca’: "Eu sou um monstro, que os outros sejam o normal!". Lanço um olhar 

para a cena trans contemporânea no Brasil, partindo das sujeitas das histórias e 

ações para observar tanto aspectos estéticos quanto políticos que compõem 

uma perspectiva transfeminista de fazer e pensar a arte, buscando pontos que 

possam também dialogar com minhas produções artísticas. Em especial as 

ações propostas por Juhlia Santos, artista, mulher Trans, negra; Jota Mombaça, 

artista, bicha não-binária, negra, nordestina e pela Academia Transliterária, 

agrupamento sediado em Belo Horizonte. Finalmente, reflito sobre meu processo 

criativo e sobre os espaços de fazer artístico que criamos a partir de encontros 

em Ouro Preto até chegar no que hoje chamamos de coletiva Queerlombo. 

Desse modo, busco indicar alguns procedimentos e sua relação com esses 

espaços, para observar suas implicações políticas na minha própria experiência 

como pessoa em trâns-ito.  

 

 

Palavras-chave: Performance. Performatividade de gênero. Corpa. Monstro. 

Afeto. Resistência. Encontro.  

 

 

 



=================================================ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation intends to analyze and reflect upon the intersections between art and 

life in the creations of LGBTQI+ artists on a Trans perspective, centered mainly in the 

performance and creations of spaces dedicated to meetings and [re]existence. Their 

experiences as artists is directly connected to their dissident bodies. For the analysis I 

consider some decolonial knowledges, starting from the artistic and theoretical 

constructions that are constant in the creations of contemporary south american trans 

artists, such as the argentinian performer, singer and writer Susy Shock, that recognizes 

herself as a ‘trans sudaca artist’: “I am a monster, let the others be the normal!”. I cast a 

look into the contemporary trans scene in Brazil, analyzing from the subjects of the 

stories and actions, examining the aesthetic and political aspects that make up a 

transfeminist approach to thinking and making art, looking for elements that can also 

communicate with my own artistic works. Notably, I analyze the actions proposed by 

Juhlia Santos, a black trans woman artist; Jota Mombaça, a black nonbinary 

northeastern artist and the Transliterary academy in Belo Horizonte. At last, I reflect upon 

my own creative process and on the artistic spaces we created from meetings in Ouro 

Preto that resulted in the creation of the collective that we call Queerlombo. By doing so, 

I try to indicate some procedures and their relations to these spaces, in order to examine 

their political implications on my own experience as a person in transit.  

 

 

Keywords: Performance. Performativity of gender. Transfeminism. Monster 

 

 

 

 



=========================================LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1 – Imãs Odara - Foto de Livia Maria, 2015 ......................................... 30 

Figura 2-– Ação: Pajuba, foto de Arthur Medrado 2017 .................................. 33 

Figura 3 - Programa performativo PAJUBA ..................................................... 41 

Figura 4 – Registro Feito por Arthur Medrado, 2016 ....................................... 47 

Figura 5 - Ação Dor vestida de Juhlia Santos (em Queerlombos 2018 - Ouro 

Preto – Foto de Arthur Medrado) ...................................................................... 65 

Figura 6 - Performace com Juhlia Santos e Giovana Heliodoro em Festival 

TRANSVIVA - Registro Feito por Jô Arlen, 2019 – Belo Horizonte .................. 66 

Figura 7 - tipo banda MASCUCETAS - Foto de Lucas Ávila, 2018 ................. 75 

Figura 8 - Acadêmia TRANSliterária -  registro do acervo do coletivo, 2019 ... 77 

Figura 9 - A gente combinamos de não morrer - Jota Mombaça – FIT/BH -foto 

de Guto Muniz, 2018 ........................................................................................ 83 

Figura 10 - A gente combinamos de não morrer – FIT/BH – Foto Fredd Amorim 

2018 ................................................................................................................. 85 

Figura 11 - Bixaço, 27 de março de 2015, foto de Aleone Higidio ................. 104 

Figura 12 - Bixaço, 27 de março de 2015, foto de Arthur Medrado ............... 107 

Figura 13 - Junho de 2015 – pautas de desocupação – OCUPA UFOP ....... 110 

Figura 14 - 2015, dossiê de desocupação com parecer da Reitoria, p. 12 .... 111 

Figura 15 - convocatória para I semana de diversidade 2016 ....................... 114 

Figura 16 - II semana de diversidade 2016 – foto de Arthur Medrado ........... 115 

Figura 17 - 2018, Conferência Livre da Diversidade, foto de Giovany de 

Oliveira ........................................................................................................... 135 

 

 

 

 



===================================================SUMÁRIO 

 

ABRE CAMINHOS ...........................................................................................13 

 

CAPÍTULA PRIMEIRA: 

[re]existência e/ou poéticas performáticas de um corpo em Transito......26 

1.1 – Perfurando a casca ou saindo da pele: o nascimento da corpa...............26 

1.2 – invenções de si: Experiências e conexões com as emergências das 

corpas – PAJUBA precisa existir ..................................................................34 

1.3 – Ao redor da minha corpa em TRANSito: poéticas da existência e do 

ABATE...........................................................................................................48 

 

CAPÍTULA SEGUNDA: 

Gestos performativos e fazeres artísticos decoloniais na cena 

contemporânea LGBTTQI-+: sub metodologia indisciplinada....................56 

2.1 – Sujeitas de sua existência: A “Traslogia das corpas.”..............................58 

2.2 – Arte e [re]existência: produção de presença de corpos ditos queer em uma 

perspectiva TRANSartivista  e TRANSliteraria .....................................68 

2.3 – Outros corpos que [re]existem: “a gente combinamos de não morrer” 

.......................................................................................................................78 

2.4 – Controle e subjetivação das corpas: Fúria TRAVA – Suzy Shok: 

“reivindica para si o direito de ser um monstro, que os outros sejam o 

normal”...........................................................................................................86 

 

CAPÍTULA TERCEIRA: 

Queerlombos: Afetos, encontros e [re]existências.....................................97 

3.1 – Práticas e lugares de encontro, afetos e [re]existência LGBTTQI-+: coletiva 

diversidade Ouro Preto....................................................................97 

3.1.1 – Aqueerlombadas: Afet(o)ação – escrita que sai da pele.....................117 

3.2 – Poéticas da resistência: erguendo o nosso Queerlombo.......................131 

 

CONSIDERAÇÕES DE PERCURSO .............................................................140 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................146 

ANEXOS .........................................................................................................150 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afetos, encontros e (RE)existência 



13 
 

========================ABRE CAMINHOS ou PONTO DE PARTIDA 

 

 

Optei por falar em primeira pessoa, pois este trabalho parte de uma 

perspectiva AUTOBIOGRÁFICA que pretende ultrapassar as fronteiras da pele 

e ir ao encontro de tantas outras vivências.  

Começo essa conversa com uma pergunta: POR QUE falar de si? Uma 

problematização que parece simples de se responder no cotidiano da vida, mas 

que, em âmbito acadêmico, pode esbarrar nos limites ditos “científicos”. No 

entanto, no escopo deste trabalho, em que me debruço sobre a experiência do 

que aqui denomino corpAS1, falo de mim para (me) entender (n)o mundo, porque 

a corpa e as vivências que a mim pertencem – ou seja, a partir e fora da minha 

pele – moldam a maneira com que (me) reconheço (n)o mundo.  

Meu nome, escolhido por minha mãe e meu pai, MASCULINO. Registrada 

ao nascer como MENINO, o tipo que usa azul. SEGUNDAPELE: Frederico Levi 

Amorim. Nascida numa cidade pequena, neta mais nova de uma família 

tradicionalmente unida e grande, MESTIÇA, católica. Descobrir o grande 

mistério sobre quem sou eu e minhas travessias era uma coisa que, para mim, 

estava num plano inconciente ocultado nos meus desejos, pois a mim já estavam 

dadas as possibilidades de existência, as possibilidades de existência de minha 

CORPA, definidas e sentenciadas desde o primeiro ultrassom: possibilidades 

dadas pelo médico, por minha família, por uma sociedade regida por padrões 

heteronormativos, em que a “concepção binária, produzida por médicos e 

psiquiatras, privilegiando a heterossexualidade como experiência padrão e 

normal permanece, ainda hoje, com o suporte de pesquisadores, no posto de 

uma essência natural” (NOGUEIRA, 2013, p. 22). 

Esta dissertação vem sendo escrita de dentro para fora da pele e é a partir 

dela, da minha pele, que venho buscando me entender no mundo, ao aceitar os 

meus processos de trans-formação (essa dissertação também faz parte de meu 

 
1 Opto pelo termo CORPA pois o corpo quando escrito e reposicionado como feminino pode 
transgredir os cerceamentos da masculina linguagem em suas potências de expressão. Se a 
linguagem constrói, quero destruir o corpo para abrir alas às corpas, monstruosas, não-
cisgêneras, desobedientes. Assim com outras manas T já tem feito. A primeira vez que escutei 
esse termo foi pela voz de Juhlia Santos, artista e ativista T, em uma das várias rodas de 
conversa que participamos juntas. Ela, por sua vez, teve conhecimento desse termo através de 
Vulkanica Pokaropa, também artista e ativista T.  
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processo de transição. É também um resultado estético de um processo 

absolutamente subjetivo: ARTE) e encontrar outras pessoas que estão na 

mesma busca. Escrevo em primeira pessoa, pois parto de mim, falo de mim, mas 

não só de mim: trago comigo outras pessoas trans, negras e também mulheres, 

de modo a tecer com elas uma escrita-conversa que pretende dar voz e 

protagonismo às nossas corpas. Passo a existir então a partir do momento em 

que minha fala, minha escrita, encontra a fala e a escrita de outras pessoas, de 

modo que esta é a grande performance da minha existência: o ENCONTRO e a 

experimentação.  

Penso nessas corpas que se encontram como uma grande massa que se 

trans-forma em raiz, corpas como fios que se entrecruzam num rizoma forte e 

firme. Penso também no encontro dessas corpas como uma grande REDE que 

é tecida cotidianamente a partir do momento em que falamos de nós e nos 

conectamos. Penso que o que motiva os nossos encontros é o AFETO. Quando 

falo em nossas corpas, estou pensando em corpas que NÃO SE CONFORMAM, 

corpas abjetas, corpas NÃO RECOMENDADAS, corpas BIXA, corpas 

REVOLTADAS, corpas DESEMBESTADAS, corpas LÉSBICAS, corpas 

ELENÃO, corpas QUEM MATOU MARIELE FRANCO? Corpas QUE 

IMPORTAM. 

Corpas marginalizadas e silenciadas dentro não só da academia, mas 

também de quaisquer outros espaços em que o discurso e as teorias 

relacionadas às nossas subjetividades são constituídos à revelia de nossas 

vivências concretas, sendo privados de nossa presença. O intuito deste trabalho 

é, então, produzir discurso por meio do diálogo com vivências LGBTQI+ e 

negras, em uma perspectiva transfeminista que busca, numa dimensão 

epistemológica, valorizar nossos saberes, de modo que o pensamento que se 

produz na e a partir das corpas se apresentem, aqui, como possíveis po-éticas 

de (re)existência: 

 

o termo PO-ÉTICAS DA [RE]EXISTÊNCIA abarca as práticas artísticas 
que investigam processos históricos de violação, apagamento e 
silenciamento de determinados corpos, bem como aquelas que 
constroem poéticas e políticas da cena que sejam contra hegemônicas, 
de modo que promovam a “multiplicidade de vozes”, desestabilizando 
“o discurso autorizado e único que se pretende universal” e as normas 
e cânones estabelecidos (CAETANO, 2019, s/p). 
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Até chegar à cidade de Ouro Preto, eu era uma pessoa conformada por 

determinados padrões que a mim eram impostos. Todos os limites que se 

estabeleceram em decorrência desses padrões não eram reconhecidos como 

tal, mas sim como “normalidade”, porque a regulação social decorrente da 

diferença sexual me fazia acreditar que as coisas deveriam ser exatamente como 

estavam e eram: AZUIS, DISCRETAS, CONTIDAS, MASCULINAS, restringindo 

minha genitália e minha subjetividade a um modo de existência em que a 

sociedade compulsoriamente me encaixava.  

A heteronormatividade existe para conformar os corpos, conformar as 

pessoas e suas vivências, pois, como é repetido pelo senso comum, “você até 

pode ser homossexual, BIXA ou SAPATÃO desde que ninguém saiba” e, para 

tanto, deve-se subordinar a uma expressão de gênero relacionada a um 

comportamento normativo: como homem, ser “discreto”, másculo, e, como 

mulher, ser recatada, feminina. 

. Isso porque estamos discutindo apenas o campo da sexualidade que, se 

não vivida compulsoriamente a partir da norma heterossexual, já se apresenta 

como ruim, perigosa, suja. 

 

A heteronormatividade é um conjunto de prescrições que fundamenta 
processos sociais de regulação e controle, até mesmo aqueles que não 
se relacionam com pessoas do sexo oposto. Assim, ela não se refere 
apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma 
denominação contemporânea para o dispositivo histórico da 
sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos para serem 
heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo 
supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade 
(MISKOLCI, 2009, pp. 156-157). 

 

Quando falamos em heterossexualidade compulsória (RICH, 2010), 

queremos dizer que, deste ponto de vista, todas as pessoas devem ser 

heterossexuais para que possam ser consideradas normais. Se a sua orientação 

sexual é homossexual, por exemplo, sua sexualidade é considerada desviante e 

você não é sequer percebido como “humano” perante a sociedade. Quando 

falamos em HETERONORMATIVIDADE, a expectativa é de que a pessoa, 

mesmo sendo homossexual, se identifique com a heterossexualidade como 

modelo de vida, mantendo a coerência entre sexo e gênero e “naturalizando” os 

papeis sexuais. Assim, é possível notar que, atrelada à heteronormatividade, 

está também a noção de CISGENERIDADE, de modo que, mesmo a pessoa 
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tendo orientação homossexual, é exigido dela que se comporte “como homem” 

ou performe a “feminilidade”.  

Mas, voltando à questão: Por que falo a partir de mim? Porque parto de 

minha corpa, vista desde aqui como um dispositivo genuíno para o encontro. 

Neste sentido, uma corpa que é dispositivo genuíno de encontro é também 

aquela sobre o qual pesa um estigma: abjeção. “O monstruoso tomado como 

abjeção ameaça e atrai. Nele se confundem duas forças opostas: a tendência à 

metamorfose, o devir como experimentação de todas as nossas potências 

expressivas ou o pânico de se tornar outro” (GIL, 2000, p. 175).  

Na análise da filósofa estadunidense Judith Butler, mesmo quando o 

gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, “a própria 

‘cristalização’ é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por 

vários mecanismos sociais” (BUTLER, 2012, p. 59). A autora destaca que a 

designação do gênero a partir da estilização repetida do corpo é reflexo de uma 

estrutura rígida de regulação com foco na produção de uma aparência fixada em 

imagens do que/quem será considerado normal. Nesta perspectiva, denuncia 

que a própria noção de sujeito só é possível se for reconhecida por sua aparência 

de gênero.  

 

Nesse sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, seus 
movimentos, será plenamente material, mas a materialidade será 
repensada como o efeito do poder, como o efeito mais produtivo do 
poder. [...] O ‘sexo’ é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem 
ou uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas 
pelas quais o ‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo que 
qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade 
cultural (BUTLER, 2001, p. 111).  

 

É a partir da perspectiva do poder e do saber como produtores de sujeitos, 

ou seja, de como os sujeitos são nomeados e, posteriormente, passam a ser 

representados, é que se estruturam os meios de controle e regulação dos grupos 

desviantes, neste caso específico, os corpos transexuais ou travestis. Isso só 

pode ser feito por meio de processos de legitimação e exclusão (BUTLER, 2012, 

p. 18) que elegem categorias de sujeitos e as distribuem com vistas a formar 

parâmetros aceitáveis ou não de gênero e/ou sexualidade.  

Sendo assim, indivíduos abjetos são constituídos por “desvios” nos 

padrões hegemônicos de gênero e/ou sexualidade, sendo eles, na visão de 



17 
 

Butler (2016), compulsoriamente levados àquelas zonas inóspitas e inabitáveis 

da vida social: as margens. É o caso dos que não gozam do status de sujeito por 

não disporem de legitimidade social, uma vez que não se ajustam aos ideais 

heteronormativos. 

O discurso de categorização das sexualidades como desviantes atua 

como forma de validar as formas consideradas “naturais” de sexualidade. Ou 

seja, uma sexualidade “natural” é (re)produtiva e (re)produtora, mas somente 

pode existir em contraponto a uma sexualidade considerada “anti-natural”, 

porque improdutiva e imprestável. Portanto, as travestis, as gays, as lésbicas, os 

bissexuais e as transexuais, ao desestabilizarem padrões de sexualidade que 

devem obedecer às “normas de gênero, à matriz heterossexual e à 

heteronormatividade” (JUNQUEIRA, 2012, p. 67), são categorizadas como 

transgressoras, desviantes, ao passo que são concebidas, também, como 

conduta da sexualidade, do corpo e do gênero. 

Quando fui aprovada no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), passei por vários processos de 

entendimento do que poderia se tornar o presente trabalho, mas penso-o, 

intencional e inevitavelmente, como mais uma das tramas da rede da qual faz 

parte a minha existência, e relacionado a tudo aquilo que atravessa a minha 

corpa. Considero esses atravessamentos como uma força dinâmica que não 

para e que está intrinsecamente ligada à maneira com que minha corpa reage 

frente às diversas possibilidades de existência, como se relaciona com o mundo, 

como se trans-forma e se [re]conhece, essencialmente, por meio do encontro 

empático com outras corpas que são minhas semelhantes. 

É importante dar evidência à vida, às práticas, aos encontros, viabilizando 

diálogo com as reflexões teóricas elaboradas e pensadas a partir dessas 

práticas, para possibilitar que as corpas subalternizadas e silenciadas falem por 

si só, se valendo de seu lugar de fala. Peço licença e dedico este trabalho à força 

extraordinária daquelas que me antecederam. A todas as manas TRAVESTIS, 

MULHERES e HOMENS TRANS, BIXAS, LESBICAS, GAYS que, apesar de 

invisibilizadas, assassinadas e marginalizadas, criaram uma cultura pulsante e 

transformaram suas existências em ARTE, auxiliando na formação de pessoas 

mais humanas. Verdadeiros ATOS de [RE]existência e SUBVERSÃO.  
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Para existir devemos resistir e, aqui, dialogo com Foucault, pois ele 

articula sua produção intelectual como uma forma de resistir e “fazer com que os 

extratos do saber se voltem contra os poderes” (ALVIM, 2012, p. 22), tal como é 

o ato de escrita desta dissertação, e para nós, monstras, isso se faz a partir da 

escrita-corpo e do corpo-escrita. Entende-se, a partir de Foucault, que a 

resistência também se dá no enfrentamento da exploração via pensamento 

filosófico como uma forma de contrapoder, que está intimamente articulado com 

a resistência a este mesmo poder, controlador e regulador de corpos. 

 
As resistências ocupam um papel fundamental no trabalho de Foucault, 
pois é somente por meio daquilo que está à margem, que está interdito 
e que se coloca contra a ação do poder, é possível entender, de forma 
adequada, as estruturas sociais ou as regularidades políticas de um 
campo social. Ou melhor, para compreender os dispositivos de poder, 
é preciso, antes, observar as estratégias antagônicas que se colocam, 
de uma ou de outra maneira, contra o mesmo (ALVIM, 2012, p. 27). 
 
 

 Localizo a escrita-conversa que aqui se inicia como parte também de 

estratégias de resistência, na forma de um programa performativo mais amplo, 

que relaciona arte e vida, subjetividade e política; e sua motivação está 

diretamente ligada às questões que surgem dos encontros entre as corpas trans 

e as afetações que deles são decorrentes, bem como da produção, resultante 

dessa “coletiva” de corpas, de uma ARTE e discursos dissidentes e portanto, 

resistentes. A arte como mecanismo de escrita e produção intelectual. Estou 

constantemente motivada por esses encontros e acontecimentos, por corpas 

que são um acontecimento.  

Há, neste sentido, uma abertura para processar a arte como relação de 

fluxos de intensidade e produção de afetos. Logo, a arte da performance é 

pensada, aqui, como um lugar no qual identifico entre-existências, encruzilhadas 

necessárias para construção de algo novo, para o diálogo, para o encontro 

dentro e fora.  Devolver e desenvolver o poder do corpo, estabelecendo um 

“cuidado de si” (FOUCAULT, 1985) a fim de, tendo como ponto de partida uma 

“política de si” (CARRASCOSA, 2009, p.117) e uma poética do si, compor, como 

proposto aqui, uma escrita que, saindo de si, possa tocar o outro. 

 O termo programa performativo, busco da pesquisadora da performance 

Eleonora Fabião, como procedimento que é viável às investigações e 

experimentações de minha corpa em arte, vida, vivência e encontros: 
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o programa é o enunciado da performance: um conjunto de ações 
previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente 
polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos sem 
ensaio prévio. (...) É este programa/enunciado que possibilita, norteia 
e move a experimentação (FABIÃO, 2013, p. 4. Grifos da autora). 

 

Ainda segundo ela, é por meio da realização do programa que o/a 

performer pode suspender o automatismo, o hábito e a passividade que estariam 

vinculados ao nosso estar no mundo, alterando-o para um pertencer 

performativo que é caracterizado, então, como um ato de resistência.  

 

Um performer resiste, acima de tudo e antes de mais nada, ao torpor 
da aderência e do pertencimento passivos. Mas adere, acima de tudo 
e antes de mais nada, ao contexto material, social, político e histórico 
para a articulação de suas iniciativas performativas. Este pertencer 
performativo é ato tríplice: de mapeamento, de negociação e de 
reinvenção através do corpo-em-experiência. Reconhecimento, 
negociação e reinvenção não apenas do meio, nem apenas do 
performer, do espectador ou da arte, mas da noção mesma de 
pertencer como ato psicofísico, poético e político de aderência-
resistência críticos (FABIÃO, 2013, p. 5). 

 

  Assim, localizo a presente escrita-CONVERSA como um ato psicofísico 

de re-existência, no campo das Artes da Presença, mais especificamente no 

campo da Performance e no âmbito da arte pública, mas, para além disso, esta 

escrita-conversa acontece dentro das redes que criamos, como texto-tecido-

trama que me enreda enredando as outras.  

Primeiramente porque me interessa entender as vivências trans e negras 

em ação na cena contemporânea, pensada aqui, a partir de uma perspectiva 

liminar, como cena expandida cujos limites – esgarçados – permitem o trans-

bordamento para a vida. Depois porque, desta perspectiva de trans-bordamento, 

trato também de nossa OCUPAÇÃO no mundo: ou seja, dos modos como 

nossas corpas constroem estratégias de resistência, apropriando-se de seu 

LUGAR DE FALA; dos modos que elaboramos para trazer à tona nossas 

vivências, subvertendo lógicas hegemônicas e com o objetivo de reconhecer a 

importância e dar visibilidade à multiplicidade de vozes pertencentes a grupos 

até então marginalizados.  

Não se trata somente de responder questões, desejamos nos encontrar, 

falar e, a partir de um discurso que parte de dentro para fora da pele, de dentro 
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para o encontro com outras falas e outras escritas, de dentro para o encontro 

com outras ARTES, estabelecer uma arte monstruosa.  

 

Eu, pobre mortal, equidistante de tudo. Eu, cartão de cidadão nº 
20598061. Eu, primeiro filho da mãe que depois me tornei; velha aluna 
dessa escola dos suplícios, amazona do meu desejo; cadela no cio do 
meu sonho vermelho: eu reivindico o meu direito a ser um monstro. 
Nem homem, nem mulher, nem XXY ou H2o. Eu, monstro do meu 
desejo, carne de cada uma das minhas pinceladas, tela azul do meu 
corpo, pintora do meu caminhar. Eu não quero mais títulos para 
carregar, não quero mais cargos nem armários onde me encaixar, nem 
o justo nome que me reserva nenhuma ciência. Eu, borboleta alheia à 
modernidade, à pós-modernidade, à normalidade, oblíqua, silvestre, 
vesga, artesanal. Poeta da barbárie. Com o húmus do meu cantar, com 
o arco-íris do meu cantar, com o meu esvoaçar, eu reivindico o meu 
direito a ser um monstro. E que os outros sejam normais (SUZY 

SHOCK2). 

 

Sobretudo pautada nas nossas questões, pois dizem respeito às nossas 

possibilidades de existência como seres humanos, às possibilidades de 

existência de minha CORPA. Estamos no mundo e somos afetadas por ele. 

Precisamos restituir a humanidade que a nós tem sido negada, pois somos 

consideradas corpas indesejáveis, que estão completamente fora de uma lógica 

de convívio social, higienizada e pautada em padrões heterossexuais.  

A filósofa e ativista Djamila Ribeiro – em parceria com o portal Justificando 

e o Grupo Editorial Letramento – organizou a coleção “Feminismos Plurais”, 

sendo autora do título de estreia “O que é lugar de fala?”. Já na apresentação de 

seu livro, ela explica que optou por começar a coleção com um livro sobre o 

feminismo negro para “ESCURECER” conceitos e romper com a ideia da 

primazia de uma opressão em relação a outras. Além disso, partindo do 

entendimento da linguagem como mecanismo de manutenção de PODER, a 

autora assegura o compromisso da coleção com a DECOLONIZAÇÃO DO 

PENSAMENTO, mostrando diferentes perspectivas com uma linguagem direta 

e simples (que muito nos interessa neste trabalho), de modo a dar conta de 

articular as feministas negras como sujeitos às questões essenciais para o 

rompimento da narrativa dominante. 

 

Nesse diálogo, que também se refere a protagonismo, capacidade de 
escuta e lugar de fala, façamo-nos as perguntas: Que histórias não são 
contadas? Quem, no Brasil e no mundo, são as pioneiras na autoria de 

 
2 Tradução livre de: https://www.youtube.com/watch?v=udup-LFqnXI. Acesso em 01/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=udup-LFqnXI
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projetos e na condução de experiências em nome da igualdade e da 
liberdade? De quem é a voz que foi reprimida para que a história única 
do feminismo virasse verdade? Na partilha desigual do nome e do 
como, os direitos autorais ficam com as Mulheres Negras, as grandes 
pioneiras na autoria de práticas feministas, desde antes da travessia 
do Atlântico. Como herdeiras desse patrimônio ancestral, temos em 
mãos o compromisso de conferir visibilidade às histórias de glória e 
criatividade que carregamos. Esse turning point nas nossas narrativas 
relaciona-se com a principal pauta do feminismo negro: o ato de 
restituir humanidades negadas (RIBEIRO, 2017, p. 22). 

 

Para refletir sobre o SILENCIAMENTO de corpas dissidentes, penso ser 

pertinente trazer para esta escrita-conversa as reflexões que propõe Djamila 

Ribeiro sobre a (in)visibilidade de mulheres negras no feminismo hegemônico. 

Avançando nesta contextualização sobre o não-lugar das mulheres negras nas 

produções intelectuais de maior destaque ao longo da história, podemos abrir 

um espaço para que suas reflexões dialoguem com aquelas de Jaqueline Gomes 

de Jesus3 – PROFESSORA, MUHER TRANS, NEGRA e organizadora da 

publicação “Transfeminismos: teorias e práticas” – de modo a criar uma 

convergência reflexiva sobre como outras corpas subalternizadas, de mulheres 

e homens TRANS4, travestis, bixas, gays e lésbicas, também são silenciadas e 

sofrem processos de abjeção que são resquícios de práticas colonizadoras. 

 

O movimento social composto pela população transgênero se torna 
cada vez mais visível, a partir de manifestações públicas, mas 
principalmente pelo ativismo em redes virtuais. Fabrica novas 
realidades sociais, reconfigura relações de gênero e demarca 
identidades pessoais e sociais, demonstrando, na sua práxis, que a 
identidade de gênero não esgota a subjetividade (JESUS, 2012 p. 10). 

 

Reconheço então que, a partir da perspectiva apontada acima e do meu 

trabalho nas artes, nasce a possibilidade de colocar a minha corpa em ação, em 

risco, em experimentação. E que, para além da performance art, a minha vida 

está intrinsecamente ligada a essas práticas, ou seja, viver e experimentar a 

minha corpa e minha existência se tornou a grande performance.  

Quando ingressei no curso de Bacharelado em Artes Cênicas na UFOP 

(em 2014), essa nova empreitada me levou a pensar, para além das Artes,  no 

 
3 Doutora em Psicologia social, do trabalho e das organizações pela Universidade de Brasília, 
Pós Doutora pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas/RJ. 
4 O terno TRANS será usado ao longo deste trabalho para designar pessoas transgênero: 
mulheres e homens trans e pessoas não-binárias.  
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meu lugar no mundo, nas possibilidades de [RE]existência5 do meu corpo. Com 

isso, passei a questionar os meus processos internos, a partir do encontro com 

outras pessoas e, principalmente, a partir da experimentação, como artista, de 

questionamentos da norma: esse foi o meu primeiro ATO DE SUBVERSÃO.  

Isso me colocou diretamente em confronto com a minha identidade, 

ultrapassando questões ligadas à minha sexualidade que, para mim, já estavam 

bem resolvidas. Ao questionar a norma, eu comecei a questionar a minha corpa 

e a me permitir seguir seus desejos urgentes.   

Passei a pensar, junto com outras pessoas, acerca de nosso fazer 

artístico e, principalmente, de nossas vidas, propondo um distanciamento de 

alguns discursos produzidos pela academia que, muitas vezes, se apresentam 

prontos e CIStematizados6, ao dar conta de nossa existência. Descolonizar os 

corpos não significa desconstruí-los. Considerando a importância do encontro, 

ouso dizer que, para além da destruição, precisamos conceber novos modos de 

[RE]CONSTRUIR ou [RE]CRIAR nossas corpas, a partir dos afetos mútuos, das 

reverberações dos encontros e da criação de redes de [RE]existência. Essas 

redes se formam a partir da necessidade de nos reinventarmos, de nos 

fortalecermos e de criarmos estratégias de cuidado e defesa e, em alguns casos, 

até de sobrevivência. Essas redes sempre serão movidas e fortalecidas através 

da EMPATIA e do AFETO.  

Assim, a presente escrita-conversa tem sido também um lugar de 

resistência, em torno das questões de gênero e identidades dissidentes, dentro 

do âmbito acadêmico, dentro das Artes Cênicas e, principalmente, dentro da 

VIDA. O campo da PERFORMANCE possibilita criar um lugar em que as 

sensações, percepções, a instantaneidade não repetível e efêmera, tornam-se 

aspectos de uma presença corporal. A performance não se limita a um resultado 

 
5“Ação de se recriar, se reinventar. Força contraia a desistência. Mecanismo de defesa do sujeito 
que é oprimido e marginalizado.” HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
6 [...] a cisgeneridade pode ser resumida como sendo a identidade de gênero daquelas pessoas 
cuja “experiência interna e individual do gênero” corresponda ao “sexo atribuído no nascimento” 
a elas. (VERGUEIRO, 2015, p. 44). Tal experiência atribui privilégios a corpos que atendem à 
construção sexo-gênero normativa, e quando me refiro à categoria cis como CIStema, é para 
afirmar que toda a organização, produção e legitimação de saberes-poderes está calcada na 
lógica ocidental que realiza a manutenção da cisgeneridade como norma ao desconsiderar que 
ser cis também é uma categoria.  
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final: sempre inacabada ou em processo, valoriza a experimentação e/ou 

experiência do corpo que produz presença. Não estamos prontas.  

Como já dito, recorro à noção de programa performativo de Eleonora 

Fabião, para entender esses processos e suas relações com a criação cênica 

contemporânea. E não é possível pensar em programa performativo no âmbito 

da cena contemporânea sem estabelecer diálogo com termos tão essenciais 

para essa discussão como cena expandida, corpo-em-experiência e produção 

de presença do corpo.  

 

Uma prática de criação de corpo que só pode acontecer no confronto 
direto com o mundo; e ainda, uma prática de criação de mundo que só 
pode nascer do confronto direto com o corpo. Uma prática “acutilante” 
e humorada que chacoalha a separação entre arte e não-arte. Que 
lança o corpo do artista na urgência do mundo e a urgência do mundo 
no regime de atenção artístico. Uma prática do não ensaio. Um elogio 
à determinação do agente e à indeterminação da vida. Uma prática que 
exige tônus e flexibilidade, planejamento e abertura, disciplina e 
presença de espírito (FABIÃO, 2013, p.10). 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento desta escrita-conversa, na 

primeira capitula – [RE]existência e/ou tecendo REDES de afetos, indico 

algumas aproximações entre luta, arte e os encontros que essas duas 

dimensões podem criar/tecer nos segmentos sexual e de gênero. A escrita, nesta 

primeira capitula, acontece a partir de mim, como num nascimento biológico, 

para que, tendo como fundamento os estudos de gênero, FEMINISTAS e 

TRANSFEMINISTAS, eu possa pensar nas minhas vivências e nas relações que 

esses atravessamentos estabeleceram com minha existência, a fim de criar uma 

poética da existência. Esta será a capitula do ENCONTRO. Ainda neste primeiro 

momento, apresento parâmetros para a análise das experiências dissidentes nas 

artes da presença, entendendo sua complexidade e contextualizando-a, em suas 

especificidades, em relação ao olhar hegemônico, branco, cis heteronormativo, 

binário e patriarcal da cena brasileira. Para isso PAJUBA precisa existir. Então 

partirei dessa ação, concebida e executada por mim em vários ATOS, como 

veremos adiante, para pensar de forma mais ampla no projeto de genocídio da 

população LGBTTQI+ (Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 
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queers, pessoas intersexo e +) no Brasil e nas ações propostas por outras 

artistas dissidentes7.  

Na segunda capitula – Gestos performativos e fazeres artísticos 

decoloniais na cena contemporânea: sub metodologia indisciplinada – 

busco dialogar com algumas práticas artísticas dissidentes, destacando alguns 

elementos importantes para entender a relação entre arte e política nessas 

práticas e os procedimentos empregados nelas, tais como monstruosidade, 

performatividade de gênero, presença e performance. Ouso lançar um olhar para 

a cena trans contemporânea no Brasil, observando os aspectos relacionais que 

compõem uma perspectiva transartivista de fazer e pensar a arte, trazendo 

trabalhos que possam dialogar com meu processo criativo e artivista: de Juhlia 

Santos, o experimento cênico Dor Vestida; de Jota Mombaça, a palestra-

performance A gente combinamos de não morrer e, finalmente, de Suzy Shock, 

o manifesto poético Furia Trava. Essas ações e o ato de suas realizações, muitas 

das vezes cotidiano, denunciam de certa forma a precariedade de existência de 

determinadas corpas consideradas monstruosas, pois mecanismos de poder são 

impostos a elas e essas ações anunciam uma reorganização e rearticulação de 

suas possibilidades de existência em sociedade a partir da coletividade e da 

ação. Tanto Suzy, quanto Jota Mombaça e Juhlia Santos já não querem 

desconstruir, querem criar algo novo, construir tudo de novo.    

Na terceira capitula - Queerlombos: Afetos, encontros e 

[re]existências - dialogo com as pessoas que também fazem parte deste 

trabalho, escrevendo a partir de uma perspectiva de aquilombamento. Para 

isso, foi executada uma performance para além da arte – intitulada de 

afet(o)AÇÃO – escrita que sai da pele – em que estabeleci um diálogo com 

pessoas que foram importantes em minha trajetória até aqui, para que quem leia 

este trabalho também seja parte dele. Dessa forma, pretendo que vocês possam 

descobrir os caminhos tão abertos e sinceros que foram trilhados a partir da 

construção, juntas, deste diálogo onde entrelaço minha vida tão íntima com 

outras vidas, com o espaço, com o mundo, com a arte. Aqui, a partir da 

 
7 Listo alguns nomes de corpas-MONSTRA/artistas dissidentes da contemporaneidade para que 
se faça saber (há mais): Linn da Quebrada, Arteha Sadik, Ventura Pronana, Jup do Bairro, 
Liniker, Assucena, Raquel, Nikary, Titi Rivotril, Renata Carvalho, Jota Mombaça, Michele 
Matiuze, Castiel Votrino (...) 
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organização de vários fatos desencadeadores, pretendo criar um panorama de 

como erguemos o nosso QUEERLOMBO.  

Vivemos hoje no Brasil um cenário político caótico. Sinto nos corpos e nas 

redes as tensões de uma ameaça de grandes retrocessos em relação aos 

direitos humanos. Esse cenário me colocou num lugar em que encontrei grandes 

dificuldades na escrita e conclusão da presente pesquisa, uma vez que me 

proponho a dialogar fortemente com o nosso contexto político. No entanto, em 

contrapartida a esse momento de grandes tensões, há um movimento muito forte 

de LEVANTE (ainda sem nome, que ainda nao podemos descrever, mas que 

podemos sentir, a partir dos encontros) de pessoas INDIGNADAS em todas as 

áreas, espaços e lugares. Esse movimento está acontecendo muito fortemente 

nas ARTES e a presente dissertação, seu fruto, é por Dandara, por João, por 

Ariadine, por Aroldo, por nossos queerlombos. Cuidem-se-nos.  
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==================================CAPÍTULA PRIMEIRA  

(RE)existência e/ou poéticas performáticas de uma corpa 

em TRÂNSito 

 

O inapreensível pela instituição se manifesta no 
afeto que o acaso do encontro pode produzir. 
Afetos como quando a Lu tenta nos explicar a 
alegria de viver que o DEART lhe traz. Ou como 
quando nos reconhecemos na fadiga do outro em 
lidar com relações rasas, sexuais ou não. Ainda, 
também, quando percebemos coletivamente o valor 
da coragem no gesto de entrega ao frágil, mas 
amparado pela experiência comum de se colocar à 
disposição do incerto. Também, muito bem 
lembrado por Vinicius, assumindo que o momento 
presente não pode conduzir o corpo à 
performatividade do medo: vários corpos há muito 
dissidentes e, por isso, vítimas cotidianas de 
violência, nunca puderam falhar, recuar ao medo. 
Por que agora poderíamos? (NASCIMENTO, 
André. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele)8  

 

 

1.1 Perfurando a casca ou saindo da pele: o nascimento da CORPA 

Desde que cheguei a Ouro Preto, vinda de Pedro Leopoldo, eu tenho 

mudado muito. De dentro para fora, da casca para a corpa, nós passamos por 

vários processos de trans-formação e reconhecimento de nós mesmas e de 

nossas identidades. No meu caso, ao todo foram 13 mudanças de casa e agora, 

enquanto finalizo este trabalho, estou me preparando para outra mudança, com 

novas pessoas, novas paredes, novos buracos nas paredes, sempre uma nova 

decoração, sempre uma nova roupagem, com novos encontros e novas 

vivências. Quando penso em todas as 13 mudanças e nos novos lugares e 

encontros, penso também no tanto que me trans-formei desde o dia em que 

cheguei à cidade de Ouro Preto: 17 de setembro de 2010. E, para além desses 

quase nove anos e 13 mudanças, me levo a pensar  em como as coisas estão 

dinamicamente em constante TRANSformação. Somos corpas, somos pele, 

somos desejos e estamos em TRÂNSito.  

 
8 André é artista, performer e ativista LGBTTQI-+ e reside em Belo Horizonte. Aqui ele pensa a 
partir de uma performance realizada por ele durante a semana Queerlombos 2018. Nossa 
conversa vem sendo tecida desde então como parte da afet(o)ação – escrita que sai da pele.  
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Escrevo em primeira pessoa, a partir de mim e a partir de uma ação 

subjetiva, sem fazer a porta voz de ninguém, mas entendendo o cunho coletivo 

que este trabalho tem. Falo a partir das questões de uma corpa bixa, travesti e 

preta e, para mim, falar em nome de outras bixas e, ainda mais, falar em nome 

de lésbicas, mulheres e homens transexuais é ainda mais questionável porque 

estou convencida de que não se pode colocar todos esses grupos em um mesmo 

pacote, já que nossas situações de opressão e discriminação social são muito 

diferentes.  

Sobre as relações e experiências vividas por minha corpa, faço este 

preâmbulo para indicar um exercício de aprendizagem e reencontro comigo 

mesma: minha formação acadêmica começa em 2005, quando ingressei no 

curso de Licenciatura em História nas Faculdades Pedro Leopoldo. Ali, na minha 

cidade, dentro da casca do cuidado da minha família, me formei não só 

academicamente, mas na vida e, junto com os meus, comecei a experimentar 

minha existência. Reconheço que o acolhimento e cuidado da minha família 

foram essenciais para que eu permanecesse viva e reconheço também que todo 

o cuidado a mim dispensado tinha relação com o fato de que eu estava num 

lugar em que reproduzia padrões heteronormativos, criando assim uma zona de 

conforto mútua.  

A minha corpa rompe a casca quando sai da zona de conforto da família, 

quando me mudo para Ouro Preto, cidade em que comecei o curso de Artes 

Cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto: neste lugar, pude realizar 

minhas primeiras experimentações performáticas. A conexão entre desejo e arte, 

que havia ali e que atravessava minha prática artística como um devir poético, 

contribuindo para que minha corpa se carnavalizasse a todo o momento, foi o fio 

condutor da descoberta de outras possibilidades de existência, marcando a 

dimensão política de minha corpa que passou, então, a confrontar e subverter 

as realidades de gênero, pois a “existência política nasce de uma posição de 

sujeito que luta. Uma posição de sujeito que nasce de uma decisão voluntária, 

estratégica, conjuntural a partir de uma situação de opressão e injustiça dada” 

(VIDARTE, 2019, p. 61). 

Além de me entender como sujeita política, passo a me relacionar 

fortemente com o dito “universo feminino" por intermédio das artes, uma vez que, 

como artista, performava uma feminilidade na minha vida e também através dos 
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dispositivos que criávamos e experimentávamos com as irmãs Odara. No 

encontro com Giovany de Oliveira e Augusto Mesquita, também discentes do 

curso e “manas”, nos cuidamos e trocamos muitos afetos, mas principalmente 

iniciamos um movimento de contestação e transgressão do que tinha sido 

imposto a nós até então. Além disso, nos reterritorializamos a partir da criação 

de uma família, a família das irmãs Odara, talvez o primeiro lugar no mundo onde 

nos sentíamos livres para experimentar livremente as nossas possibilidades de 

ser, as quais compunham fortemente o processo de transição de minha 

identidade: com muita maquiagem, muito pancake, muito glitter e muito deboche, 

o que fazíamos era resistir, mas esse ato de resistência ainda não era evidente 

para nós.  

Sobre a relação entre arte e vida, no campo expandido da cena 

contemporânea, a pesquisadora cubana Ileana Diéguez (2009, p. 4) pensa que 

“refletir sobre as teatralidades liminares não implica apenas considerar seu 

complexo hibridismo artístico, mas também considerar as articulações com o 

tecido social no qual se inserem”. Em meu entendimento, as irmãs Odara se 

localizavam justamente no limiar entre dentro e fora da casa (passagem) 

subjetiva do corpo do performer/sujeito que estava submetido às normas sociais 

– de sua linguagem mesma – e a falência concreta da ordem estabelecida do 

projeto político e social a partir de uma performatividade feminina. Poderíamos 

dizer que as ações executadas pelas irmãs Odara aconteciam no limiar entre a 

“morte” da narrativa (ficcional) teatral e o devir de uma linguagem performativa, 

numa subversão estético-política-existencial.  

As irmãs Odara, algumas vezes a convite, ocuparam espaços normativos 

com suas corpas, arte e cor, como, por exemplo, na comemoração do Dia da 

Mulher (2015), realizada pela Associação de Moradores do bairro Antônio Dias, 

no clube XV de novembro, em que, por meio da performance Drag Queen, 

pudemos dialogar sobre feminilidade com outras mulheres que se abriram para 

essa reflexão. Desse modo, o limiar é inevitável, revelando que, neste contexto, 

só se pode pensar um corpo artístico se político, inexistindo uma fronteira entre 

essas duas dimensões. 

 

Percebo o liminar como um tecido de constituição metafórica: situação 
ambígua, fronteiriça, onde se condensam fragmentos de mundos, 
moribunda e relacional, com uma temporalidade medida pelo 
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acontecimento produzido, vinculada às circunstâncias do entorno. 
Como estado metafórico, o liminar propicia situações imprevisíveis, 
intersticiais e precárias, mas também gera práticas de inversão. 
Entendo estas práticas de inversão - implícitas nos vários processos 
que aqui investigo - como atos de carnavalização, pelo modo 
irreverente com o qual parodiam e destronam as convenções, 
configurando duplos rebaixados - como o de um “Ganso Presidente", 
As estratégias de carnavalização implicam um olhar político porque 
subvertem as relações e desestabilizam, pelo menos temporariamente, 
a lei ou a sua aplicação (DIEGUEZ, 2011, p. 58). 

 

Eu me transformava em Lana Lara, Giovany era Cacilda Montevladesco 

Odara e, Augusto, a irmã mais nova, Drika Odara. Embora reproduzíssemos uma 

estrutura familiar (éramos irmãs), era uma família transgressora, diferente, que 

rompia com os padrões patriarcais ao parodiar a noção de família nuclear 

burguesa, composta por pai, mãe e filhos. Tínhamos o intuito de vivenciar 

experiências artísticas, esgarçando as fronteiras e TRANSpassando sempre o 

limiar entre masculino/feminino, arte/vida, objetivo/subjetivo, corpo/mente, 

criando superfícies e apreendendo o corpo como potencialidade, intensidade e 

produtor de afetos (sim, o que nos unia era principalmente o afeto).   

A produção da sexualidade e do gênero em nossa sociedade patriarcal, 

capitalista e de moldes coloniais9, é vista como um processo de subordinação a 

um projeto heterossexual, normativo, que deixa marcas nos corpos e busca 

fabricar indivíduos dóceis, obedientes e reprodutivos.  

 

É importante observar que, frequentemente, quando cientistas sociais 
pesquisam sociedades colonizadas, a busca pela distinção sexual e 
logo a construção da distinção de gênero resultam de observações das 
tarefas realizadas por cada sexo. Ao fazê-lo, eles/elas afirmam a 
inseparabilidade de sexo e gênero, característica que desponta 
principalmente das primeiras análises feministas (LUGONES, 2014 p. 
937).  

 

Para Lugones, ao pensar sob a perspectiva da colonialidade de gênero, é 

impossível distinguir sexo de gênero, pois “o dimorfismo sexual converteu-se na 

base para a compreensão dicotômica do gênero”. (LUGONES, 2014 p. 937). No 

entanto, ainda hoje, “busca-se, tenazmente, conhecer, explicar, identificar e 

também classificar, dividir, regrar e disciplinar a sexualidade” (LOURO, 2007, 

 
9 LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, set. 2014. ISSN 1806-9584. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/36755/28577>. Acesso em: 13 jun. 2019. 
doi:https://doi.org/10.1590/%x. 
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p.243). Essa regulação da sexualidade acontece também (além de em nós 

mesmos) em espaços em que o poder se instaura como dominação dos sujeitos 

em suas relações sociais, ou seja, como acontecimento realizado nas/pelas 

famílias, igrejas, escolas, nas ruas e pelo próprio Estado. Assim, o poder pode 

ser entendido como ação que impõe autoridade, silenciamento e anulação com 

habilidade, uma imposição de normas sobre as nossas corpas que pode se 

apresentar de diversas formas: social, econômica, política, militar, cultural, 

artística, entre outras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 – Imãs Odara - Foto de Livia Maria, 2015 

 

Em função de suas identidades, práticas sexuais e afetividades, pessoas 

transexuais, transgêneras, travestis, intersexuais, assexuais, lésbicas, 

bissexuais e gays são colocadas à margem da sociedade, não reconhecidas 

como humanos, como sujeitos e, por isso, não são vistas como entes dotados 

de vontade e decisão. Desse modo, a impossibilidade não é de exercer sua 

sexualidade, mas o fato de, ao exercê-la (ou, no limite, constituir a “ameaça” de 

fazê-lo), ser impossibilitado de EXISTIR (ou ter sua existência reconhecida) e, 

consequentemente, de desenvolver laços sociais, de desenvolver espaços de 

sociabilidade (trabalho, dignidade, direito à vida etc.).  

Dentro dos movimentos emergentes e emergenciais LGBTQI+ e das 

vivências interseccionais, existe a possibilidade de reconhecer (suas) 
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identidades dentro da coletividade e existem várias brechas na forma como 

somos interpelados pelas relações de poder que atuam sobre nossas corpas ao 

adaptarem as formas do controle sobre os nossos desejos. Quando penso em 

poder social, quero explicitar que “o poder não é um privilégio que pode mudar 

de mãos como se fosse um instrumento, ele é um sistema de relação e 

imposição de normas” (LE BRETON, 2006, p.80). Em outras palavras, o poder 

não é um privilégio da classe dominante, mas resultado de inúmeras práticas 

estratégicas exercidas por corpos que exercem esse poder. 

As irmãs Odara que, inicialmente, se apoiaram no glamour, no brilho, no 

deboche, por meio de personagens Drag Queen criadas por 3 bixas, também 

possibilitaram que, a partir desse gesto performativo, pudéssemos ter uma 

experiência de performar elementos de um universo que, antes, nos era negado. 

Isso fez parte do processo que eu começaria a empreender por minha corpa, por 

minha existência. Não éramos pioneiras nessa arte, muito menos o que 

estávamos fazendo era novidade para um público externo, mas para nós tudo 

era muito novo, tudo era muito livre, estávamos muito livres.  

 

Com minhas garras postiças esmaltadas 

A maquiagem borrada 

Eu ando pronta pra assustar 

Mas isso não é Halloween 

A gente tá tão bonita 

Só porque é Drag Queen 

(Linn da Quebrada feat Gloria Groove, 2017)  

 

Segundo Luiz Morando – em seu artigo “Vestígios de protoativismo 

LGBTTQI-+ em Belo Horizonte (1950 – 1996)”10 – o que vivemos hoje é 

consequência de um movimento que teceu redes de afeto e de sociabilidade, 

permitindo que, atualmente, pudéssemos sustentar um discurso de luta potente, 

que encontra espaços de escuta. Para isso, para que chegássemos até aqui, 

para que nos encontrássemos, muita gente precisou morrer. Talvez seja esse o 

motivo da grande necessidade de se pensar, ainda hoje, em construir práticas 

de fortalecimento mútuo, o que aqui estou chamando de práticas de 

 
10 MORANDO, Luiz. Vestígios de protoativismo LGBTQIA em Belo Horizonte (1950 – 1996). IN: 
revista Unilab. Vol.01, N.04, Out-Dez. Acessado em 12 de janeiro de 2019, disponível em: 
www.revistas.unilab.edu.br/index.php/rebeh 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/rebeh
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(re)existência. Faz parte desse processo de (re)existência, a reconstituição de 

nossa memória, da memória dessas corpas dissidentes. Uma memória que nos 

foi negada, nos foi tirada, apagada, e sua reconstituição só será possível quando 

falarmos a partir de nós mesmas e a partir das memórias das nossas. 

Em seu artigo, Morando (2018) – a partir da pesquisa que vem 

desenvolvendo desde 1990 e na qual busca reconstituir a memória (ou uma 

possível história do movimento LGBTTQI+ em Belo Horizonte), recorrendo a 

notícias e reportagens recolhidas em jornais e revistas de grande circulação na 

capital mineira, além de autos judiciais de eventos relacionados a pessoas 

LGBTTQI+ e relatos orais – arrisca apontar três momentos que balizam a história 

do movimento. São eles: (1) movimento protoativista, que corresponde aos anos 

de 1950 e se prolonga até 1996; (2) “estabilização”, ou o momento em que os 

movimentos protoativistas se consolidaram e se organizaram política e 

socialmente como movimentos de direitos humanos, de luta e artísticos, 

correspondendo aos anos de 1996 a 2007; e (3) “rizoma”, momento que começa 

em 2008 e corresponde à contemporaneidade, sendo um período de grande 

fortalecimento do discurso, empoderamento das pessoas e formação de novas 

conexões com outros movimentos, de modo a criar redes de caráter 

intersecional.  

 

O primeiro traço de protoativismo se caracteriza pela constituição de 
uma rede de sociabilidade aparentemente difusa com a finalidade de 
formar uma associação.  O primeiro sinal disso se manifestou em 
algumas reportagens divulgadas em quatro jornais de maior circulação 
da capital mineira no final de janeiro de 1959. A manchete do Diário da 
Tarde, de 22 de janeiro de 1959, foi a mais enfática: “Menores 
efeminados queriam fundar um clube na Capital / Estarrecedoras 
revelações no relatório apresentado pelo Delegado de Menores à 
Secretaria de Segurança sobre a extensão do problema da prática do 
homossexualismo entre menores de 18 anos em Belo Horizonte” 
(MORANDO, 2011, p. 9). 

 

Se assumir e se reconhecer como BIXA TRAVESTI, para mim e para 

muitas outras, representa um grande risco perante a sociedade. Muitas pessoas 

são expulsas de casa e privadas do convívio com a família quando assumem 

sua transgenia ou quando assumem que são gays, lésbicas ou travestis, 

evidenciando que algumas famílias não estão preparadas para acolher ou 

conviver com pessoas que fogem da (hetero)norma imposta às corpas pela 
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sociedade11. Para nos mantermos vivas, são necessários mecanismos de 

sobrevivência. Esses mecanismos de sobrevivência também passam pelo 

acesso a espaços que a nós são negados, mas, para além disso, passa pela 

(re)criação de outros espaços na marginalidade, redes, associações e coletivas 

pensados por/para as sub-humanas, como demonstra Morando. Passamos a 

existir e exercer nossas existências plenamente, então, somente dentro das 

redes de cuidado e afeto onde encontramos nossas semelhantes?  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2-– Ação: Pajuba, foto de Arthur Medrado 2017 

 

 
11 A Transfobia e a Homofobia dentro das famílias são as principais causas que podem 

encaminhar essas corpas a diversas consequências, a principal delas é a expulsão de casa e do 
convívio com seus familiares e fuga voluntaria perante vários tipos de descriminação reforçando 
(em alguns casos) uma ideia de higienização de famílias tradicionais. Um ambiente cheio de 
repressão e agressões psicológicas (algumas vezes físicas) pode causar vários distúrbios e 
transtornos psíquicos a pessoas LGBTTQI-+.Recentemente a revista “carta capital” publicou em 
seu site uma matéria, intitulada: Suicídio da população LGBT: precisamos falar e escutar  que 
aponta todas essas situações possíveis de se viver dentro da família como uma das causas do 
crescimento do suicídio nessa população.  

https://www.cartacapital.com.br/blogs/suicidio-da-populacao-lgbt-precisamos-falar-e-
escutar/?utm_campaign=newsletter_rd_-
_27082019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station&fbclid=IwAR23ULs3b4-mYTDsM-
SAtx1Zh3RfkrbC5uN8xOKn1PKQjdIFT_PMWsGcxc8 – acessado em 28 de agosto de 2019 
 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/suicidio-da-populacao-lgbt-precisamos-falar-e-escutar/?utm_campaign=newsletter_rd_-_27082019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station&fbclid=IwAR23ULs3b4-mYTDsM-SAtx1Zh3RfkrbC5uN8xOKn1PKQjdIFT_PMWsGcxc8
https://www.cartacapital.com.br/blogs/suicidio-da-populacao-lgbt-precisamos-falar-e-escutar/?utm_campaign=newsletter_rd_-_27082019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station&fbclid=IwAR23ULs3b4-mYTDsM-SAtx1Zh3RfkrbC5uN8xOKn1PKQjdIFT_PMWsGcxc8
https://www.cartacapital.com.br/blogs/suicidio-da-populacao-lgbt-precisamos-falar-e-escutar/?utm_campaign=newsletter_rd_-_27082019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station&fbclid=IwAR23ULs3b4-mYTDsM-SAtx1Zh3RfkrbC5uN8xOKn1PKQjdIFT_PMWsGcxc8
https://www.cartacapital.com.br/blogs/suicidio-da-populacao-lgbt-precisamos-falar-e-escutar/?utm_campaign=newsletter_rd_-_27082019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station&fbclid=IwAR23ULs3b4-mYTDsM-SAtx1Zh3RfkrbC5uN8xOKn1PKQjdIFT_PMWsGcxc8
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As questões que discuto nesta escrita-conversa são dinamizadas e 

apresentadas na medida em que o encontro acontece dentro e fora da pele, 

fazendo intersecção entre minhas práticas como pessoa e artista, com a 

influência do pensamento de teóricas que dão vazão para que a minha existência 

seja pensada no mundo, explorada e experimentada. Além das teorias que muito 

nos ajudam a nos pensar, é importante dialogar com as demais perspectivas 

vindas diretamente de quem as vive, movimentando-se através de “produções” 

acadêmicas para auxiliar a pensar nas implicações que estas investigações 

propõem. É essencial conectar teorias como uma rede descentralizada, hábil a 

provocar o trânsito entre diversos caminhos teóricos que se completam a partir 

do que está vivo e latente em nós.  

Pensar uma prática e, consequentemente, uma escrita a partir de si, 

supõe, segundo o pensamento foucaultiano, trans-formar os procedimentos 

sociais que são impostos às corpas e sua existência como forma de fixar suas 

identidades. Esta ação só pode ocorrer a partir do “domínio de si sobre si”, sendo 

que o cuidado de si só acontece através das relações com o outro, numa forma 

de cuidar de si e dos outros, de tecer redes. Mas, para Foucault (2004, p. 271), 

“não se deve fazer passar o cuidado dos outros na frente do cuidado de si; o 

cuidado de si vem eticamente em primeiro lugar, na medida em que a relação 

consigo mesmo é ontologicamente primária”. Pensando a partir de Foucault, 

outros teóricos fazem uma dobra do que seria esse cuidado de si e desenvolvem 

uma noção de “escrita de si” como uma forma estético-política de subjetivação, 

ampliada através do conceito de “política de si” como “vetor de contra força aos 

procedimentos de sujeição” (CARRASCOSA, 2009, p. 117).  

Articulada aos conceitos de “política de si” e de “escrita de si”, busco 

estabelecer a noção de “po-ética monstra” para contemplar uma prática que 

também age como reconfiguração e fixação identitária. Acredito na prática 

artística e na ampliação das sensibilidades do sujeito como um modo de 

[RE]existência às formas de controle social que produzem corpos normatizados. 

Como modo de [RE]existência às relações de poder que estão voltadas para o 

adestramento dos corpos que, por outro lado, encontram-se imersos numa rede 

cheias de tensão e micropoderes. Por meio da prática artística existe a 

possibilidade de se criar um discurso e saberes que também operam na 
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produção do poder como resistência e promove autonomia das corpas que 

produzem ações para validação da diferença no meio social, cultural e no mundo.  

 

 

1.2 - Invenções de si: experiências e conexões com as emergências das 

corpas – PAJUBA precisa existir  

 

“Estou procurando, estou tentando entender,  
o que é que tem em mim que tanto incomoda você?” 

Linn da Quebrada 

 

Como já dito, é essencial para este trabalho destacar as produções de 

conhecimento realizadas por pessoas LGBTTQI+ na contemporaneidade, tanto 

dentro da academia quanto fora dela, não somente para dar visibilidade a elas, 

mas também para potencializar a troca de conhecimento e a produção desse 

conhecimento a partir de nós mesmas. A cena LGBTTQI+ artística não é nova, 

mas é importante destacá-la, não para dar nome a determinado tema ou 

segmento, mas principalmente para estabelecer conexões e articular ações, de 

modo a criar o que estou considerando aqui como redes de cuidado e afeto. São, 

então, vivências TRANS que trago para dialogar comigo nesta escrita-conversa, 

para que, a partir disso, possamos produzir afetações e inspirações para uma 

reflexão sobre a violência e marginalização que ainda excluem corpas 

consideradas estranhas porque fogem à norma.  

 

Acredito que a gente tem que criar novas referências. E acho 
importante assumir esse papel, mas de uma certa forma é preciso 
também sabotar, hackear. Eu costumo falar que a representatividade 
tem um perigo muito grande que é o perigo do conforto. Em vez de nos 
colocar numa zona de confronto, ela pode também nos colocar numa 
zona de conforto, onde: "Eu já me sinto aliviada porque ali tem uma 
viada que vive e que expressa o feminino, que é muito corajosa e que 
vive coisas que eu não tenho coragem de viver, mas que eu já vivo 
através dela. Só por ela estar vivendo, eu já fico mais aliviada". E eu 

acho que não é necessariamente esse o ponto12. 

 

 Linn da Quebrada é artista multimídia, cantora, performer e “terrorista de 

gênero” ou, como ela se identifica, bicha travesti. Nascida no interior de São 

 
12Linn da Quebrada, entrevista concedida ao Huffpost, 2017. Acesso em 14 de janeiro de 2019. 
Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2017/10/06/mc-linn-da-quebrada-uso-a-musica-
como-arma-como-arma-voltada-para-mim-mesma_a_23234549/ 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/10/06/mc-linn-da-quebrada-uso-a-musica-como-arma-como-arma-voltada-para-mim-mesma_a_23234549/
https://www.huffpostbrasil.com/2017/10/06/mc-linn-da-quebrada-uso-a-musica-como-arma-como-arma-voltada-para-mim-mesma_a_23234549/
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Paulo em 1990, ex testemunha de Jeová, a artista usa a música para romper 

com tabus de gênero e sexualidade. E ela não está só. Lançou em 2017 o álbum 

“PAJUBA” que, concidentemente, leva o mesmo nome de uma ação feita por 

mim em vários atos, na qual problematizo, a partir do meu corpo, o genocídio da 

população trans. Esta ação foi motivada também por corpas que [re]existem 

diariamente, como Linn da Quebrada. 

 

Minha experiência com o teatro realmente contribui bastante, não só 
para as minhas apresentações, mas a arte, de uma forma geral. Ser 
artista para mim tem a ver com criar sobre minha própria existência, 
criar sobre o meu corpo. O tempo, nós estamos atuando, atuação da 
minha ação, da tua ação, de afetar, de ser afetada, de estar no 
presente, de gerar movimento. Eu pude praticar isso com o teatro, com 
a performance, interferindo e fazendo coisas que causassem 
acontecimentos. Mais que pensar em mudar o mundo, alcançar a paz 
mundial, o que eu penso é nas relações que estão próximas a mim. Eu 

penso arte como ação13. 

 

Para pensar e externar minhas questões, movida por um sentimento de 

TRANS-formação do mundo e de uma realidade a mim imposta, assim como 

Linn da Quebrada recorri às artes e transformei tudo que me incomodava, todas 

as minhas dores, em ARTE/AÇÃO. Pajuba foi o nome escolhido para a 

performance, sendo o nome que se dá a uma espécie de dialeto, uma série de 

palavras que, tendo origem na língua Iorubá, se configura como uma apropriação 

linguística feita por travestis e pela comunidade LGBTTQI+ em geral. Os povos 

Iorubas (chamados, no Brasil, de nagôs) são originários de países da África 

Ocidental, principalmente da Nigéria, tendo sido sequestrados e escravizados no 

Brasil durante o período colonial.  

Para entender o processo de ressignificação do pajuba, linguagem 

originária de África e que veio trazida pela diáspora dos povos africanos 

escravizados no Brasil, podemos associar as questões dessas duas populações: 

de um lado, uma população arrancada de suas origens e escravizada em várias 

colônias pelo mundo, de forma sub-humana e violenta; de outro lado, a 

população travesti, que está submetida a todos os tipos de violência, 

discriminação e abate. Essa ressignificação pode ser reconhecida como mais 

 
13 Linn da Quebrada, entrevista concedida a CUTLT 2017. Acesso em 14 de janeiro de 2019. 
Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-linn-da-
quebrada/?fbclid=IwAR0_3rGk9I38uz9byHY5KCMJwNgXvKLDq9MgDC0XlJdjmD_qkVyFb_DG
rGI 

https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-linn-da-quebrada/?fbclid=IwAR0_3rGk9I38uz9byHY5KCMJwNgXvKLDq9MgDC0XlJdjmD_qkVyFb_DGrGI
https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-linn-da-quebrada/?fbclid=IwAR0_3rGk9I38uz9byHY5KCMJwNgXvKLDq9MgDC0XlJdjmD_qkVyFb_DGrGI
https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-linn-da-quebrada/?fbclid=IwAR0_3rGk9I38uz9byHY5KCMJwNgXvKLDq9MgDC0XlJdjmD_qkVyFb_DGrGI
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um mecanismo de sobrevivência e preservação dentro dos movimentos que são 

protagonizados por uma população marginalizada.  

Embora sejam poucas as informações sobre o alcance do pajuba nas 

diversas regiões brasileiras, o que se sabe ao certo é que a maior concentração 

de pessoas LGBTQI+ que usam essa linguagem está nas cidades de Salvador, 

São Paulo e Rio de Janeiro. O dialeto é usado com grande frequência por Drag 

Queens, mas quando fiz a escolha do nome para a ação, estava pensando nas 

pessoas TRANS e TRAVESTIS, população que também usa com grande 

frequência essa linguagem como uma característica forte de resistência, criando 

formas para se comunicar sem que outras pessoas compreendessem o que elas 

estavam falando. PAJUBA é, acima de qualquer definição, uma linguagem de 

resistência.  

 

Estamos à mercê de nós mesmas. Contudo é preciso reagir usando os 
corpos como escudos para promoção da visibilidade que se quer e é 
através desses corpos identificados e construídos que a população 
Trans vem passar a mensagem reivindicando o respeito que ela 
almeja, e esse deve ser dado por inteiro e não em partes como tem 

acontecido no dia a dia 14. 

 

Carlos Henrique Lucas Lima, professor da UFOB (Universidade Federal 

do Oeste da Bahia) e autor do livro “Linguagens pajubeyras: re(ex)sistência 

cultural e subversão da heternormatividade” (2019), informa que, além de criar 

termos que se aproximem de gírias no português, o pajuba cria características 

próprias de linguagem. Ao nomear minha ação com o termo Pajuba, interessava 

a mim pensar em nossas corpas e nas nossas linguagens próprias (que já 

estavam sendo pensadas por aquelas que nos antecederam), interessava 

pensar no encontro e, principalmente, nos novos caminhos em que pudéssemos 

sentir e nos reconhecer através da arte. Para transformar algo no mundo, eu 

preciso entender como isso reverbera em mim, eu preciso reconhecer em mim 

o que eu quero transformar no mundo. 

A ação performativa PAJUBA aconteceu pela primeira vez em 2014, em 

Ouro Preto, dentro do campus universitário da UFOP. Partindo de uma 

inquietação pessoal para a esfera pública, a ação foi pensada inicialmente com 

 
14 Keila Simpson Sousa, travesti, 53 anos, é Presidenta da Antra (Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais) e coordenadora do Espaço de Sociabilidade e Convivência do Centro 
de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia.  
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enfoque na denúncia de casos de assassinato de pessoas LGBTTQI+ e passou 

por momentos de trocas e experimentações com outras pessoas LGBTTQI+ 

que, a partir daí, construíram seus manifestos pessoais. Isso abriu novas 

possibilidades para a ação, de modo a pensar as convergências entre essas 

corpas e todos os atravessamentos que incidiam sobre elas. Todas as ações, 

exceto o experimento inicial, manifesto PAJUBA, realizado na disciplina eletiva 

Laboratório de criação B, no segundo semestre de 2014, foram executadas no 

espaço público, em pontos de ônibus ou em outros lugares de passagem. A 

seguir, apresento o programa performativo de uma ação que foi executada seis 

vezes:  

 

 

Ato de subversão 

 

afet(o)AÇÃO 

 

Performer 

 

Espaço de 

afet(o)AÇÃO 

 

 

 

Primeiro 

experimento – 

PAJUBA 

2014 

 

 

Primeiro experimento feito a partir 

da provocação da disciplina 

Laboratório de criação B – feito 

em sala de prática teatral 

(fechada): em cena, a performer 

que está trajando somente uma 

saia preta comprida, com o peito 

desnudo. Ela se coloca de costas 

para o público e é atravessada por 

uma projeção na parede branca – 

a sala está à meia luz. Enquanto a 

projeção acontece, a performer 

está tranquilamente se 

maquiando, reforçando sua 

feminilidade. A projeção traz 

dados sobre trasnfeminicidio, 

assassinato e violência contra 

pessoas LGBTTQI+. 

 

 

 

 

Freddamorim 

 

 

 

DEART – 

Departamento 

de Artes 

Cênicas da 

UFOP 

 

 

 

PAJUBA  

segundo ATO 

2015 

 

 

A ação começa dentro do 

banheiro masculino do ICEB – 

Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da UFOP, onde a 

performer está tranquilamente se 

maquiando,. Do banheiro ela 

segue até o ponto de ônibus em 

frente ao ICEB, e se posiciona ali 

 

 

Freddamorim 

 

 

 

Ponto de 

ônibus do ICEB 

– Campus 

UFOP 
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com uma mala, num espaço 

montado de maneira improvisada: 

cercado com fita zebrada, contém 

um grande cartaz  em branco 

esticado ao fundo e balões cheios 

de liquido vermelho, similar a 

sangue, suspensos sobre sua 

cabeça. Ao som estridente de 

notícias de trasnfeminicidio e 

violência contra pessoas 

LGBTTQI+, a performer estoura 

os balões, ficando completamente 

coberta pelo liquido similar a 

sangue. Após estourar todos os 

balões, a performer começa a 

escrever no cartaz em branco 

nomes de travestis assassinadas 

durate os meses que 

antecederam a ação. 

 

 

 

PAJUBA  

terceiro ATO 

2016 

 

 

A performer trajando uma saia 

comprida branca e com o peito nu, 

acende uma vela branca no hall 

de entrada da escola de Minas, 

onde estava tranquilamente se 

maquiando, reforçando sua 

feminilidade, e segue com a vela 

acesa para o ponto de ônibus  em 

frente a EM. No ponto de ônibus, 

a performer acende outras 26 

velas que simbolizam o intervalo 

de tempo em que uma pessoa é 

morta por violência de gênero no 

Brasil. Em seguida, segue 

fazendo a leitura de uma carta de 

suicídio de uma pessoa trans. 

 

 

 

Freddamorim 

 

 

 

Ponto de 

ônibus da EM – 

Escola de 

Minas - UFOP 

 

 

Experiment(o)AÇÃO 

manifesto PAJUBA 

2016 

 

 

A proposta nessa etapa era de 

compartilhar com outras bixas 

essa experiência. Antes da ação, 

vivenciamos juntas práticas 

corporais de viewpoints por 

algumas horas e, em sequência, 

cada bixa escreveu seu próprio 

manifesto que seria usado 

durante a ação. 

 

 

Freddamorim,Franklin 

Lima,Giovany de 

Oliveira eSaulo 

Rodrigues 

 

 

Sala de prática 

– 

experimentação 

coletiva  - 

DEART / UFOP 
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PAJUBA huMANA 

dos Santos 

2016 

 

 

Este ato foi fortemente motivado 

pelo brutal assassinato de 

Dandara dos Santos, caso 

bastante divulgado  nas redes 

sociais, uma travesti assassinada 

com requintes de crueldade. As 

performers  encontraram-se no 

banheiro masculino do 

DEGEO/UFOP, onde estão 

tranquilamente se maquiando, 

reforçando, cada uma a seu 

modo. Do banheiro seguem para 

o ponto de ônibus do RU, onde 

acendem, cada uma, 26 velas. Na 

sequência, se posicionam cada 

uma numa extremidade da rua e 

fazem a leitura de seus 

manifestos pessoais em voz alta. 

Depois de lidos os manifestos, 

elas se encontram no centro da 

via e se abraçam por 26 

segundos, retornando cada uma 

para sua extremidade da rua: 

essa ação é repetida por 26 

vezes. 

 

 

 

Freddamorim, 

Franklin Lima, 

Giovany de Oliveira e 

Saulo Rodrigues 

 

 

 

Ponto de 

ônibus do RU – 

Restaurante 

universitário – 

campus UFOP 
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PAJUBA – Katarse  

2017 

 

 

A performer encontra-se no 

banheiro público masculino do 

terminal rodoviário próximo à 

praça Tiradentes, onde está 

tranquilamente se maquiando. Ela 

traja um maiô vermelho e uma 

saia preta, traz nos pés um sapato 

de salto alto e nas mãos uma 

sacola, com alguns objetos  que 

usará durante a ação, além de um 

manequim de loja nu, feminino, 

escrito: você já morreu hoje?  

Assim a performer segue para o 

ponto de ônibus que fica logo em 

frente. Era fim de tarde e o ponto 

de ônibus estava cheio. Ela 

acende uma vela, tira da sacola 

uma bandeira do Brasil, de 

aproximadamente 4 metros, e a 

estende no chão. Sobre a 

bandeira, ela coloca o manequim. 

Tira da bolsa um batom vermelho 

e passa na boca; na sequência, 

beija a bandeira no chão. A 

performer executa essa ação por 

26 vezes: passa o batom, tira o 

batom, passa. Depois das 26 

vezes, ela se posiciona de pé em 

cima da bandeira do Brasil, com a 

vela na mão e uma questão: você 

já morreu hoje? 

 

 

 

 

freddamorim 

 

 

 

 

Ponto de 

ônibus próximo 

à praça 

Tiradentes – 

Ouro Preto/MG 

 

 
 
 

Figura 3 - Programa performativo PAJUBA15 

 

A noção de programa performativo, utilizada pela performer e 

pesquisadora da performance Eleonora Fabião, tem sido muito válida em minhas 

experimentações e na compreensão delas. Segundo ela, o termo é inspirado no 

uso da palavra “programa” por Gilles Deleuze e Félix Guattari no texto “28 de 

 
15 É importante deixar dito que o programa foi se formando paralelamente à execução, sendo 
construído e elaborado enquanto a prática ia acontecendo com influência de acontecimentos em 
tempo real, relatos e manifestos das pessoas que participavam de forma ativa e não tão ativa 
das ações e influenciavam as minhas perspectivas da ação. 
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novembro de 1947– como criar para si um Corpo sem Órgãos”, em que os 

autores sugerem que ele é um “motor da experimentação”. Para Fabião (2013, 

p.4):  

Programa é motor de experimentação porque a prática do programa 
cria corpo e relação entre corpos; deflagra negociações de 
pertencimento; ativa circulações afetivas impensáveis antes da 
formulação ou execução do programa. Programa é motor de 
experimentação psicofísica e política.  

 

 Quando passei a trabalhar com o programa performativo como motor das 

ações, percebi que ele me possibilitava novos encontros, novos experimentos, 

criando novas situações onde poderia me relacionar com as pessoas que 

também estavam sendo atravessadas pelas mesmas questões que eu e, de 

certo modo, organizar as minhas ideias sobre o que eu gostaria de transformar 

em ação performativa. A escolha do lugar público para execução das ações foi 

proposital, pois percebi que interferir neles era potente na reinvenção do espaço, 

das relações com ele e das relações endurecidas entre as pessoas que 

frequentam esses mesmos espaços e que, na maioria das vezes, estão correndo 

e na pressa por partir, além de criar uma forte ruptura com o cotidiano.  

A escolha do espaço e dos procedimentos estéticos envolvidos na ação 

provocou um forte estranhamento nas pessoas, pois em algumas das vezes em 

que ela foi executada, resultou num forte incômodo porque fazia com que as 

pessoas se confrontassem com uma questão com a qual elas não queriam 

dialogar. A ação também criava um transbordamento de minha corpa para uma 

“corpa monstra”, a partir dos entrecruzamentos e hibridações dos vários 

dispositivos artísticos, performativos, visuais e cênicos.  

 

Interessando-me o vínculo entre liminaridade e a hibridação, considero 
que as relações entre elas não apagam as diferenças que ambos os 
conceitos supõem. Neste estudo, os estudos de hibridação são 
colocados no interior do marco estético, onde se cruzam diferentes 
suportes artísticos que problematizam as categorias tradicionais a arte, 
como aconteceu a partir das vanguardas artísticas depois das 
primeiras décadas do século XX (DIÉGUEZ, 2016, p. 49). 

  

A noção de “corpa monstro” vai de encontro à ideia de “grotesco”, 

proposta por Bakhtin (1996). Observo, a partir de sua análise, que as 

representações de certas partes do corpo vistas como primeiro plano do corpo, 

ou a casca, como nariz, face, genitália, orifícios, indicam sempre um valor 
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cósmico de extensão, ou seja uma continuidade do indivíduo em relação ao 

universo, ao todo. Segundo ele, “tudo o que prolonga as ramificações do corpo 

(...) tem um papel de reunir o corpo individual à coletividade, com outro corpo do 

mundo não-corporal” (BAKHTIN, 1996, p. 277), sendo assim, a representação 

dessas extensões do corpo pode ser vista/pensada como prolongamento de tudo 

que essas corpas reproduzem e criam fora da pele enquanto encontro e 

afetação. Pude observar essa característica em todas as corpas que me propus 

a encontrar e dialogar para fazer essa pesquisa. A importância, em suas 

performatividades enquanto artistas, das redes que elas próprias teciam em seus 

lugares de encontro e do modo como suas artes, suas identidades e questões 

de gênero fazem parte fortemente da construção desses espaços.  

Em 2014, participei da disciplina “Oficina de criação B: processo para 

criação de um experimento cênico performático”, conduzida por Paulo Maffei, na 

ocasião mestrando do PPGAC/UFOP, e por sua orientadora, Nina Caetano. 

Existia uma condução pré-estabelecida, mas a intenção era que nós 

pudéssemos experimentar, a partir de vários dispositivos teóricos, as nossas 

possibilidades de existência e as possibilidades de transformá-la em ação da 

corpa. É importante sublinhar que as experimentações com a coletiva que se 

formava em sala de aula e que iria trocar experiências durante 6 meses, 

atravessaram fortemente a minha existência, visto que foi ali que comecei a me 

questionar, foi ali que comecei a mirar para dentro de mim e questionar a minha 

corpa, foi ali que parti de dentro para fora para entender qual era o meu papel na 

ocupação do mundo.  

Existia dentro de mim um enorme desejo e disponibilidade de abrir-me 

para as possibilidades que surgiram a partir dos encontros conduzidos por Nina 

e por Paulo. A partir disso, posso afirmar que abriu-se um leque de possibilidades 

para minha existência, criei mecanismos de reflexão sobre mim e sobre o outro, 

passei a escutar os meus desejos e a escutar o outro  de acordo com as pulsões 

da minha CORPA. Conduzindo esses desejos de [re]existir e subverter uma 

lógica heteronomativa, ou ainda,  um anseio em provocar fissuras nas categorias 

de gênero por meio de minhas práticas performativas, eu entendia que todos 

esses estímulos precisavam ser respondidos através da minha corpa e da arte 

que ela produziria. Esse encontro inicial abriu portas para outros encontros 
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importantes na minha TRANSição, encontros que serão relatados no decorrer 

de nossa conversa por aqui.  

 

O corpo não é um dado passivo sobre o qual age o biopoder, mas antes 
a potência mesma que torna possível a incorporação prostética dos 
gêneros. A sexopolítica torna-se não somente um lugar de poder, mas, 
sobretudo, o espaço de uma criação na qual se sucedem e se 
justapõem os movimentos feministas, homossexuais, transexuais, 
intersexuais, transgêneros, chicanas, pós-coloniais... As minorias 
sexuais tornam-se multidões. O monstro sexual que tem por nome 
multidão torna-se queer (PRECIADO, 2011, p-4). 

 

Eu precisava criar uma ação performativa e comecei, então, a pensar 

numa sociedade que abate “corpas monstras” como a minha a cada 26 horas. O 

meu corpo, monstro, transbordava para uma existência coletiva. Deste mote, 

criei o experimento performativo “PAJUBA”: eu queria falar do meu corpo, mas 

eu queria principalmente falar sobre TRASFEMINICIDIO, LGBTTQIFOBIA, 

DOR, MORTE, pois eu havia sido confrontada fortemente com isso e desejei que 

as pessoas também fossem afetadas por essas questões por meio de minha 

ação.  

 

A morte no corpo grotesco não põe fim a nada de essencial, pois ela 
não diz respeito ao corpo procriador; aliás, ela renova-o nas gerações 
futuras. Os acontecimentos que o afetam se passam sempre nos 
limites de dois corpos, por assim dizer no seu ponto de interseção:  um 
libera a sua morte, o outro o seu  nascimento, estando fundidos (no 
caso extremo) numa imagem bicorporal (BAKHTIN, 1996, p. 281).  

 

Eu poderia buscar o conforto na minha existência, mas estava 

entendendo que isso não era permitido, socialmente, a pessoas como eu e 

corpas como a minha. Assim, comecei a trilhar um caminho pelo “desconforto 

fresco para um (meu) problema antigo” (POPE apud FABIÃO, 2013, p. 3), 

buscando subverte-lo ao tentar aliar minhas práticas artísticas com algo que 

pudesse tirar as pessoas de suas zonas de conforto, mas também que me 

permitisse experimentar, comigo e com as (minhas), esse momento de dor. Ou 

seja, para além de romper com a minha zona de conforto, eu precisei me 

posicionar dentro dela para me(nos) entender no mundo.  

 

Performer é o ator, a atriz, e performatizar é atuar... Esse é o problema 
da discussão ideológica com a palavra, eu não estou atuando, eu sou 
eu. Sim, claramente, como diria Karen Bennett, ‘todes nascemos nus, 
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o resto é travestismo’... né? Tem algo que eu posso decidir [...] que é 
meu posicionamento político. De fato, eu estou me anunciando mais 
travesti que trans ou gênero colibri, como fazia antes. Mas, penso que 
é muito maior porque tem a ver com, como diria Marlene Wayar, 
‘procurar o mais incômodo’. Eu decido ficar no incômodo. Eu poderia 
dizer ‘sou mulher’ ou um monte de coisas e não colocar trava na frente; 
como que ser trava seria a discussão política... Poderia ser o 
performático uma discussão política? Ou não chega a essa altura? O 
que acho da palavra performer é que nem sempre a vejo com entidade 
política. A vejo mais como uma busca estética e como certas questões 
que tem a ver mais com uma ‘moda’.  Mas, se o performático é político, 
desde onde nos posicionamos para o mundo... eu digo por exemplo 
‘sou gorda’, me planto desde o ser gorda num mundo que prega pelo 
corpo magro como paradigma de beleza, (então) necessito me 

posicionar a partir disso para discutir esse mundo16. 

 

A ação PAJUBA mostra-se como um constante processo criativo que 

acontece em mim. Posteriormente, em 2016, a realizei como exercício cênico da 

disciplina Iluminação I. Em algum lugar do mundo, era essa a chamada para a 

ação: começo dentro do banheiro masculino do ICEB, Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas da UFOP. Ali, meu corpo padronizado e masculinizado 

adquire uma forma feminina, incluindo elementos da performatividade feminina 

que faziam parte cotidianamente de minha vida e que fazem parte do que 

compõe o meu trans-gênero. Ali, em algum banheiro do mundo, nascia uma 

bicha travesti.  

Judith Butler, em “Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade” (2002) faz profundas reflexões que nos ajudam a entender o sistema 

sexo-gênero, a partir do conceito de “performatividade de gênero”. Por meio 

deste conceito, a filósofa (re)pensa a separação, já clássica nos estudos 

feministas desde Beauvoir, entre sexo e gênero, de modo a radicalizar e 

questionar, inclusive, a pretensa naturalidade do sexo biológico, pois Butler 

pensa o sexo também como resultado dessa performatividade.  

 

Embora a unidade não problematizada da noção de “mulheres” 
seja frequentemente invocada para construir uma solidariedade da 
identidade, uma divisão se introduz no sujeito feminista por meio da 
distinção entre sexo e gênero. Concebida originalmente para 
questionar a formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre 
sexo e gênero atende a tese de que, por mais que o sexo pareça 
intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído: 
consequentemente, não é um resultado causal do sexo nem tampouco 
tão aparentemente fixo quanto o sexo. Assim a unidade do sujeito já é 
potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero 
como interpretação múltipla do sexo (BUTLER, 2017 p. 25-26). 

 
16Suzy Shock, em entrevista concedida a mim e Andrea Dell Vale Bazan, em Agosto de 2018. 
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Na esteira do pensamento da filósofa e tendo como fundo as relações 

estabelecidas com essas CORPAS excluídas, passei, então, a problematizar o 

sistema sexo/gênero, a partir das consequências que sofriam as corpas que 

fugiam às normas. Além dessa problematização entre sexo e gênero, Butler 

avança sobre a questão do desejo e das práticas sexuais, relacionando-as 

inevitavelmente. Para ela, a sociedade exige que as pessoas sigam uma lógica 

heterossexista entre sexo, gênero e desejo, ou seja, se eu sou de determinado 

sexo preciso ser do gênero que corresponde a esse sexo e direcionar os meus 

desejos para pessoas que são do sexo e gênero opostos, numa lógica 

completamente binária. 

Os corpos que não se encaixam na normatização entre sexo/gênero/ 

desejo são os que sofrem com os fortes mecanismos de ELIMINAÇÃO criados 

pela sociedade até chegar ao ponto extremo do abate. Este tipo de mecanismo, 

para Butler, faz parte de um projeto de sociedade que trabalha para a 

manutenção da heterossexualidade compulsória. Sendo assim, para essa 

sociedade, a única possibilidade de existência e de identidade seria a 

heterossexual.  

A minha ação tem um caráter de denúncia a partir de um incômodo: a 

violência contra corpas LGBTTQI+. Posicionada em um lugar de passagem, 

auxiliada por uma caixa de som que noticiava casos de violência e abate de 

pessoas LGBTTQI+, denunciávamos os casos, fazíamos saber, no intuito de 

criar uma conexão com quem estivesse de passagem por ali: travestida no 

banheiro, coberta de sangue no ponto de ônibus, do sangue das minhas manas, 

o sangue das rejeitadas. 
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Figura 4 – Registro Feito por Arthur Medrado, 2016 

 

 Em sua trajetória acadêmica, Butler transita por várias áreas como a 

antropologia, os estudos feministas, a psicanálise e a filosofia e, no último 

capítulo de “Problemas de Gênero”, ela chega à ideia de que o gênero é 

performativo. Ela defende que as palavras proferidas, além de descrever algo, 

exercem o poder de criar aquilo que é dito. Ela associa esse aspecto 

performativo à frase dita quando a gestante faz um ultrassom que identifica o 

sexo biológico do feto: “é menino ou menina”. Antes mesmo do parto, o feto 

passa a ter um gênero e já começam a ser projetadas, incidindo sobre ele, 

normas de gênero impostas e construídas pela sociedade. Essa mesma 

sociedade também nos obriga a ter um gênero compatível com a materialidade 

dos nossos corpos e genitálias. Essas exigências que são feitas através de 

discursos, gestos, atos, são considerados por ela como atos performativos 

porque criam os sujeitos enunciados através da repetição desses gestos. Sobre 

isso, ela diz que a “performatividade deve ser compreendida não como um ato 

singular ou deliberado, mas, em vez disso, como prática reiterativa e citacional 

pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2015b, p.154).  

Desta forma, a performatividade de gênero faz parte da materialidade dos 

corpos e está aliada ao seu controle, determinando quais são os gestos que 
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devem ser reproduzidos pelos corpos, como modos de andar, falar, se comportar 

e agir perante a sociedade. Para a sociedade, esses gestos devem ser coerentes 

ao que seu corpo biológico apresenta, gestos masculinos e gestos femininos 

correspondentemente. É através desses gestos que se torna viável ser alguém 

perante a sociedade, sendo assim, são “aquilo que qualifica um corpo para a 

vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural” (BUTLER, 2015b, p.155). 

Em “Quadros de guerra – quando a vida é passível de luto” (2015), Butler avança 

em suas ideias e passa a pensar sob novas perspectivas, colocando novos 

olhares nas corpas controladas, aliando a construção de gênero e da 

sexualidade a outras questões que atravessam os sujeitos, tais como classe, 

raça e religião.  

 

Os próprios enquadramentos por meio dos quais avançamos, seja o 
do multiculturalismo ou dos direitos humanos, pressupõem tipos 
específicos de sujeitos que podem ou não corresponder aos modos de 
vida que se dão em tempo presente.(...) Além disso, qualquer 
indagação a respeito dessa ontologia exige que consideremos outro 
nível em que o normativo opera, isto é, mediante normas que 
produzem a ideia do humano digno de reconhecimento e 
representação (BUTLER, 2015c, p.198).  

 

Sendo assim e como já é conhecido por nós, alguns sujeitos são 

reconhecidos pela sociedade e outros não: esses que não são reconhecidos são 

colocados no lugar do não humano, sendo passíveis de abate. Em outras 

palavras, o que se afirma aqui é que existem condições que definem a existência 

de determinados corpos como legítima, tornando-os mais aceitáveis que outros 

e, na maioria dos casos, garantindo a eles uma vida menos precária. Desse 

modo, existem políticas regulatórias que excluem e rejeitam corpas dissidentes, 

impedindo-as de usufruir de plena cidadania e direitos e subordinando-as à 

degradação (Butler 2015, p.210). Essas corpas são uma espécie de desvio 

negativo perante a sociedade, instaurando um distanciamento da norma e 

criando uma outra construção crítica de suas existências. ABATER essas corpas 

é um sintoma de uma sociedade que se distancia e aproxima, num movimento 

de repetição, das várias subjetividades.  

Reconhecer-me como bixa travesti também mostra uma interdependência 

do outro: passamos a existir a partir de uma visão de alteridade e empatia, que 

permite um olhar diferenciado do mundo em que estamos inseridas a partir de 
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uma sensibilidade despertada pelo contato entre os sujeitos dentro das redes. O 

Outro passa a SER NÓS mesmos. As outras corpas podem ser vistas como uma 

relação indispensável para se pensar as práticas a partir do afeto. O que tento 

evidenciar aqui e no decorrer desta escrita é que a arte da performance e, mais 

especificamente, quando inserida nas redes de [re]existência e pensadas a partir 

de CORPAS MONSTRUOSAS, ultrapassa o desejo de representação e cria 

afetos, desejos e várias reticências....  

 

 

1.3 - Ao redor da minha corpa em TRÂNSito: poéticas da existência e do 

ABATE 

 

Nós não somos homens 
Nós não somos mulheres 

Nós somos gente 
Gente computada 

Como você 
(Dzi Croquettes) 

 

Historicamente, pessoas LGBTTQI+ no Brasil fazem parte de uma 

trajetória marcada por violência e extermínio, por atos de extrema intolerância e 

ódio ou, como diriam algumas manchetes, por “requintes de crueldade”. Estamos 

falando de uma população que é abatida todos os dias, a cada 19 horas17. As 

lutas do movimento LBGTTQI+ são baseadas, portanto, em um direito básico, o 

direito de existir, mas também reivindicam o direito de produzir nossos modos de 

ser, de estar, de ocupar lugares numa sociedade que é essencialmente 

normativa e patriarcal.  

Temos então duas vias de luta que se entrelaçam na emergência desses 

movimentos: uma delas é a urgência de se criar políticas públicas que permitam 

garantir mudanças na sociedade tais que garantam uma maior dignidade à 

população LGBTTQI+ , resguardando direitos básicos como saúde e educação, 

nas mesmas condições de respeito dadas a pessoas 

 
17 Quando comecei a ação PAJUBA o intervalo de tempo entre um ATO de violência seguido de 
abate de pessoa LGBTTQI-+ era de 26 horas. Hoje, quando finalizo este trabalho, segundo 
dados do ANTRA e do disk 100 esse intervalo de tempo caiu para 16 horas (no caso do disk 100 
há casos de toos os tipos de denuncia de crimes cometidos contra pessoas LGBTTQI-+).  
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CISHETERONORMATIVAS; e, por outro lado, a necessidade de se criar 

espaços outros de existência.  

O movimento LGBTTQI+, e a ação de criar espaços de (re)existência 

dentro desse movimento, passa por diversos campos, como o da política, da 

linguagem e, principalmente, pela vivência e experimentação do corpo, de 

corpas que produzem presença, corpas que são um acontecimento. Desse 

modo, passa necessariamente pelo campo das artes. A resistência a 

mecanismos de repressão e segregação vem sendo amplamente pensada e 

construída dentro de espaços coletivos, que se apresentam como “portos 

seguros”, pois resistem aos fortes movimentos de extermínio e exclusão. 

Acho pertinente, para dar continuidade à nossa escrita-conversa, fazer 

uma breve análise do último dossiê sobre a violência contra pessoas TRANS e 

travestis, feito pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Pessoas Trans) 

juntamente com o IBTE (Instituto Brasileiro Trans de Educação), para que 

possamos, a partir daí, criar um panorama geral de como são tratadas essas 

corpas dissidentes na atualidade. Parte dos dados aos quais recorro vem sendo 

organizados pela sociedade civil desde 1993 (a ANTRA é um exemplo), uma vez 

que o Estado não tem se mostrado nem um pouco interessado em pensar 

políticas públicas que atendam à população TRANS.  

O dossiê apresenta dados estatísticos estabelecendo vários recortes, 

sendo um deles o recorte racial: é demonstrado, então, que 82% das pessoas 

trans assassinadas em 2018 são negras. Desse modo, é possível perceber que, 

ao falar sobre o transfeminicidio, é impossível não falar sobre o genocídio da 

população negra. A partir do momento em que uma corpa abre mão de seguir 

as normas e padrões impostos pela sociedade, automaticamente ela assume 

uma posição de aniquilação, ela está passível de ser eliminada do jogo. A 

violência existe e tem gênero e cor.  

Para entender melhor essas violências, precisamos recorrer aos estudos 

feministas que, a partir da noção de interseccionalidade, consideram necessário 

relacionar gênero a outras peculiaridades que implicam nos processos de 

subjetivação social. Pensando dessa forma, o gênero passa a se articular com 

outros eixos de análise das opressões e das diferenças, tais como raça e classe 

social. Sendo assim, os sujeitos não podem ser entendidos como uma simples 

soma de diferenças. É preciso entender as articulações e o agenciamento entre 
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as distintas dimensões de identidade. Pensando dessa forma, não é possível 

pensar gênero como uma categoria pura e isolada de outros aspectos que 

compõem nossa identidade.   

Os dados a seguir estão disponíveis no site da ANTRA e são muito 

importantes para a reflexão que proponho neste trabalho. Em 2018, das 173 

mortes de pessoas LGBTTQI+, 158 pessoas eram travestis e mulheres trans; 

sendo que 60% das vítimas tinham entre 17 e 20 anos, demonstrando que, 

quanto mais jovem, mais suscetível de ser abatida. Em 2017, a margem de idade 

era de 26 anos e a expectativa de vida de uma pessoa trans de 30 anos no Brasil. 

A idade média em que essas pessoas são expulsas de seus lares e colocadas à 

margem do convívio familiar é de 13 anos: com essa idade, muitas meninas são 

colocadas para fora de casa e jogadas nas ruas, sendo compulsoriamente 

inseridas no tráfico de drogas ou na prostituição, de modo que ficam ainda mais 

vulneráveis. Com isso, 72% dessas meninas não possui ensino médio, pois não 

apresentam a menor condição de permanecer no sistema educacional para além 

do ensino básico. Somente 0,02% está nas universidades.  

Pelos dados apresentados, é perceptível a urgência de se discutir a 

presença, permanência e produção intelectual de pessoas trans no Brasil. Não 

é suficiente discutir nosso ABATE, ainda que estejamos falando de um problema 

epidêmico, que apresenta feições cruéis. A forma como somos assassinadas no 

Brasil, segundo o dossiê da ANTRA, indica que 83% dos casos apresenta 

requintes de crueldade, tais como decapitação, linchamento, afogamento, 

tortura, esfaqueamento, número elevados de tiros etc.  

Não é só sobre exterminar que estamos falando, é sobre APAGAR, 

estraçalhar a corpa, eliminar a existência, ANIQUILAR, estamos falando de 

vandalização de corpas. Não é possível colocar as formas como somos 

ABATIDAS numa óptica em consonância com outras partes do mundo, pois o 

BRASIL apresenta uma forma específica de TRANSFOBIA. O Transgender 

europe, também em 2018, organizou dados relacionados aos assassinatos de 

pessoas TRANS no Brasil e no mundo, dados organizados sob uma óptica 

mundial. O Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas TRANS no mundo 

e mata mais que o dobro do segundo colocado que é o México.  
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Sou alvo de agressão e violência constante. De todos os lados. E isso 
não é exclusividade minha. Muitas como eu são alvo desse tipo de 
violência. Uma violência que vem de dentro de casa, da televisão, da 
igreja, na rua, na escola, as vezes até entre nossxs amigxs. Às vezes 
vem camuflada e as vezes sem vergonha nenhuma de mostrar as 
caras e se mostrar presente. Ela é inclusive de uma certa forma 
permitida em lei e fomentada pelos que estão no poder. E o ódio 
disfarçado de opinião é tão culpado quanto quem mata. É o que 
permite que alguns corpos sejam mortos, que não tenham importância, 
que não mereçam ser chorados. Como se fôssemos vidas que não 
merecessem ser vividas (MC Linn da Quebrada, em entrevista para 
Lado Bi, 2016). 

 

Para pensar em corpos performativos na cena contemporânea, o termo 

“liminar” a mim interessa por trazer a noção de fronteira e passagem; delimitação 

e transição, o que nos permite pensar tanto o ponto de vista filosófico quanto o 

ponto de vista cênico das ações. Ileana Diéguez (2009, p. 3) me ajuda a pensar 

nessas questões quando considera o liminar “um estado resguardado e extra 

cotidiano”, o que o torna um “estranhamento do estado habitual da teatralidade 

tradicional e com aproximação à esfera cotidiana”. Mais que separar dois 

espaços (como uma fronteira), a liminariedade cria uma zona intermediária, 

permitindo uma transição entre territórios. No caso de artistas como Linn da 

Quebrada e Jup do Bairro, bem como das ações Pajuba (executadas por mim) 

e Dor Vestida, executada por Juhlia Santos, além das ações de Suzy Shock (das 

quais tratarei mais adiante), a noção de “liminar” cria uma transição entre o 

performativo e o político. As ações e vivências mencionadas são conduzidas e 

pensadas por corpas políticas.   

 

 E uma das formas que tenho encontrado de nos defender é através 
da música, da minha presença nos espaços e principalmente umas 
com as outras. Desde andar juntas, não permitindo que essa violência 
passe despercebida, denunciando nas redes, nos apoiando 
psicologicamente, afetivamente, sexualmente, financeiramente. 
Estabelecendo redes e vínculos de apoio no que for preciso, dentro 
das nossas condições e possibilidades (MC Linn da Quebrada, em 
entrevista para Lado Bi, 2016). 

 

Nossas corpas passam a existir inseridas em redes, criando formas de 

transgredir os rígidos padrões impostos pela sociedade. Essas corpas lutam por 

liberdade, mas principalmente lutam por vida, licença de transitar e precisam 

estabelecer relações de onde emanam devires que ultrapassam e 

desestabilizam as normas e padrões. A declaração que se dá ao nascer – 

“menino” ou “menina” – inaugura uma viagem pela existência com caminhos pré-
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determinados cultural e socialmente a nós antes mesmo de nascer, e sabemos 

bem qual é o caminho que trilham os corpos que são compulsoriamente 

conduzidos às margens da sociedade. Corpas que não são meninas nem 

meninos, que não são esquerda nem direita, corpas que não são feias e nem 

bonitas, corpas estranhas.  

 

Ora, se o enquadramento ao qual a performance submete o espaço é 
impreciso, torna-se mais fácil transpor seus limites. [...] Os corpos do 
performador são corpos de domínio de si que filtram o real. [...] [o] 
performador se deixa marcar pelos objetos, pela matéria, pelos seres, 
pelas situações, pela sociedade, pelos acontecimentos, pelas 
sensações, pelos espectadores, portanto por todas as formas que a 
alteridade pode revestir. Tal alteridade, ele assume o seu peso, ele a 
toma para si, ele a experimenta, ele a analisa, a desconstrói e a 
dispensa como forma artística (FÉRAL, 2015, p. 145-147). 

 

Por meio de um exercício dialético entre as vivências que temos no mundo 

e nossas capacidades de estranhamento e contestação das imagens impostas 

a nós pela heteronormatividade, podemos narrar o mundo e transforma-lo num 

lugar para a vivência de uma experiência autêntica, na qual absorvemos todos 

os atravessamentos do mundo em nossas corpas. Neste caso, no qual estou me 

debruçando, é necessário destacar que essas corpas, no decorrer dos tempos, 

vem sendo atravessadas por todos os tipos de violência e discriminação, ações 

advindas da sociedade que as levam a todos os tipos de precariedade e à sua 

não-existência.  

A CORPA, quando se assume e se reconhece como monstra na cena 

contemporânea, assimila todas essas violências, canalizando-as e 

transformando-as em arte. Enquanto as manifestações, aparições públicas e a 

presença dessas corpas eram fortemente suprimidas pelo Estado e pela 

sociedade no Brasil e no mundo, nas décadas de 1980 e 1990, a máquina de 

extermínio agia impiedosamente para eliminar e desarticular grupos e 

organizações clandestinas, punindo e matando militantes. Em 1990, circulou 

entre as pessoas que participavam e protestavam numa ação da ACT UP18 

durante a parada gay de Nova York, um texto que foi traduzido e publicado na 

íntegra nos anais do Fórum Doc.bh. 20 anos em 2016. Abaixo, um trecho: 

 

 
18 Sigla a AIDS Coallition to Unleash Power (coalizão da AIDS pelo empoderamento), um coletivo 
internacional de ação direta em defesa das pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
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Como posso lhe dizer? Como posso convencê-la, irmã, de que sua vida 
está em perigo. Que todo dia que você acorda, viva, relativamente feliz 
e saudável, você está praticando um ato de rebelião. Você, uma queer 
viva e em bom estado de saúde, é uma revolucionária. Não há nada 
nesse planeta que valide, proteja ou encoraje a sua existência. É um 
milagre que você esteja aqui lendo essas palavras! Você deveria, para 
todos os efeitos já estar morta (Forum doc.bh, 2016, p.163). 

 

Paralelamente às retaliações que essas CORPAS sofrem no campo 

social, é possível perceber que, muito além da repressão direcionada a uma 

militância de esquerda, artistas e pensadores passam a ser alvo de perseguições 

e censuras. No Brasil, durante a ditadura militar – regime instaurado em 1º de 

abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos 

governos militares – o regime adotou uma diretriz nacionalista, 

desenvolvimentista e opressora e foi especialmente duro com a população 

LGBTTQI+. Após a abertura política, policiais continuaram a "caçar" travestis 

com o apoio da sociedade. Em 1987, por exemplo, a polícia deu início, na cidade 

de São Paulo, à Operação Tarântula, com o objetivo principal de prender 

travestis que se prostituíam nas ruas e, apesar de a operação ter sido suspensa 

pouco tempo depois, travestis passaram a ser assassinadas, misteriosamente, 

a tiros. 

Quando penso na dureza desse regime político com as corpas 

LGBTTQI+, logo me vem os dados estatísticos que apontam o número de 

mortas. Mas, para além de pensar no abate, que para mim é a grande questão, 

é preciso pensar nas condições precárias de vida que são dadas a essas corpas, 

não só durante o período de regime militar no Brasil, mas em toda a trajetória e 

história de nossas ancestrais BIXAS, travestis, LGBTTQI+. 

 

Poderíamos, certamente, fazer objeções, afirmando que a ideia de uma 
“vida vivível” poderia embasar aqueles que desejam estabelecer uma 
distinção entre vidas que devem ser destruídas. Precisamente o 
raciocínio no qual se apoia certo tipo de esforço de guerra para 
distinguir entre vidas valiosas e que são passiveis de luto, de um lado, 
e vidas sem valor e que não são passiveis de luto, por outro. Essa 
conclusão, porém, ignora a importante qualificação que os padrões 
igualitários impõem quando se considera o que é uma vida vivível. A 
precariedade tem que ser compreendida não apenas como um aspecto 
desta ou daquela vida, mas como uma condição generalizada cuja 
generalidade só pode ser negada negando-se precariedade enquanto 
tal (BUTLER, 2015, p. 42).  

   



55 
 

O limite do corpo existe? Até que ponto à minha CORPA é permitido 

existir? Bem, os limites devem ser alcançados para que possam surgir à vista 

outros limites: mais abrangentes, mais ousados, mais experimentais, mais 

corajosos, mais criadores de si próprios. Assim se deve enxergar a palavra 

“limite” no campo das artes, pois na vida, de modo geral, os limites existem e são 

ainda mais extremos e, em algumas vezes e lugares, são inegociáveis.  

Ao declarar “guerra aos órgãos”, Artaud indica a necessidade do corpo se 

ampliar sem cessar. Um corpo que transgrida sua forma vem a ser, 

indubitavelmente, POTÊNCIA / POÉTICO / POLITICO, potência poético-

filosófico-política, afinal, esse corpo se verte em um MANIFESTO contra 

qualquer amarra, quer dizer, superando o próprio organismo que repreende essa 

corpa, os conceitos estarão igualmente passíveis de Trans-formação. O corpo 

torna-se uma metáfora do próprio Estado e, muitas vezes, fazendo com que ele 

próprio (o Estado) tema essa gama de transgressões. Artaud, por exemplo, e 

diversos outros artistas foram vítimas de repressão e censura durante o século 

XX por demonstrarem elucidações formidáveis para o pensamento 

contemporâneo. 

Essa “poesia da linguagem” que, para Artaud, é tão concisa, na 

performance se verte numa “poesia do espaço”, ou seja, a matéria corporal do 

artista e os objetos envolvidos possuem uma ação existencial que “grita” aos 

sentidos, ou melhor, vibra, surtindo um efeito catártico ou epifânico, ou ainda, em 

náusea, dependendo da potência e do espaço temporal que a performance 

ocupar no espectador em contato com uma “língua teatral pura, que escapa à 

palavra, da linguagem por signos, gestos e atitudes ainda em certas pantomimas 

não pervertidas” (ARTAUD, 2006, p.38). 

Em seu livro O teatro e seu duplo, Artaud comparava o teatro à peste, 

analisando a realidade num contexto de pós-guerra na Europa. Entre as análises 

que o autor realizava, encontra-se a comparação entre a peste e o teatro como 

elementos de destruição:  

 

O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela 
cura. E a peste é um mal superior porque é uma crise completa após a 
qual resta apenas a morte ou uma extrema purificação. Também o 
teatro é um mal porque é o equilíbrio supremo que não se adquire sem 
destruição. Ele convida o espírito a um delírio que exalta suas energias; 
e para terminar pode-se observar que, do ponto de vista humano, a 
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ação do teatro, como a da peste, é benfazeja pois, levando os homens 
a se verem como são, faz cair a máscara, põe a descoberto a mentira, 
a tibieza, a baixeza, o engodo... (ARTAUD, 2006, p. 28). 

 

De alguma maneira, a destruição que o autor descreve dá lugar a uma 

reconstrução, uma possibilidade de reconstruir a partir da revelação: a 

humanidade reconstrói sua natureza ao perder coisas essenciais ou quando 

surge algum conflito que requer uma cura. A performance de gênero (e a 

performance de maneira geral) vive processos de destruição e construção, e, 

aproveitando o jogo de palavras, de TRANSconstrução: CORPAS que se unem 

pela dor e, juntas, buscam CURAS.  
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=======================================CAPÍTULA SEGUNDA 

Gestos performativos e fazeres artísticos decoloniais na 

cena contemporânea LGBTQI+: sub metodologia 

indisciplinada  

 
Reivindico o meu direito a ser um monstro! E que 
outros sejam o normal, o Vaticano normal, o credo 
em Deus e virgíssima normal e os pastores e os 
rebanhos do normal, o Honorável Congresso das 
Leis do Normal, o velho Larousse do Normal. Eu só 
trago a luz dos meus fósforos, a face do meu olhar, 
o tacto do que é ouvido e o jeito vespal do beijar. E 
terei uma teta da lua mais obscena na minha cintura 
e o pénis ereto das cotovias galderias e 7 sinais; 77 
sinais; que raio estou eu a dizer…! 777 sinais da 
endiabrada marca da minha Criação. A minha bela 
monstruosidade, o meu exercício de inventora, de 
rameira dos pombos. O meu ser EU, entre tanto 
parecido, entre tanto domesticado, entre tanto “até 
à ponta dos cabelos”. Um novo título para carregar. 
Casa de banho: das senhoras? Ou dos homens? 
Ou novos cantos para inventar. 

Suzy Shock  

 

 

Penso e busco entender este trabalho. Penso e busco entender a minha 

CORPA e a de tantas outras. Escrevo em favor da INDISCIPLINA própria das 

corpas, pois esta é a força que move meu estudo.  

Existe inicialmente uma demanda de atender eticamente as emergências 

de um “lugar de fala”, mas aqui pretendo não somente privilegiar este lugar, mas 

pensar e construir um pensamento que dê ênfase à corpa: diferentemente de 

outros lugares onde ela aparece e age, a ideia é pensar a partir de um “LUGAR 

DE ESCUTA” que também dê protagonismo às CORPAS indisciplinadas. 

Helena Katz (2005) nos diz que, para tratar de questões referentes às nossas 

vivências, experimentações e interações, “não basta o esforço de colar 

conhecimentos buscados em disciplinas aqui e ali”. Ainda segundo ela, as 

disciplinas operam em nossas corpas a partir de uma “coleção de objetos, 

métodos e regras que capacitem a construção de seus enunciados, cuja função 

será a de controlar a produção dos seus discursos” (KATZ, 2005, p. 15).  

A corpa – como venho me referindo no decorrer desta escrita – assim 

como para a autora, é por si só um estado TRANSitório, que passa por 
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redefinições em função, principalmente, dos encontros que não cessa de tramar, 

sejam encontros com os ambientes e discursos ou com outras corpas.  Podemos 

pensar então, a partir da ideia de um corpo em mutação, que é atravessado e 

compõe o ambiente, em uma corpa monstruosa e, porque não dizer, híbrida, 

disruptiva, resistente à “CIStematização”, como afirma Jeffrey Cohen. 

 

O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a 
corporificação de um certo momento cultural— de uma época, de um 
sentimento e de um lugar. O corpo do monstro incorpora—de 
modo bastante literal—medo, desejo, ansiedade e fantasia (ataráxica 
ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma estranha independência. 
O corpo monstruoso é pura cultura. Um constructo e uma projeção, o 
monstro existe apenas para ser lido: o  Monstrum é, etimologicamente, 
“aquele que revela”, “aquele que adverte”, um glifo em busca de um 
hierofante (COHEN, 2000, p.26-27). 

 

Ao apresentar-se feminina ao mundo, a corpa da travesti desestabiliza as 

correspondências pré-estabelecidas entre sexo-gênero e sua identidade 

embaralha as fronteiras, quando foge, de forma indisciplinar, do seu destino de 

ser homem, dado pelo corpo BIOLOGIZADO. A corpa não é nem mulher e nem 

homem, ou seria mulher e homem ao mesmo tempo? (Des)classificar a corpa se 

tornou a minha grande questão. Questão que não sei se respondo com esta 

pesquisa, mas que, a partir da escuta, busco compreender, de modo a pensar a 

corpa da TRAVESTI numa relação com as formas monstruosas e de difícil 

categorização, tais como os “híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos 

externamente incoerentes resistem às tentativas para incluí-los em qualquer 

estruturação sistemática” (COHEN, 2000, p. 30). 

Considerando essas e outras questões, este trabalho se propõe a romper 

com a “moldura disciplinar” em favor de uma abordagem transitória que nos 

mova e que possa mover a construção de conhecimento, assumindo a 

precariedade dos contextos nas quais as corpas se inserem, de maneira que 

possamos perceber a multiplicidade de POSSIBILIDADES e procedimentos 

metodológicos requeridos por uma corpa indisciplinar.  

 

Por uma submetodologia. Que vasculhe indisciplinarmente as sombras 
e os subterrâneos da produção teórica, hackeando os tímpanos da 
escuta científica para fazer passar, por eles, ruídos até então 
ignorados; e privilegie autorias não autorizadas, visibilizando contextos 
de disputas em torno das questões sobre quem e como falar. 
Submetodologia que não se furte às batalhas políticas em que se veja 
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implicada e que não cesse de querer escapar, seja pela via do erro, da 
entropia ou por qualquer outra, dos condicionamentos a que está 
submetida a produção de conhecimento no marco das metodologias 
disciplinares (MOMBAÇA, 2016, p.9). 

 

Assumir uma submetodologia indisciplinada se tornou uma tarefa 

arriscada frente a vários fatores e lugares pelos quais tenho que transitar para 

executar este trabalho, mas, assim como para Jota Mombaça, tenho encarado o 

risco e buscado negociar com as normas e disciplinas que cerceiam as 

produções artísticas e de conhecimento, pois “trata-se, aqui, de tentar ser 

monstruosa no espaço da norma” (MOMBAÇA, 2016, p.162).  

 

 

2.1 Sujeitas de sua existência: A “Translogia das corpas” 

Os estudos em Artes são, ainda, pautados por meios de produção, 

suportes e semelhanças formais que unificam as práticas estéticas no eixo 

hegemônico de circulação de conhecimento no Brasil, ou seja, são pautados por 

uma estética muitas vezes disciplinadora, heterossexual, eurocêntrica e 

embranquecida. No entanto, neste momento, principalmente neste momento, 

temos a chance de provocar fissuras na normatividade, pensando e levantando 

questões que partem das nossas corpas. 

Precisamos exercitar os nossos olhares para aquilo que está encoberto 

por névoas. Entender o contexto e fazer um levantamento histórico, de forma a 

constituir uma memória dos acontecimentos e movimentos de (re)existência que 

mencionei até aqui, e com os quais pretendo estabelecer um diálogo mais 

próximo no decorrer desta escrita-conversa, é um exercício de garimpagem, pois 

fomos postas às margens e nossas memórias foram apagadas, assim como 

nossas corpas vem sendo eliminadas no decorrer da história. É exatamente 

nesse ponto que a corpa se dilata como força política, quando cria mecanismos 

de [re]existência. Ao se afirmar, precisa reconstruir os trajetos que insistem em 

nos apagar, normalizar, domesticar, docilizar.  

As corpas são submetidas a uma categorização pensada e imposta por 

normas cisgêneras que dizem o que elas são e quais lugares lhes é permitido 

ocupar e de que forma. Isso acontece na sociedade em geral, e também na 

academia, na vida e nas artes. É importante ressaltar que até os termos 
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TRANSGÊNERO e TRAVESTI foram pensados e criados por pessoas 

cisgêneras. É ainda mais importante e urgente, então, pensar e considerar todas 

as subjetividades produzidas por essas corpas a partir de suas vivências e 

construídas a partir de seus pensamentos sobre ser.  

Espaço e tempo. Ouro Preto. Aproximadamente entre 2008 e 2014, 

viveram por aqui as Bacantes, uma “coletiva” de bixas que se encontraram no 

Curso de Artes Cênicas e cujas corpas, hoje, estão no mundo, trilhando seu 

próprio caminho a fim de abrir territórios fechados e possibilitar a construção de 

uma nova subjetividade. Estão em constante processo de singularização, como 

pude vivenciar nesse mesmo espaço-tempo. Abaixo segue relato da mana 

Marlon Santos (ou Marlene das bacantes) que, muito irmanamente, participou 

da “Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele”.  

A Afet(o)AÇÃO foi pensada no processo de escrita do presente trabalho, 

como metodologia, para que eu pudesse acessar as pessoas com quem 

desejava dialogar para a construção deste texto. Para além dos meus desejos 

como pesquisadora, eu desejava também dar voz às corpas tão silenciadas, em 

um movimento que sai de dentro para fora, para fora da pele. Nesta ação, eu a 

provoquei perguntando sobre o que teria sido a formação das Bacantes para ela 

e o que isso tinha representado na sua formação como sujeito e como artista. 

Sobre isso, Marlon Santos diz: 

 

Os “meninos das bacantes” eram potências individuais que quando 
juntas explodiam, extravasavam, gritavam, dançavam, afetavam, por 
meio de cor, brilho e movimentos. Assim erámos vistos, alegres, 
efervescentes, contagiantes, “viados”, “pintosos” “as bichas do 
DEART”, porém como já diziam os Croquetes não éramos nem homem 
nem mulher, erámos gente, gente que precisava dizer, manifestar, 
gritar contra uma sociedade que cada vez mais nos obrigava e ainda 
nos obriga a viver na margem, então o que nos restava era resistir, 
vivíamos de resistência, contra essa sociedade machista, homofóbica, 
transfóbica, misógina, racista, intolerante e patriarcal, que tenta nos 
invisibilizar, porém combatíamos a tudo isso com brilho e muita 
viadagem-engajada e necessária19. 

 

As bacantes ou coletiva Bandoh (como muitas vezes elas se nomeavam) 

era composta pelas bixas Alisson de Oliveira, Leonardo Paulino, Higgor Vieira, 

Marcio Masseli, Marlon Santos, Wallisson Gomes e Weber Miranda. Ali, na 

 
19 Marlon Santos. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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casa/lar do Alto das Dores – bairro de Ouro Preto onde moraram – elas viveram 

uma coletividade em que compartilhavam afazeres domésticos, angústias da 

vida, desejos, afetos e criações artísticas. Todas eram alunas do curso de Artes 

Cênicas e, por isso, as experimentações artísticas faziam parte, fortemente, da 

sua rotina cotidiana. Como afirma Marlon Santos (2019), “ser Bacante era ser 

inquieto, inventivo, criador, questionador, curioso, performático, utópico, visceral, 

dramático, cênico, colorido, diferente, ousado, transtornado, viado”. Era evidente 

que as ações das “bacantes” e seus experimentos reforçavam e evidenciavam 

sua identidade coletiva. Tudo que compunha essa experiência era, para elas, um 

grito de liberdade: “liberdade de ir e vir sendo quem éramos, da forma como 

queríamos”, reforça Marlon. Elas se encontravam nas fronteiras entre feminino 

e masculino e faziam disso ponto de partida para seus experimentos artísticos: 

“então brincávamos com a ilusão do feminino e dessa forma incomodávamos”. 

Família, agrupamento, “Bandoh” que se formava através do afeto e da 

[re]existência, reivindicando o direito de “ser”.  

Tive um contato muito direto com movimentos de [re]existência logo que 

cheguei em Ouro Preto. De alguma forma, constituímos família e cada membro 

dessa família se posicionou nos lugares em que se sentia acolhida. Troquei, 

fresquei, dei bafo20 com as “bacantes”, com a “casa LUZ”, com “Marragoni” e 

com a “casAmarela”21 e ergui também meus próprios lugares e família. Nesses 

encontros, aprendi muito sobre o que seria dar legitimidade ao reivindicar um 

lugar de família pós-tradicional que se desvincula de uma ideia de reprodução e 

filiação: nos reproduzimos sim e muitos são as minhas filhas, mas fazíamos isso 

da forma menos tradicional possível, pois estávamos transgredindo uma norma 

e isso nos dava visibilidade diante do fato de que pessoas LGBTTQI+ também 

podem exercer uma função parental, “TRANSPARENTES”22, também somos e 

podemos ser família. É importante lembrar que, mais que visibilidade, esses 

espaços nos permitem praticar e trocar afetos que, na maioria das vezes, não 

 
20 Dialeto usado no Pajuba que quer dizer: se divertir, fazer escândalo, chamar a atenção, 
“arrasar”.  
21 As “bacantes”, “marragoni, “casAamarela” eram casas que existiam em Ouro Preto quando 
cheguei por aqui e eram compostas por pessoas LGBTTQI-+ e exerciam uma estrutura familiar 
pós-tradicional onde as pessoas se uniam e compartilhavam experiências e vivências através do 
afeto.  
22 Costumamos nos tratar assim eu, Juhlia e Giovana depois que estreitamos nossas relações 
afetivas depois de um encontro em Belo Horizonte em 2018.  
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encontramos em nossas famílias TRADICIONAIS. O “bandoh das bacantes” foi 

a primeira coletiva/família com que tive contato, em que o borramento entre as 

questões relacionadas a gênero, identidade e sexualidade com as fortes 

influências sociais se apresentou de uma forma que me afetou e me deslocou 

dentro dos meus próprios desejos. Arrisco a dizer que elas muito me inspiraram 

a construir e pensar espaços como esse de (re)existência.  

 

Injustiça estrutural + gente que sofre essa injustiça + vontade de luta e 
de subverter tal situação injusta: não precisa de mais nada para o 
surgimento de um sujeito politico capaz de realizar uma pequena, 
média ou uma grande revolução. O crucial é a posição, a tomada de 
posição, o posicionar-se, o plantar-se como sujeitos, fundar-se como 
sujeitos bixa (VIDARTE, 2019, p.61). 

 

Quando esses corpos decidem se encontrar e buscar uma alteração de 

todas as imposições e agressões que sofrem e se posicionam frente a isso, se 

tornam CORPAS. Minha corpa se torna política a partir dos encontros. 

Primeiramente, quando os meus caminhos se cruzam com os caminhos das 

bacantes e, posteriormente, quando se lança para as possibilidades de uma 

existência indisciplinada. Nessa trajetória, conheço, [re]conheço e me encontro 

com Juhlia Santos nas artes e nos “quilombos”. Ela, Juhlia, corpa, mulher, 

TRANS, faz parte do coletivo “Pretas T”, atuante na cidade de Belo Horizonte e 

composto, além dela, pelas artistas TRANSpretas Joana Arlem, Nubi Vydrinha, 

Lana Marks, Rebeca Ferreira e Giovanna Heliodoro. Enquanto ARTIVISTA, 

Juhlia, além do “Pretas T”, faz parte do coletivo “Pretas em movimento” e do 

coletivo “Muitas pela cidade que queremos”, movimento que luta, entre outras 

coisas, pelo fim da violência de gênero. “Somos mulheres e homens de luta, 

professoras, pessoas da cultura, gente que luta pelo direito à moradia, pela 

legalização das drogas, por segurança cidadã e por justiça social”23.  

Dentro da coletiva “Pretas T”, alguns processos são coletivos e outros 

mais individuais, mas todos contam com uma produção colaborativa, como é o 

caso da série de performances “Translogia das corpas”. A proposta performática 

Translogia das Corpas é o resultado das investigações das artistas PRETAS e 

TRANS Giovanna Heliodoro e Juhlia Santos e tem, como ponto de partida, a 

 
23 Acessado em 31 de julho de 2019 https://www.somosmuitas.com.br/  

https://www.somosmuitas.com.br/
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experiência de suas corpas numa sociedade ainda moldada por um pensamento 

colonial. 

 

Então a pessoa colonizada descobre que sua vida, sua respiração, as 
pulsações de seu coração são as mesmas que as do colono. [...] Essa 
descoberta introduz um abalo essencial no mundo. Dela decorre toda 
a nova e revolucionária segurança da pessoa colonizada. Se, com 
efeito, minha vida tem o mesmo peso que a do colono, seu olhar não 
me fulmina, não me imobiliza mais, sua voz já não me petrifica. Não 
me perturbo mais em sua presença. Na verdade, eu o contrario 
(FANON, 1968, 34). 

 

É preciso partir de uma metodologia indisciplinada e de uma abordagem 

decolonial para refletir sobre as CORPAS e suas ações nos meios sociais e 

artísticos e, mais que isso, fazer uma reflexão sobre as diversidades e romper 

com o caráter colonizador que os espaços formais e institucionais impõem à 

nossa existência. Isso é reflexo de uma exclusão CIStemática dos lugares de 

produção de conhecimento. Isso significa dizer que, neste capítulo, a teorização 

principal nasce das reflexões tecidas na vivência e no universo das corpas 

TRANS e LGBTTQI+24.  

Nas ações pensadas e executadas na série “Translogia das corpas”, as 

artistas inventam uma cena performática em que representações de raça e 

gênero podem ser problematizadas, almejando fissurar o imaginário 

heterossexual-branco-cristão que marginaliza corpos que não se encaixam em 

suas normas. A série é dividida em três experimentos. Segundo Juhlia Santos25:  

 

o experimento cênico Se os homens são feitos do barro nós fomos 
feitas da lama nasce das questões que atravessam nossas corpas. A 
proposta busca problematizar os processos de higienização social que 
tange (sic) raça e gênero. Assim como nossas corpas, fabulamos uma 
cena onde nossas múltiplas subjetividades possam existir, borrando 
imagens cristalizadas e gerando a oportunidade de moldarmos uma 
existência possível. 

 

Nesse experimento, no espaço/tempo da cena, as artistas performam 

padrões estéticos cobrados socialmente. Lentamente vão borrando imagens 

cristalizadas e com a lama que vaza moldam suas próprias corpas. De forma 

forte e ao mesmo tempo sensível, as artistas abordam temáticas que atravessam 

 
24 Opto por colocar TRANS antes da sigla, pois para além de abranger toda a diversidade da 
sigla LGBTTQI-+ desejo dar evidência às vivências TRANS.  
25 Juhlia Santos. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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fortemente suas corpas. Essas imagens borradas refletem os espaços pelos 

quais suas corpas TRASitam e tendem a ser encaixadas e enquadradas, nos 

levando a desconstruir esses lugares, assim como no barro que tudo forma e 

deforma.  

Ainda dentro da “Translogia das corpas” e dando continuidade às suas 

investigações, a artista performa novamente questões que a atravessam no 

experimento Dor Vestida, apresentado na semana Queerlombos26, em Ouro 

Preto (2018) e, em Belo Horizonte (2019), dentro da programação da Segunda 

Preta27. Dor Vestida almeja resignificar símbolos normativos. Sonhos partidos. 

Sonhos deixados pelo caminho. Sonhos arrancados. O que fazer com nossas 

dores? É uma das questões que podem ser lidas a partir da presença da corpa 

da performer. Como lidar com nossas dores sem sucumbir? Mas do que 

encontrar respostas, o segundo experimento da Translogia é um rito de 

expurgação, um espaço/tempo de cura. 

Vinte e nove garrafas de água, fonte direta da vida. Um buquê. A corpa 

no vestido branco. Seus medos lavados nessa comunhão se diluem e inventam 

outras formas. A performer quebra um enquadramento de repetição e, na ação 

e subversão contidas na cena, lança “uma solicitação para se tornar um cidadão” 

(BUTLER 2005, p 200), pautando o abate dos diferentes, dos que são passiveis 

de ódio e não são passíveis de luto. Reivindica o direito de “ser”.  

 

 
26 Evento que acontece na cidade de Ouro preto desde 2016. Nas primeiras edições nomeada 
de ”Semana de diversidade de Ouro Preto e Mariana” até a terceira edição. Na quarta edição a 
semana de diversidade se reorganizou e, em parceria com o NINFEIAS – Núcleo de 
INvestigações FEminIstAS, se transformou em projeto/coletiva Queerlombos.  
27 “é preciso que eu diga. É preciso que você ouça. A segundaPRETA é um movimento-
território-quilombo. é um pensamento. A segundaPRETA nasce numa segunda-feira de Exú. Exu 
é o princípio de tudo, é fio desencapado da força da criação, o nascimento, a célula mater da 
geração da vida, o que gera o infinito, infinita vezes. É considerado o primeiro, o primogênito; 
responsável e grande mestre dos caminhos; o que permite a passagem, o inicio de tudo. Exú é 
a força natural viva que fomenta o crescimento. é o primeiro passo em tudo.” (disponível no site 
do evento: http://segundapreta.com/quem-somos2/ acessado em 31 de julho de 2019) 

http://segundapreta.com/quem-somos2/
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Figura 5 - Ação Dor vestida de Juhlia Santos (em Queerlombos 2018 - Ouro Preto – Foto de 
Arthur Medrado)28 

 

O terceiro experimento da série busca aprofundar elementos relacionados 

às suas identidades, em confronto com questões sobre religiosidade e política 

que vem sendo investigadas pelas artistas. Nele, o rito e o mito se misturam. 

Plateia e artistas são colocadas no mesmo lugar, proporcionando a coletividade 

sacroprofana da nova ritualização. A mistura de sagrado e profano não lhes 

cabe, caminham para além. As performers são resultado do que trans-borda. 

Como já é instituída pela igreja católica a sagrada comunhão, elas ousam criar 

a sua própria comunhão, se valendo dos elementos cristãos para ressignificar 

suas representações. Signos misturados a outros signos que inventam e criam 

outras possibilidades de ser. Como afirma Juhlia Santos29, “o nosso fazer ainda 

não foi categorizado, mas caminha bem próximo do que os acadêmicos ousam 

chamar de desperformance. Somos feitas de pedaços”. 

 

 
28 Depois da apresentação desta ação na semana Queerlombos em 2018 esse registro foi 
postado nas redes sociais e o evento sofreu retaliações e censura, a foto foi excluída pelo site e 
a pagina do evento foi denunciada e deletada.  
29 Juhlia Santos. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2018. 
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Figura 6 - Performace com Juhlia Santos e Giovana Heliodoro em Festival TRANSVIVA - 
Registro Feito por Jô Arlen, 2019 – Belo Horizonte 

 

O encontro, realizado virtualmente pela Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da 

pele (2019), vem acontecendo nesta escrita-conversa para que eu e as pessoas 

com as quais estabeleci um diálogo possamos falar livremente sobre nossas 

existências e relacioná-las com aportes teóricos que contemplem as nossas 

experiências, ainda que, como Juhlia demonstra, precisemos ocupar nosso 

espaço de produção, inclusive do conhecimento: 

 

Até o conceito de transexualidade é um conceito pensado pela 
cisgeneridade, pela cisnorma e agora que estamos ocupando esses 
espaços de produção e conhecimento e começamos a questionar 
essas corpas enquanto possibilidade de existência no sentido de que 
existem corpas TRANS e existem corpas não cisgêneras, que não se 
categorizam e não se reconhecem, mas são corpas que rompem com 
a cisgeneridade. Essas corpas não são bem quistas e aceitas nestes 
espaços cisgênero30. 

 

Neste sentido, busco ampliar a discussão para pensar que pessoas trans 

estão lutando para ocupar espaços, “hackeando” lugares e subvertendo o 

CIStema que já está dado. Como Juhlia Santos afirma: “eu acredito que pode 

acontecer um tensionamento nesses espaços já dados pela cisgeneridade, 

então eu acredito muito na criação de espaços outros”. Em relação ao processo 

 
30 Juhlia Santos. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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de criação de “Translogia de corpas”, sua companheira de cena, Giovana 

Helidoro, o descreve a partir de seu próprio processo de transição. 

 

Esse processo vou discorrer como ele se deu desde o início, começou 
através de uma residência que Juhlia propôs em 2016 no SESC 
PALADIUM em Belo Horizonte. Na ocasião a residência ela entrou em 
contato comigo para que eu participasse desse experimento cênico: se 
os homens são feitos do barro nós somos feitas da lama. Na época eu 
ainda não tinha iniciado o meu processo de transição e por esse motivo 
eu não aceitei o convite por considerar que era um trabalho destinado 
a pessoas transexuais e eu me reconhecia como Drag Queen e ainda 
estava passando por um processo de reconhecimento de minha 
identidade travesti. Como declinei do convite, nesse processo com o 
SESC, quem participou do experimento foi a Thais Ariel, outra mana. 
Neste momento eu ainda estava nesse processo de me identificar, me 
localizar, de compreender como estava se construindo a minha 
transexualidade, minha travestilidade, minha identidade de gênero. 
Esse processo para mim foi muito tênue e a Júhlia acompanhou, 
continuamos juntas e agora que esse processo está mais avançado ela 
me faz novamente o convite numa fase em que eu já havia me 
transicionado, mas ainda não tinha começado minha terapia hormonal. 
Voltamos então a esse experimento cênico numa outra fase após dois 
anos do primeio convite. Aquele experimento então cria um corpo para 
mim porque a representação que eu executava na cena representava 
esse corpo que estava se hormonizando e buscando sua identificação 
e a reprodução do que é ser mulher, me vi mais uma vez envolvida de 
forma pessoal e direta com esse experimento. O experimento se 
desdobrou e passamos a criar outros criando uma translogia das 
corpas. Dentro desse processo a Juhlia criou o experimento cênico dor 
vestida que vem de um lugar interno dela, de uma dor, de algo que ela 
está resolvendo com ela mesma sobre sua existência, inclusive em 
nossa última apresentação no festival quilombo nós nos encontramos 
em um lugar de grande afeto após o experimento onde quisemos só 
nos abraçar. Foi uma vivência muito forte. O último experimento, 
“Quebra” foi feito pela primeira vez neste festival em Belo Horizonte e 
vem muito dizer da quebra das possibilidades e do que estamos 
construindo hoje, a quebra das narrativas de gênero, das narrativas de 
arte e de fé. A ideia com o experimento é quebrar os paradigmas e 
fazemos isso através da metáfora do corpo que representa o pão, e o 
vinho junto do corpo criando uma “santa trindade”, só que essa “santa 
trindade” proposta por travestis negras. Isso é trazido para cena e a 
gente busca dividir esse corpo e esse sangue com as pessoas31. 

 

Gostaria, assim como Juhlia potencializa em seu trabalho, de entender as 

ações tratadas aqui sob a perspectiva da “dororidade”, conceito elaborado por 

Vilma Piedade que, por meio dele, questiona a ideia de sororidade como 

exercício de irmandade entre todas as mulheres: “É um conceito muito antigo e 

importante para o feminismo”32. Para Vilma Piedade, é a dor que irmana todas 

 
31 Giovana Heliodoro. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
32 Em entrevista a revista CULT em 2017 – acessado em 31 de julho de 2019 - 
https://revistacult.uol.com.br/home/dororidade-vilma-piedade/ 

https://revistacult.uol.com.br/home/dororidade-vilma-piedade/
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as mulheres e, a partir dessa perspectiva e do que muito nos diz e nos mostra 

Juhlia, ao participar de rodas de conversa e executar seus trabalhos artísticos, é 

também a dor que nos irmana, (a nós) pessoas TRANS e pessoas PRETAS, e 

que fortalece as nossas redes, é aquilo que nos move para o encontro. Ainda 

sobre isso, Vilma Piedade (2017, p. 17) afirma: 

 

Dororidade carrega no seu significado a dor provocada em todas as 
mulheres pelo machismo. Contudo quando se trata de nós, mulheres 
pretas, tem um agravo nessa dor. A pele preta nos marca na escala 
inferior da sociedade.  E a carne preta ainda continua sendo a mais 
barata do mercado. É só verificar os dados... 

 

Por meio da noção de DORORIDADE, a autora critica a ideia de 

sororidade, no sentido em que esta nunca nos pensou, pois “a sororidade parece 

não dar conta da nossa pretitude” (PIEDADE, p.17), nem de nós, mulheres 

TRANS, no sentido em que definitivamente não nos alcança. Para Juhlia, a 

SORORIDADE é branca e é a dororidade “que nos faz ter mais forças entre nós: 

nos aproximamos pela dor e essa dor pode ser também o gatilho para uma luta 

por existência humana, artística e por [re]existência dentro da sociedade”. Ela 

completa:  

 

Prefiro pensar a “dor vestida” como uma dança, um exorcismo, ritual, 
troca de acúmulos, afetos e atravessamentos. Quando em pensei na 
“dor vestida” eu não pensei no outro, eu não pensei em como isso iria 
chegar e alcançar o outro, como isso seria uma forma de 
convencimento, “dor vestida” para mim foi um rito, “dor vestida” para 
mim é uma comunhão e essa comunhão é dolorosa, me machuca, me 
fere todas às vezes porque para mim é como se eu voltasse, revivesse 
e remoesse a minha dor cenicamente33. 

 

Nós, pessoas TRANS, somos CORPAS e somos CULTURA. Temos uma 

forma de estar no mundo e de percebê-lo que é muito própria. Reivindicar esta 

cultura significa romper com a lógica de patologização dos corpos, que defende 

a ideia de que nascemos em corpos errados. “Eu não vou aceitar esse ódio ao 

meu corpo, eu não quero odiar o meu corpo, não tem nada de errado com o meu 

corpo. Se existe algo de errado talvez seja a sua expectativa, o seu padrão. Aqui 

não”34. 

 

 
33 Juhlia Santos. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
34 JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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2.2 Arte e (re)existência: produção de presença de corpas ditos queer em 

uma perspectiva TRANSartivista e TRANSliteraria 

 
Para começo de escuta tem uma poesia TRANSliteraria: 

 
Para QUEBRAR o corpo 

Pintam-me de carne e até num sopro ela se descasca e sangra 
Desejam uma cópia que havia se encontrado com a cópia da outra 
cópia que se copiou da cópia da outra cópia desde aquela cópula 
inicialmente copada pelas cópulas daquele antigo baralho de mão 
Entretanto sendo eu assim um ser de acentos circunflexos 
intersexuais e não bináries sigo por estradas soladas em acordes 
de batom vermelho calças largas, saltos, aba reta pra trás reflexos 
e espelho Nunca soube o que era mesmo e comecei então a me 
confundir com o que não era mas que insistia em me devolver com 
tapas Até perceber que o tapa que mais me doía era exatamente o 
meu Visto-me de mim para despertar o discurso que repete e replica 
CIStematicamente colonizado estereotipado, normativo e opressor 
Eu sou protagonista do meu corpo trans transviado intersex e 
esquizofrênico Afinal por qual motivo estariam eles falando de mim? 
Qual a necessidade teriam para se preocupar? Eu sou protagonista 
do meu corpo trans transviado intersex e esquizofrênico Era como 
saber os naipes e a possibilidade numérica exata de um baralho e 
saber ao mesmo tempo pelo sentido da visão que tenho que cada 
uma das cartas está de costas seja no monte, nas mãos fechadas 
ou abertas sem binariedades nisso, mas também verticais ou 
horizontais elas estavam de costas eu sabia os números que 
poderiam aparecer assim como as letras e formas Pensando em 
baralhos começo então a pensar em ocasiões O que são, se são 
milhões, trilhões, ou se era ocasião, apenas ocasião Que mania 
pedante a de alertar-se para ruídos. A descarga na madrugada era 
incessante e a perseguição parecia gostar às vezes de sentir-se em 
fuga. – Como bater, como bater? Tento trapacear pela retórica? Ou 
corro, entrego logo os pontos dessa queda e imediatamente 
proponho uma melhor de três? Era complicado confiar em ocasiões 
e eu sou protagonista do meu corpo trans transviado intersex e 
esquizofrênico. Desejo que o meu corpo tenha liberdade de ser e de 
se transformar para que possa ser um e dois e três e que não tenha 
limite mesmo que se exauste. Por qual motivo continuam falando de 
mim? Ok, mas qual a necessidade eu teria para me preocupar? Eu 
sou o protagonista do corpo que genitalizam Constroem família, 
religião e também marginalização Afinal, concepção de qual 
competência de qual espertize? O seu olhar e a expectativa violenta 
e preconceituosa sobre a minha estética sobre a minha Cultura 
sobre a minha expressão sobre a minha diferença quase poética e 
sobre a dispensa de liberdade que me cabe pelo eu o meu eu o eu 
que me habita que eu habito O impasse da genitália das vozes e 
dos ouvidos O impasse que eu entendo mas não acredito Então me 
armo de palavra alada. E então disputo35. 

 

 
35 JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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Formada por quatro homens TRANSGÊNEROS e 

TRANSMASCULINOS, a Banda MASCUCETAS se afirma como um encontro 

artístico, político e de resistência, através da polifonia dos discursos de suas 

corpas, das multilinguagens utilizadas em suas performances e do deboche 

como guia de sobrevivência. Residentes em Belo Horizonte, os artistas fizeram, 

em 2018, 22 apresentações em cidades de Minas Gerais, e receberam o Prêmio 

Cellos MG de Iniciativa de Direitos Humanos e Cidadania LGBTTQI+ em julho 

do mesmo ano.  

 

Nós somos de áreas de conhecimentos e estudos diferentes, mas nos 
interligamos em lugares e interesses em comum. Por isso é uma “Tipo-
Banda”. Rodrigo, Lui e João são atores por formação, Bruno é músico 
por formação desde criança e bem didaticamente sempre deu muito 
apoio e instrução na música, JoMaKa também é poeta marginal e 
compositor, Lui é ator mas tem um envolvimento forte com a música, é 
compositor e tem composto nossas letras e arranjos lançadas até 
então, mas todos nós da banda sempre participamos de alguma forma 
dessas criações. Rodrigo é ator e performer, e atualmente trabalha e 
estuda teatro, enquanto atuante e diretor, o Bruno é nosso guitarrista, 
mas é multiinstrumentista, toca de tudo, JoMaKA está no baixo, Lui no 
teclado, Rodrigo na percussão e todos nós cantamos (cada música tem 
sua particularidade de instrumentos e vozes)36. 

 

Para facilitar ou problematizar nossas conversas sobre a arte dos meninos 

do Mascucetas, da Academia Transliterária e sobre as práticas das demais 

artistas com quem dialogamos por aqui, desejo pensar a partir de uma 

perspectiva QUEER, não para reforçar esse discurso, mas para entender como 

ele vem sendo elaborado no decorrer dos anos, desde o seu surgimento como 

conceito que pensa, de fato (ou não), corpas LGBTTQI+ não somente nas 

ARTES, mas em todos os movimentos SOCIAIS, CULTURAIS e 

IDENTITÁRIOS que nos envolvem.  

 

A arte está no meu corpo, na experiência desse corpo que por si só é 
uma cena, é cenário, música, figurino. O meu trabalho não diz mais o 
que eu estou vendo, e, se existe inspiração para trajetória artística, 
sinto que está na minha própria história, na voz e no protagonismo que 
eu me transpareço37.  

 

 
36 Banda Mascucetas - . Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
37 Declaração de JoMaKa (mebro da academia Transliteraria e da banda Macucetas) ao jornal o 
Tempo em maio de 2019 - https://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem/no-dia-contra-
lgbtfobia-confira-artistas-que-trabalham-com-a-tematica-1.2183178 acessado em 12/06/2019 

https://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem/no-dia-contra-lgbtfobia-confira-artistas-que-trabalham-com-a-tematica-1.2183178
https://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem/no-dia-contra-lgbtfobia-confira-artistas-que-trabalham-com-a-tematica-1.2183178
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Na declaração dada por JoMaKa pude perceber, como em outras 

conversas e escutas, a importância de considerar e colocar em primeiro plano 

nossas vivências e nossas corpas, tomando nossas práticas artísticas de forma 

transversal, ou seja pensadas e executadas a partir de nossas histórias, dores e 

vivências.  

 As teorias a nós apresentadas pelos filósofos e pensadores designam um 

conjunto de saberes que pretendem definir as coisas, nós e os acontecimentos. 

Os estudos queer, por outro lado, além da academia onde vêm sendo fortemente 

elaborados por vários teóricos, a partir de diversas perspectivas, surgem com a 

intenção de desvio da norma para pensar corpas e práticas fora da normatização 

e no lugar da subversão. Queer, traduzido do inglês, é um xingamento que quer 

dizer “estranho”, “esquisito”, de forma perjorativa. Esse xingamento é assumido 

por teóricos e militantes com o intuito inicial de subverter a carga negativa que 

ele carregava ao se referir às estranhas, as BIXAS, às TRAVESTIS, às 

MONSTRAS.  

 Os estudos queer não estão focados em estabilidades, mas suas 

reflexões estão pautadas numa diversidade e sugerem um movimento 

perturbador do regime político e social da heterossexualidade. Com a epidemia 

da AIDS, na década de 80, quando a população homossexual era vista (ainda 

hoje) como uma ameaça à coletividade, os estudos queer foram desenvolvidos 

como uma crítica aos estudos que validavam a heterossexualidade como a 

norma padrão da sociedade, e propunham ampliar a noção de sujeito enquanto 

provisório, em constante processo, indefinido, inacabado. A partir de Seidman 

(apud LOURO (2008, p. 46), podemos pensar a teoria queer como potência de 

[re]existência. 

 

A teoria queer constitui-se menos numa questão de explicar a 
repressão ou a expressão de uma minoria homossexual do que numa 
análise da figura hetero/homossexual como um regime de poder/saber 
que molda a ordenação dos desejos, dos comportamentos e das 
instituições sociais, das relações sociais numa palavra, a constituição 
do self e da sociedade.  

 

 Os Estudos queer foram criados também a partir de uma conexão com os 

estudos feministas pós-estruturalistas, que buscavam investigar as 

sexualidades, as noções de gênero e identidades do sujeito como socialmente 
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criadas. Judith Butler é um de seus principais expoentes, pensando em 

questões, como as vistas anteriormente, sobre performatividade de gênero e 

fabricação de identidades. Fortemente influenciada pelo pensamento de Michel 

Foucault e de Jacques Derrida, no que tange à noção de que a sexualidade é 

produto de um discurso social e à perspectiva da desconstrução, Butler (2002, 

p. 58) afirma que o “queer adquire todo o seu poder precisamente através da 

invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e insultos”. 

Assim, cruzar essas teorias com as práticas e os ATOS de [re]existência, nos 

coloca num lugar de importante reflexão sobre os processos de desconstrução, 

enunciados por esses pensadores, e sobre os processos de construção de um 

novo lugar e de uma nova lógica, conforme desejado por nossas corpas.  

 Numa perspectiva de dualidade – desconstruir/construir, 

heterossexualidade/homossexualidade – a ideia dos estudos queer é justamente 

problematizar essas oposições porque, quando se trata de binarismos, um dos 

polos sempre será o polo normativo, excludente, pois se trata também de 

relações construídas socialmente para fortalecer a hegemonia do grupo 

dominante.  

 O desenvolvimento dos estudos queer no Brasil acontece de forma 

progressiva e subversiva em várias áreas do conhecimento, inclusive nas artes.  

Por volta do começo dos anos 2000, alguns pesquisadores brasileiros como 

Guacira Lopes Louro, Leandro Colling, Larissa Pelúcio e Marcia Tiburi, 

começaram a estabelecer diálogos, para além das teorias feministas, com os 

estudos queer, de forma a apropriar-se deles para entender as sexualidades e 

como elas se relacionam com a sociedade.   

 A tradução do Queer na América Latina passa por algumas contradições 

linguísticas e práticas que tentam dar conta (tenho minhas dúvidas se dão) de 

um mal-estar entre corpas e norma. Se, por um lado, a teoria queer surge nos 

80, nos Estados Unidos, em meio à crise disciplinar das humanidades e na 

emergência de um questionamento frente às políticas identitárias, levantadas por 

movimentos insurgentes e questionadores surgidos nessa época, tais como o 

ACT UP (grupo de choque radical na luta contra a Aids); por outro lado, ao ser 

traduzido, no contexto latino-americano a partir da década de 90 e, mais 

fortemente nos anos 2000, o conceito passa por um processo de interpelação 

dos estudos acadêmicos aliado a uma onda de surgimento de artivistas, 
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organizações e reflexões sobre as sexualidades contemporâneas e suas 

políticas e, de uma forma ainda mais incisiva, de grupos e pessoas que 

questionam a ocupação de suas corpas no mundo. Essas corpas passam a se 

organizar entre si e, para Jaqueline Gomes de Jesus: 

 

O ativismo social cada vez mais frequente entre homens e mulheres 
transexuais e travestis, praticado de forma mais ou menos intuitiva, tem 
aumentado a consciência política da própria população transgênero. 
Isso se relaciona ao fato de que as pessoas passam a se perceberem 
e são percebidas como integrantes de um grupo social antes invisível, 
partilham crenças e sentimentos com outros indivíduos trans, e 
começam a se comprometer subjetivamente com o grupo (GOMES, 
2012, p. 10). 

 

Isso sugere uma [re]existência que surge das margens. Os estudos queer 

vão contribuir, então, para se pensar em vivências consideradas desviantes em 

relação à heteronorma e ao binarismo sexual. As corpas que resistem são 

produto de uma articulação cultural que compulsoriamente os coloca no lugar da 

margem, fora da “normalidade” e, na contramão, em lugares de (re)existência.  

 

Acreditamos muito que a Tipo Banda Mascucetas seja um movimento 
de resistência, que surge na cidade de BH mas que se expande para 
outros estados, um movimento irreverente, um movimento de criação, 
de representatividade desses corpos de Homens Trans, 
Transmasculines, Boycetas, Não-Bináries, Intersexo, corpos tão 
marginalizados, invisibilizados e esquecidos. Pouco se é dito sobre os 
nossos corpos e perspectiva, experiências de vida, então a partir do 
momento em que temos esse tipo de produção emergindo nas cidades, 
em que essas vozes começam a serem ouvidas, dizem e ditam 
pensamentos e formas e não formas, explicitam vivências e realidades, 
e fortalecem laços de afeto de possibilidades, de existência! De não 
ser apenas uma fumaça! Mascucetas é uma forma de movimento de 
Resistência!38 

 

Ainda hoje, mesmo considerando toda a insurgência de movimentos que 

pensam nossas existências, principalmente aqueles construídos por pessoas 

ditas queer, essa discussão, no Brasil, está ainda restrita à academia e, de certa 

forma, descolado de movimentos sociais da população LGBTTQI+, que tem se 

mobilizado muito em torno da luta pela despatologização das identidades 

TRANS, inclusive nas redes sociais da internet. Gostaria de dar um destaque à 

comunidade “Despatologização Trans. CID/DSM”39,  da  rede social Facebook, 

 
38 Banda Mascucetas - . Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
39 http://www.facebook.com/#!/groups/267024486729539 

http://www.facebook.com/#!/groups/267024486729539
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que tem o intuito de agrupar pensadores nacionais e internacionais para discutir 

temas pertinentes à luta contra o enquadramento como transtorno mental das 

identidades de pessoas TRANS. 

 

No entanto, ninguém é totalmente livre das dinâmicas sociais e 
culturais existentes no sistema de género institucionalizado. Ao 
tomarmos qualquer decisão relativamente à nossa identidade ou 
expressão de género, não podemos escapar ao facto de que o fazemos 
no contexto do sistema dual de género patriarcal. Particularmente as 
mulheres trans são incentivadas e, por vezes, obrigadas a adoptarem 
a definição tradicional do ‘ser feminino’ a fim de serem aceites e 
legitimadas pela comunidade médica, que se auto-nomeou como 
decisora de quem é genuinamente "mulher" e quem não o é. Assim, as 
mulheres trans, vêem-se muitas vezes obrigadas a "provar" o seu “ser 
feminino”, exibindo os estereótipos de género a fim de receberem as 
intervenções hormonais e cirúrgicas e de serem reconhecidas como 
mulheres. Esta prática é opressiva tanto para as mulheres trans como 
não trans, uma vez que nega a singularidade de cada uma (KOYAMA, 
2000. Manifesto Trans). 

 

São vários os desafios apresentados e impostos a pessoas trans no 

contexto brasileiro, como violação de direitos, violência psicológica e física que 

levam ao abate e eliminação dessas corpas. A reivindicação, então, é por 

respeito aos direitos básicos: educação, saúde, subsistência, dignidade. Um 

exemplo é o direito ao uso de nome social. No entendimento de BENTO (2012), 

o uso do nome social tornou-se, no Brasil, uma grande “gambiarra” legal, que 

não garante o direito de fato à população TRANS e que sofre várias restrições 

legais para que seja plenamente adequado e efetivado. Por outro lado, as redes 

de afeto têm garantido um mínimo de cuidado mútuo para as pessoas trans. 

Como afirma JoMaKa40, em relação aos Mascucetas: “Aqui eu tenho família, 

afeto, amor. Sou apaixonado por esse coletivo que trouxe para mim a ideia de 

que eu sou e posso sim ser artista. Gosto da ideia de ser artivista”. 

Impulsionados por suas questões, os meninos “mascucetas” buscam 

escapar a delimitações e normatizações, propondo um vazamento aos 

enquadramentos que são impostos a eles. Assim, assumem um corpo 

transgressor e marginal que transborda subjetividade ativa, política e crítica. 

Certamente é por meio de uma percepção de si como corpa viva, experienciada 

e afetada, que podem produzir diferentes sentidos em seus mecanismos de 

subjetivação.  

 
40 JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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Figura 7 - tipo banda MASCUCETAS - Foto de Lucas Ávila, 2018 

 

A ação/atuação dos Mascucetas cria um importante espaço para o 

cuidado de si e para a criação de uma poética de si. Como lembra Foucault 

(2004, p. 6), “é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti 

mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo”. Para os meninos, o que eles estão 

fazendo é uma “tipo” banda:  

 

até mesmo porque é difícil definir o que somos. Nossos corpos só 
entram em caixas para cumprirem termos públicos. Mas o que fazemos 
sem dúvida é político pelo simples fato de nossos corpos estarem e 
protagonizarem. A cada encontro, uma experimentação do trabalho e 
mais que isso, da vida que levamos juntes41. 

 

Anterior ao Mascucetas, o movimento LGBTTQI+ na capital mineira foi 

marcado pelo surgimento da “Academia TRANSliterária” (2015), composta 

atualmente por Titi Rivotril, Jô Arllen, Pitty Negreiros, Lui Rodrigues, Rodrigo 

Carizu, Brisa Alkimin , João Maka, Nickary Aycker, Iddlyla Silmarovi, Marta 

Neves, Fernando Ball, Ed Marte e Luci Universo. A Academia TransLiterária 

 
41 JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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funciona a partir da coletividade e potência das CORPAS que dela fazem parte 

direta e indiretamente, propondo experiências e poéticas que vão ao encontro 

do sensível e do invisível e dão “corpo” às relações entre essas sujeitas e o 

mundo, em um trans-bordamento contínuo entre ética/estética, público/privado, 

corpo/ambiente. 

A coletiva propõe ações estratégicas, estéticas e linguagens artísticas 

para difusão e protagonismo da arte/cultura T e periférica, se reunindo 

periodicamente para trocas e discussão sobre as produções que realizam como 

artistas independentes, em uma construção que deixa de ser individual e passa 

a se formar na junção das linguagens e particularidades que cada uma traz. O 

grupo se sustenta a partir de projetos aprovados em editais, mas principalmente 

por meio de apresentações que fazem dentro de festivais e eventos para os 

quais são convidadas. A Academia Transliterária participou, como convidada, da 

II e III Semana de Diversidade de Ouro Preto e Mariana em 2016 e 2017. Sobre 

essa participação, diz JoMaKa42: “Encontrei outra família, uma irmandade 

imensa e absoluta. Pessoas que entenderam que precisamos criar estratégias 

para viver, trocar afetos, não perder a alegria. E não vamos deixar de lutar”.  

Além de ser um coletivo de produção artística e cultural, a Academia 

também tem o intuito de possibilitar a formação e empregabilidade de seus 

membros e de outras pessoas T bem como de deixar registro e memórias feitas 

por essas pessoas, de modo a reforçar sua própria representatividade. Como diz 

Jô Arllen43:  

 

levando em consideração que nossa história não é contada muito 
menos registrada, assim quebramos com um sistema que derrama 
sangue e apaga vivências potentes. O coletivo é majoritariamente 
formado por pessoas T (Trans e Travestis) e também pessoas 
Cisgêneras (Cis aliados).  

 

A Academia TransLiterária oferece ainda atividades formativas como 

oficinas, rodada de leituras de textos – com o intuito de investigar poéticas e 

estéticas a partir da cultura travesti/trans e construir metodologias criativas – e 

rodas de conversa. As rodas de conversa promovem a difusão dessa cultura a 

partir de debates, com temas como representatividade, poéticas de corpas 

 
42 JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
43 Jô Arllen. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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dissidentes e outras questões que podem partir das vivências de seus 

integrantes. As rodadas de leitura apresentam ao público as diversas produções 

literárias feitas por pessoas travestis/trans, muitas delas produzidas ou 

catalogadas pelos próprios integrantes da Academia, a partir de concurso 

literário.  

 

Ser da TransLiterária é permanecer viva e compreender a necessidade 
de estar junta das suas e dos seus, acredito nessa coletividade como 
forma de reconstruir lugares de fala, estar presente enquanto artista e 
poder produzir com pessoas que compreendem suas vivências, para 
assim compartilhar com o externo o processo44. 

 

 
Figura 8 - Acadêmia TRANSliterária -  registro do acervo do coletivo, 2019 

 

A Academia Transliterária é uma coletiva de resistência que emerge em 

meio ao violento contexto de normatização e exclusão de pessoas trans, criando 

seus próprios espaços e recursos, subvertendo o CIStema e se fazendo presente 

enquanto existência. Como pessoas, artistas e trabalhadoras, seus integrantes 

buscam construir novas narrativas para pessoas que já tem uma história contada 

 
44 Jô Arlen. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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a partir de estereótipos que não lhes pertence. A TransLiterária é apoio, criação, 

registro, produção e um espaço de expansão das corpas. Movimentos como este 

deslocam a corpa para explorar tantos outros fragmentos das identidades, outras 

micropolíticas, desestabilizando a ordem e a “normalidade”. Sobre a Academia 

Transliterária, João Maria45 diz: 

 

Acredito na transformação social pelo caminho da arte, da cultura, 
assim como as pessoas que são TransLiterária. Foi a partir de 
iniciativas que buscam inclusão social que eu comecei a compreender 
mais sobre as capacidades e as vontades que tinha. Sou uma pessoa 
trans não binárie, intersexual, repleta de privilégios se comparar a 
minha trajetória com a de várias travestis e pessoas trans... Penso ter 
portanto responsabilidade social. Busco formação nos universos da 
educação e cultura para que a arte também seja uma forma de 
sobreviver financeiramente, que eu possa ser valorizado enquanto 
poeta, artista, artivista que sou. Acho que nesse momento em que 
vivemos em pleno fascismo, cada pessoa contribui como pode, como 
acha que está disposta. Isso vale também para coletivos.Creio que 
nós, travestis e trans, temos o nosso direito a Cidadania violado 
diariamente pelo Estado, que nos exclui de políticas públicas e não nos 
permite o acesso digno a educação, ao mercado de trabalho, ao 
serviço de saúde, ao passo que nem o Direito Básico ao nome é 
respeitado. O preconceito e as normativas estão a toda hora presentes. 
Seja na fila do pão, seja no afastamento da família e também de 
pessoas que diziam ser amigas, seja naquela piadinha que não tem 
graça e que só reforça as estatísticas de violência. 

 

Atravessadas pelo estímulo dos afetos, afet(o)AÇÃO, é possível praticar 

gestos performativos que provocam deslizes nas micropolíticas e hierarquias 

sociais, simbólicas, culturais e artísticas. Atravesso-me por mim mesma, pela 

minha prática artística. Atravesso-me pela outra, para que eu possa refletir sobre 

a emergência de uma reconfiguração dos padrões que são impostos a NÓS: 

(re)construção.  

TRAVESTI, BIXA, VIADO, SAPATÃO, CAMINHONEIRA. A partir de uma 

perspectiva política, podemos entender a teoria queer aqui (as vivências das 

corpas), como uma estratégia que dissolve a identidade e passa a se recriar em 

uma hiperidentidade como ATOS E SUBVERSÃO de forma a desestabilizar a 

HETERONORMA e, muitas vezes, as estabilidades do próprio movimento GAY 

como um lugar em fuga no contexto da violência política contra as “minorias” 

sexuais dentro do próprio movimento.  

Para manter a escuta tem outra poesia TRANSliterária: 

 

 
45 JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019. 
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desidium.  
Perguntando-me se há limite para o desejo não para o que se deseja 
eu digo limite para o desejo  
E essa voz que se pergunta às vezes percebo ser minha dai vejo que 
não  
O desejo fala por si e também deseja saciar cada gosto do quarto agora 
escuro e silencioso  
O desejo fala por si e também deseja a eternidade do momento único 
que faz do beijo lágrima e pinta os lábios desse meu ser "finito" e 
"imperfeito"  
Ainda perguntando-me já quase insatisfeito com o que essa voz que 
agora é a minha responde apenas na cabeça  
E a dor que me dói tem apetite  
E a insônia que me cansa tem sono e não dorme  
E o corpo frágil anseia proteção  
O dia raia de novo e eu mais uma vez acordo pensando nos próximos 
desesperos  
Os entrelaços são os que mais me condenam e eu sofro sozinho e 
calado pelo que se perpetua em rimas que não estão sós  
A tristeza me faz jurar que cada passo é festa  
E que se existe música então que se dance  
E que se existe amor então que se ame  
E que se existe sentido então que se vá para frente  
E que se existe gente então que se respeite  
E que se existe fé então que se renove  
E que se existe esperança então que se faça o esperado  
E que se existe a possibilidade então que se mude  
E que se existe o encontro então que se marque  
E que se existe o desejo então que se queira.  
(JoMaKA. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019) 

 

 

2.3 - Outros corpos que (re)existem: “a gente combinamos de não morrer”  

 

Para falar sobre a quebra é preciso imediatamente escapar de 
estruturas lógicas que oposicionam individuo de coletividade.  
Jota Mombaça, 2019 

  

 Retomo cada uma dessas situ-ações – tanto por meio dos relatos 

produzidos para esta pesquisa por suas proponentes, quanto pelo afeto que 

provocaram em minha CORPA, no caso daquelas que pude assistir e vivenciar 

diretamente – para falar de escuta e de silenciamento, num intuito de politizar a 

ferida, a dor, como propõe Juhlia Santos, mas também Jota Mombaça e Suzy 

Shock, artistas TRANS com quem dialogo para entender meus processos de 

auto (re)conhecimento. Ao partir das vivências da minha corpa, busco chamar 

atenção às tradições do silêncio que são em nós incutidas através do medo. 

Medo de morrer, medo de ser agredidas, medo de SUCUMBIR.  
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 Escrever sobre a presença da corpa monstra na cena contemporânea, no 

presente momento, tem sido uma tarefa arriscada e difícil, pois estamos 

atualmente INSERIDAS num REGIME político que coloca nossas vidas e direitos 

em RISCO, tanto pelo imaginário que produz, com seus discursos de ÓDIO, 

como por meio de medidas concretas, tais como a suspensão de um vestibular 

voltado para pessoas trans e intersexuais46 ou a campanha pela liberação do 

porte de armas. Um regime que, por meio de um projeto necropolitico de largo 

alcance, legitima VIOLÊNCIAS de toda ordem contra pessoas LGBTTQI+. No 

caso do Brasil, o projeto necropolítico do atual (des)governo inclui, além da 

comunidade LGBTTQI+, também as pessoas pobres e, majoritariamente, as 

pessoas negras. Trago o termo “necropolítica” a partir das noções propostas por 

Achille Mbembe (2016, p. 146) no ensaio de mesmo nome47:  

 

propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias 
maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de 
fogo são implantadas no interesse da destruição máxima de pessoas 
e da criação de “mundos de morte”, formas novas e únicas da 
existência social, nas quais vastas populações são submetidas a 
condições de vida que lhes conferem o status de “mortos-vivos”.  

 

 Em seu ensaio, o filósofo camaronês salienta o vínculo existente entre 

racismo e necropoder, pois, segundo ele, esse controle “pressupõe a distribuição 

da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o 

estabelecimento de uma cesura biológica entre uns e outros” (MBEMBE, 2016, 

p. 128), ou seja, aquilo que Foucault vai rotular “com o termo (aparentemente 

familiar) “racismo”. Mbembe não vai tratar das desigualdades geradas por 

condições de gênero, mas, se junto a ele pensarmos que “a expressão máxima 

da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem 

pode viver e quem deve morrer” (p. 123), é possível considerar que as corpas 

 
46 Segundo matéria da revista Carta Capital, “após interferência do Ministério da Educação, a 
Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) – que lançou no dia 9 de julho 
um vestibular voltado para pessoas transgêneras e intersexuais – , suspendeu o edital e cancelou 
a proposta. (...) O edital anunciado pela universidade, uma das 68 federais do País, seria válido 
para 19 cursos de graduação em várias áreas, como Administração Pública, História, 
Enfermagem e Pedagogia. Os estudantes iriam concorrer a 120 vagas nos campi do Ceará e da 
Bahia e começariam as aulas no dia 30 de setembro”. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/educacao/pelo-twitter-bolsonaro-anuncia-suspensao-de-
vestibular-para-pessoas-trans/ . Acesso em 08/08/2019. 
47 MBEMBE, Achille. Necropolítica. Arte & Ensaios, revista do PPGAV/EBA/UFRJ, n. 32, dez 
2016. pp. 123–151. 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/pelo-twitter-bolsonaro-anuncia-suspensao-de-vestibular-para-pessoas-trans/
https://www.cartacapital.com.br/educacao/pelo-twitter-bolsonaro-anuncia-suspensao-de-vestibular-para-pessoas-trans/
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das quais trato neste trabalho ocupam o polo negativo na distinção entre “quem 

importa e quem não importa, quem é “descartável” e quem não é” (p. 135).  

 Considero necessário dizer que, daqui de onde vejo, deste lugar que 

ocupo no polo “NEGATIVO” do mundo, apreendo fortemente a necessidade de 

me posicionar politicamente, pois o momento em que escrevo é um momento de 

grandes retrocessos no cenário político brasileiro, no que diz respeito à 

existência de nossas corpas. Assim, na contramão da necropolítica, afirmo: 

NOSSAS CORPAS IMPORTAM.  

 Penso ainda, a partir do encontro com Jota Mombaça, artista trans de 

quem tratarei a seguir, se seria possível escrever e compor também com as 

frequências que não são possíveis de ouvir, frequências que partem para uma 

descolonização da escuta. Essa metáfora me ajuda a criar estratégias para dar 

voz ao que vem até mim, afirmando, a partir dos experimentos propostos pelas 

artistas e desta escrita fora da pele, nossa potência de vida, nosso direito à 

existência. Como bem coloca Gloria Anzaldua (1987) “eu não vou mais sentir 

vergonha de existir. Eu vou ter minha voz (...). Eu vou ter minha língua de 

serpente, minha voz de mulher, minha voz sexual, minha voz de poeta. Eu vou 

superar a tradição de silêncio”. 

 Mas será que eles estão prontos para ouvir a voz das corpas? Fazendo 

coro a MOMBAÇA, ao refletir sobre as nossas existências, pergunto: pode um 

cu mestiço falar? E pergunto mais: pode uma monstra falar? Pode uma travesti 

falar? Quem escuta a travesti? Neste sentido é relevante retomar a questão da 

tradução do termo QUEER nos trópicos, levando em consideração a posição de 

Gayatri Spivak (1998) quando questiona se “pode o sujeito subalterno falar?”. 

Alguns dos estudiosos da “catedral queer” sugerem que, ao traduzir o termo para 

o português, perde-se o poder conotativo do termo e limita-se o seu poder de 

transformação política. Neste trabalho, quero evidenciar que o QUEER sou EU, 

minha corpa, o QUEER é BIXA, SAPATÃO, VIADO, TRAVESTI, o QUEER é a 

CORPA MONSTRA. Quem vai nos escutar? 

 

Se me calam, é porque de alguma forma minha voz assusta. Talvez 
porque eu seja eco, porque sou uma legião. Uma legião dissonante & 
desbocada, que não dissimula suas verdades, mas penso 
principalmente que quando me calam & nos censuram, é porque têm 
medo do que nossa voz pode causar. Que vidas nosso canto suscita, 
que movimentos dispara & que corpos liberta? Ainda mais em tempos 
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como esse de crise & retrocesso político tão grande. Agora mais do 
que nunca cada encontro nosso, cada agrupamento é muito importante 
& fundamental pelo que podemos levantar, transtornar & fortalecer. O 
que mais me deixa triste é não poder realizar esse encontro agora 
nesse momento tão importante & delicado. (...) É triste perceber que a 
censura parte até mesmo de dentro da nossa comunidade. Eu sei que 
somos diversas & que tbm somos atravessadas pelas estruturas desse 
cistema, sei que minha música incomoda & é justamente por isso que 
se faz necessária. A censura não me abala, mas me impulsiona a 
continuar fazendo com ainda mais coragem e integridade meu 
trabalho. Porque sinto que o que canto, além de fazer pensar & dançar, 
nos movimenta. E o movimento assusta, desestabiliza & nos provoca 
a agir. Tenho certeza que logo menos nosso encontro vai acontecer. 
Faremos acontecer! 48. 

  

 2018. FIT – Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo 

Horizonte. O lugar é o Centro Cultural da UFMG. As portas principais, que dão 

acesso à rua, estão abertas para que o público aguarde no hall de entrada do 

prédio. As pessoas se encontram, se abraçam, se reencontram... talvez por isso 

as emoções já estivessem afloradas ali. Observo um número considerável de 

pessoas negras, mas que não se sobrepõe ao número de pessoas brancas 

presentes. Observo também a presença de pessoas TRANS e negras 

envolvidas na produção do evento e muito expressivamente na cobertura dessa 

programação. Ainda no primeiro momento deste encontro, me parece que a ação 

já havia começado pois, de lá de baixo, já se escutava um barulho que lembrava 

o revirar de vidros quebrados. O público é conduzido pela produção do evento a 

subir a escadaria, de madeira e imponente, com duas entradas que nos levavam 

para uma sala ampla com as janelas abertas para rua, para o baixo centro de 

Belo Horizonte.  

 A performer, JOTA MOMBAÇA, está vestida de preto. Na sua lateral, outra 

performer (narradora), Cíntia Guedes, posicionada em frente a um microfone, 

segue fazendo leituras. Livros e outros materiais impressos compõem uma 

narração monótona e algumas vezes repetitiva, feita com gestos e entonação 

bem marcados: arrisco dizer que a ambientação tediosa da leitura é proposital. 

A companheira lê recortes de escritas teóricas, poemas e, no grande apanhado 

de sua leitura – que acontece paralelamente à ação de MOMBAÇA – sem 

 
48 #EquipeDaQuebrada, postado no perfil @lindaquebrada em 02 de agosto de 2019. 
Recentemente, enquanto finalizava este trabalho, recebi a notícia de que a artista Linn da 
Quebrada e sua #EquipeDaQuebrada tiveram o show “trava línguas” censurado na programação 
da parada Gay de João Pessoa, tendo a produção da parada alegado que o show era muito 
“pejorativo” para o evento. 



83 
 

interrupção, ela fala sobre o genocídio cotidiano da população negra e sobre 

como corpas criam estratégias para sobreviver a processos de violência 

instaurados pela sociedade.   

 

  
Figura 9 - A gente combinamos de não morrer - Jota Mombaça – FIT/BH -foto de Guto Muniz, 

2018 

 

Da minha própria perspectiva, como uma bicha racializada, gorda e 
não binária, oriunda da periferia do Nordeste brasileiro, é impossível 
negar o impacto dessa distribuição da violência como ameaça na 
minha vida diária. Simplesmente andar pelas ruas pode ser um evento 
difícil quando suas roupas são consideradas “inapropriadas” e sua 
presença mesma é lida como ofensiva apenas pelo modo como você 
age e aparenta. O risco de tornar-se parte das horríveis estatísticas de 
violência anti-bicha (e anti-trans, anti-nordestina, anti-preta, etc.) é uma 
constante e não é justo que somente nós – que assumimos como ética 
da existência a desobediência à normalidade social ou que 
simplesmente estamos mal posicionadas no ranking dos “direitos 
humanos dos humanos direitos” – tenhamos de lidar com esse risco. 
Redistribuição da violência é uma demanda prática quando estamos 
morrendo sozinhas e sem nenhum tipo de reparação seja do estado, 
seja da sociedade organizada. Redistribuição da violência é um projeto 
de justiça social em pleno estado de emergência e deve ser 
performada por aquelas para quem a paz nunca foi uma opção 
(MOMBAÇA, 2016, p. 9). 

 

 Garrafas de vidro transparente (vazias e cristalinas), montinhos de linha 

vermelha, galhos secos de arvore quebrados e cortados... Todo esse material 

está disposto, de forma organizada, sobre uma mesa grande em frente à JOTA 
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MOMBAÇA. As pessoas que subiram do hall se posicionam, algumas sentadas 

e outras de pé, devido à lotação do espaço, ao redor de um tecido grande, 

branco, que está disposto ao chão de frente para a mesa. No tecido BRANCO, 

vários nomes escritos: THEUSA, DANDARA, GALDINO, GISBERTA, BRUNA, 

MARIELLE, e tantos outros nomes. Podemos agora identificar o barulho que 

tanto tinha incomodado. Um martelo, empunhado por mãos que vestiam luvas – 

dessas que se usa para trabalhar em obras de construção civil – vai de encontro 

a um das garrafas de vidro que a performer, agora, segura na outra mão. Os 

cacos vão parar dentro de uma grande caixa de plástico, recipiente que já 

continha vários outros cacos de vidro de outras garrafas quebradas.  

 Ela quebra a garrafa que se junta aos demais CACOS e segue com a 

ação de revirá-los em busca da lâmina perfeita, como fazia antes de subirmos. 

Ao encontrar um caco mais pontiagudo, a performer o amarra, com a linha 

vermelha, em um dos galhos de arvore selecionados. PEDAÇO DE VIDRO, FITA 

VERMELHA, GALHO DE ARVORE. Minuciosamente, ela fabrica sua própria 

FACA e a exibe para o público ali sentado, como quem mostra que está armada, 

pois sustenta um semblante firme de quem sabe quem é e sabe o que está 

fazendo. Depois de exibir a sua FACA, a performer dirige-se ao centro da sala, 

onde está disposto o tecido BRANCO com nomes de pessoas ABATIDAS pelo 

CIStema e por crimes de ódio, e a deposita ao lado de um dos nomes. Essa ação 

é repetida 21 vezes 

 A performance realizada por JOTA MOMBAÇA pode provocar várias 

leituras e reverberações. Em mim, suscitada pelo movimento repetitivo de leitura 

e fabricação de facas, a ação provocou uma sensação que variava entre o LUTO 

e a LUTA. Tanto os nomes escritos no pano BRANCO quanto a ação de fabricar 

e empunhar FACAS me levam do lugar para onde essas corpas são socialmente 

conduzidas, em direção ao movimento que elas vêm empreitando para hackear 

o CIStema. A gente combinamos de não morrer é o barulho estridente do vidro 

quebrado das corpas que lutam e, ao mesmo tempo, é silêncio das que choram 

suas dores juntas, quebradas e juntas.  

 



85 
 

 
Figura 10 - A gente combinamos de não morrer – FIT/BH – Foto Fredd Amorim2018 

 

 Foucault em História da sexualidade (2013) descreve o caminho que nos 

conduz a nos constituir enquanto sujeitos a partir de códigos de comportamento 

e das diversas formas de subjetivação. O sujeito que assim se forma não é 

definido por uma única identidade, mas traz uma multiplicidade de possibilidades 

que se apresenta a ele e o conduz a um estilo de realidade que produz, segundo 

Foucault (2013) a estética da existência. A estética da existência é o que 

fundamenta e materializa a ética, ou seja, as escolhas pessoais constituem-se 

como concepção ética, que é o que concebe o cuidado de si, as relações com a 

verdade e a ARTE COMO EXISTÊNCIA. 

 

Consiste, portanto numa operação que visa forjar um sujeito do 
conhecimento pretensamente não afetado pelas disposições 
geopolíticas de um mundo organizado por hierarquias coloniais, nem 
pelos efeitos de sociedades marcadas por um corpo-politica que 
privilegia uns tipos de sujeito em detrimento de outros (MOMBAÇA, 
2015, p. 4). 

 

 Pode-se dizer que a estética da existência então cria uma conexão muito 

forte entre a ética e as relações de poder, como reforça MOMBAÇA, pois ela 

pode ser assimilada como uma ARTE REFLEXIVA, experimentada em meio a 

um jogo de poder que usa de meios de produção, ação e elementos 

complementares que se articulam junto com um movimento de transformação 
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dos sujeitos. Quando MOMBAÇA opta por falar a partir de si, de suas vivências 

e das violências que sua corpa sofre, ela desloca o público a uma reflexão e 

problematização profundas sobre essas questões e, principalmente, sobre as 

dimensões estético-políticas que a existência de sua corpa produz. Como afirma 

Valcárvel (1998, p. 5), “ética e estética formam parte do sentido do mundo e se 

encontram, então, fora ele, pertencendo ao inefável, ao que mostra. O que é 

transcendental. O que contempla”. 

 As modificações, influências e constituição do sujeito conectam-se 

diretamente com a criação e o desenvolvimento da arte da existência, que 

acontece através do cuidado de si. Por esse motivo, parto então, como me 

proponho no começo deste trabalho, de uma análise da trajetória do sujeito a 

partir do cuidado de si, por entender que o sujeito – no caso deste trabalho, as 

corpas monstras – cria várias interrogações sobre como e de quais modos essa 

experiência se forma.  

 Como em todas as relações subjetivas, é preciso tomar muito cuidado 

“com o que existe e pode existir; um sentido agudizado do real, mas que nunca 

se imobiliza perante ele; uma prontidão a achar estranho e singular aquilo que 

nos rodeia” (FOUCAULT, 2001c, p. 927). Para Foucault, a arte de viver é a arte 

de transformar o mundo ou seu próprio mundo, a si mesmo. Existir então passa 

a ser a grande obra de arte que afirma uma estética como forma de vida. No 

caso das corpas, numa perspectiva queer, se assume uma estética 

transgressora como valor ético, de modo a constituir corpas que reivindicam o 

direito de serem monstras, corpas que não querem mais ser abatidas.  

 Resistir é organizar, é encontrar a linha tênue do limite, é o que impede a 

aceitação do hábito e rompe com o entendimento e com as vontades. 

(RE)EXISTIR é reconhecer que nossas escolhas fazem parte de uma série de 

influências e requerem ousadia e coragem, requerem vidros quebrados, corpas 

estendidas no chão. É encontrar-se (com outros que resistem) nas fronteiras e 

na tensão da existência. Resistir e (RE)EXISTIR é não se submeter e se recusar 

à servidão, é TRANSgredir, como corpas dissidentes e corpas que estão em 

desacordo com uma norma estabelecida. “A resistência não é a propriedade de 

um sujeito, mas o modo dinâmico de ser de uma existência” (VILELA, 2010, 

p.202-203). 
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 A batalha travada nos movimentos de (RE)EXISTÊNCIA acontece, em 

primeiro lugar, na corpa, onde podemos identificar complexas estratégias, 

escolhas, táticas, guerrilhas, forças. A corpa que (RE)EXISTE se reinventa, se 

recria, se reencontra e é assim que ela cria relações com outras corpas e com o 

mundo, criando redes e borrando possibilidades de entendimento e definições 

singulares.  

 

 

2.4 - Controle e subjetivação das corpas: Fúria TRAVA – Susy Shock 

reivindica para si o direito de ser um monstro, que os outros sejam o 

normal  

 
[…] Eu tenho uma frase nas cartas que escrevi para o Monsenhor 

Daguer (nas quais) digo que nós, as travas, estamos furiosas […] mas 

não porque queiramos queimar igrejas, faz tempo que estamos 

ocupadas em construir nossos próprios templos. Esse é o conceito 

desde o qual eu trabalho, esse “fazer”, não estamos ocupadas 

destruindo o que nos fez mal, estamos ocupadas em construir aquilo 

que tem a ver com nós, com o que somos, com o que sonhamos, com 

o mundo… eu gosto nos pensar como tribo, eu subo no palco e não 

digo “oi, gente”, eu digo “oi, tribo” porque sinto que somos uma tribo 

que está diversificada por muitas coisas, que já não tem fronteiras, que 

estamos sendo e xs reconheço em cada país que vou, em qualquer 

língua que seja, que estamos nas mesmas vibrações e isso é super 

potente, isso cruza, atravessa religiões, raças, classes sociais, nos 

reconhecemos como tribo pelas nossas dissidências genérico-sexuais, 

por exemplo (Suzy Shock. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 

2019). 

 

Susy Shock é uma artista de nacionalidade argentina que se auto define 

como artista trans trava sudaca: os primeiros adjetivos correspondem a sua 

identidade travesti e o último é uma palavra da língua espanhola que, por muito 

tempo, foi usada de maneira pejorativa por nativos da Espanha para se referir à 

população sul americana. Assim como os movimentos sociais LGBTTQI+ se 

apropriaram, nos Estados Unidos e no Brasil, através dos estudos queer, da 

injúria para ressignificar o xingamento e, até mesmo, como esses movimentos 

vem ressignificando o termo TRAVESTI, a artista se apropria orgulhosamente 

do termo sudaca, usando-o como um traço singular seu, no lugar do xingamento 

e do escárnio. 
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O “Poemario Trans” Pirado é um espetáculo de música e poesia que, em 

2014, foi declarado de interesse para a promoção e defesa dos direitos humanos 

pela Legislatura Portenha da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Com esse 

espetáculo, Susy Shock percorreu a Argentina e outros países da América 

Latina. No Brasil, em setembro de 2015, ela participou do II Seminário 

Internacional Desfazendo Gênero, na UFBA (Universidade Federal da Bahia); 

em julho de 2018, se apresentou no II SAL – Inverno Cultural de Santo Antônio 

do Leite/MG e na Quarta Queer, no Teatro Municipal Francisco Nunes de Belo 

Horizonte, e, em dezembro de 2018, no Risco Festival, em São Paulo. 

Como ativista, Susy Shock forma parte da Coletiva Lohana Berkins, 

agrupação que luta, entre outras coisas, pelo fim da violência cotidiana contra a 

comunidade travesti-transexual e pela inserção de pessoas trans no campo de 

trabalho. A coletiva leva o nome da já falecida Lohana Berkins, pioneira e maior 

representante do movimento de luta pelos direitos da comunidade travesti-

transexual da Argentina. 

Susy sempre diz que não deseja mais carregar títulos ou rótulos e que 

não deseja escolher título algum para se nomear: artista trava, gênero colibri ou 

simplesmente trava. No começo de seu livro Poemario Trans Pirado49, Susy 

(nos) pergunta: O que sou? Importa? e com essa pergunta abre um 

questionamento acerca da sua identidade, mas também, de quem está 

escutando-a. 

Frente à pergunta de Susy, surgem as questões: quem é? o que é? e para 

o senso comum, as típicas: é homem? É mulher? Marlene Wayar, ativista, 

psicóloga e travesti argentina, em seu livro Travesti: una teoría lo suficientemente 

buena, afirma e pergunta: “Sou travesti. Qual é a sua identidade para dizer o que 

devemos e podemos fazer as travas? (WAYAR, ano, p. 22). A teórica questiona 

sobre a identidade e convida a pensarmos na nossa própria identidade e a tomar 

consciência de que maneira a construímos, e como são nossas infâncias dentro 

de um régimen heterosexista y adultocéntrico (WAYAR, 2018, p. 24). 

Esse heterossexismo é constituído pelo que entendemos, entre outras 

coisas, como binarismo e que pressupõe a existência de somente duas 

possibilidades de gênero: o homem e a mulher. Mas sabemos, ou vamos 

 
49SHOCK, Susy. Poemario Trans Pirado. Buenos Aires, Ediciones Nuevos Tiempos, 2011. 
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descobrindo (Susy Shock, Marlene Wayar e tantas outras travestis nos ajudam 

a compreender isso), que há outras tantas possibilidades de gênero como 

pessoas há no mundo, e que não se deve classificar pessoas a partir de sua 

genitália, nem de sua orientação sexual. 

O heterossexismo e a heteronorma são, nas palavras de Wayar, o regime, 

ou seja, o conjunto de elementos que servem para classificar e definir 

hegemonicamente o gênero em dois tipos: masculino e feminino, homem e 

mulher, de acordo com a genitália que os sujeitos possuem ao nascer. Se o 

sujeito possui duas genitálias, como é o caso das pessoas intersexuais, se faz o 

possível para encaixar esse ser numa das duas classificações. 

E as travestis, o que são? O que o entendimento hetero-sexista-normativo 

nos dá é a possibilidade de as travestis serem “homens vestidos de mulher”. Mas 

o que realmente são (somos) senão a prova de que vivemos processos de 

construção de nossa identidade sexual, e de que nem sempre essa identidade 

coincide com nosso corpo? A prova de que não nascemos prontas e que vamos 

nos construindo? E para construir-nos, devemos ir quebrando as normas já 

constituídas, os padrões hegemônicos. 

A maneira com que construímos nossa identidade é, então, um trabalho 

do dia-a-dia, uma maneira de ir transformando-nos, questionando-nos, 

aprendendo sobre nós. Nas palavras de Wayar (ANO, p. 19), “nos estamos 

construyendo y cada día soy la mejor versión de mí misma”. Então, Marlene 

Wayar nos convida a olhar o TRANS em cada uma de nós e a compreender o 

que somos obrigadas a repetir desde a infância, com quais padrões nos 

encontramos mesmo antes de ser cientes disso, e ao olhar para esses padrões 

demasiadamente equivocados e repetidos saibamos o que queremos ser, mas 

também o que não queremos ser. Somos nosso primeiro objeto de arte e, como 

diz Susy Shock, “Não queremos ser mais essa humanidade”. Qual humanidade? 

A que MATA, que ESTUPRA, que DISCRIMINA, que ODEIA, a humanidade 

patriarcal, MISÓGINA, RACISTA, HETERONORMATIVA.  

 

A história tem nos mostrado que a invisibilidade mata, o que Foucault 
chama de “deixar viver ou deixar morrer”. A reflexão fundamental a ser 
feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando o 
direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito a própria vida 
(RIBEIRO, 2017, p.43). 

 



90 
 

A filósofa Djamila Ribeiro fala sobre a invisibilidade das mulheres negras, 

como seres que estão na fronteira da sociedade. Eu a cito porque, assim como 

as mulheres negras – “a mulher negra é o Outro do Outro” (RIBEIRO, 2017, p.39) 

– também as travestis se encontram na fronteira da sociedade, invisíveis e 

lutando pelo direito à própria vida e pelo direito a ter voz. As que vivem da 

prostituição (e as que não, também) estão em constante perigo de serem 

exterminadas; sendo que a maioria das travestis assassinadas são vítimas do 

preconceito e do ódio.  

O assassinato da ativista TRAVESTI Diana Sacayán, em 2015, foi o 

primeiro caso reconhecido pela justiça argentina como TRAVESTICÍDIO, 

primeira figura legal criada com essa nomenclatura, paralela ao FEMINICÍDIO. 

O assassino de Sacayán foi condenado à prisão perpétua por ter realizado o 

que, para a justiça, foi um “crime de ódio motivado pelo preconceito à identidade 

de gênero travesti”50, numa sentença histórica. Diana Sacayán lutava pelo direito 

ao trabalho de pessoas LGBTTQI+, e pela lei de cupo laboral trans51, projeto que 

foi aprovado em Buenos Aires um mês antes de seu assassinato.  

Travestis deveriam ter acesso a qualquer trabalho e ser inseridas na 

sociedade como qualquer outro cidadão. Apesar de algumas empresas terem 

políticas de inclusão – pelas quais oferecem vagas de trabalho a pessoas trans, 

entre outras dissidências – a realidade é que ainda existe escravidão, ainda 

existem condições trabalhistas desiguais para todas as pessoas. Por isso, 

Marlene Wayar (2018, p. 14) questiona “o que é trabalhar?”, nos mostrando que 

a discussão é muito mais ampla e profunda e não atinge somente identidades 

trans, mas também toda a população. 

Para Susy Shock, o momento da apresentação é único, o mais autêntico 

e original, e forma parte de seu processo de construção identitária através de 

diferentes linguagens artísticas. A artista, em toda sua carreira, tem produzido 

sua obra sempre partindo de uma necessidade de modificar o mundo, 

desconstruir certos conceitos arraigados na sociedade no que se refere às 

questões de gênero, por exemplo. Para isso, tem criado peças de teatro, 

 
50 Primeira perpetua por travesticidio. Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/122519-
primera-perpetua-por-travesticidio. Acesso em:  
51O projeto de lei é hoje conhecido como Lei Diana Sacayán. Disponível em: 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html. Acesso em 

https://www.pagina12.com.ar/122519-primera-perpetua-por-travesticidio
https://www.pagina12.com.ar/122519-primera-perpetua-por-travesticidio
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html
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poemas, letras de canções, relatos, entre outras coisas.  Não só embaixo, mas 

também em cima “do palco” é onde ela se constrói como sujeito artístico e 

político, ou seja, a atividade artística de Susy colabora para a construção da sua 

identidade, tanto política como pessoal. 

A arte de Susy tem raízes no teatro. Ela iniciou seus estudos teatrais na 

década de 1980, num TEATRO pós-ditadura argentina, onde surgiam novas 

perspectivas de pensar a ARTE e a maneira de se manifestar artisticamente. 

Dentre as artes performáticas, o teatro é o que a levou a aparecer, a criar-se a 

si própria, mas não somente como personagem. Sua trajetória começou quando 

era adolescente, e foi passando por diferentes etapas nas quais foi se 

desenvolvendo não somente como atriz, mas também como dramaturga. Nas 

peças escritas pela artista, encontram-se diferentes temáticas, entre elas, a 

realidade política argentina dos anos 1980 e 1990, o amor e os ofícios, 

explorando também variados gêneros teatrais, como o grotesco, o teatro infantil, 

o unipessoal, o teatro de variedades, entre outros. 

O teatro foi à porta de saída (ou entrada) para a construção de uma – 

nova – identidade. Susy Shock começou a ter visibilidade no espetáculo Noches 

Bizarras52, do qual foi criadora e participou ao longo de 12 anos. Ela conta como 

foi esse processo no trecho de uma entrevista realizada pelo professor argentino 

Claudio Bidegain: 

 

Susy, na verdade cobra entidade ali, eu como Susy cobro entidade ali 

visivelmente a partir das Noches Bizarras. Mas não significa que nasci nas 

Noches Bizarras, era minha brincadeira interna. E o teatro sempre me propôs 

e me instalou e gostei de estar nessa ambiguidade. Então não é que nasceu 

nas Noches Bizarras, mas, em todo caso, desde as Noches Bizarras saltei do 

palco e dessa coisa mais interna, não oculta, eu sinto que foi íntimo, de meus 

íntimos, da minha gente, de meus circuitos afetivos, da minha arte, e daí saí 

pra rua, e aí creio que cobrou outra dimensão. Mas eu sou, repetindo, Susy 

sem peruca e sou Daniel com peruca, quero dizer, não ando desandando 

uma coisa com a outra, não há uma esquizofrenia, eu sou tudo isso. Acho 

que em todo caso ser Susy hoje me completa mais porque também tenho 

Daniel (SHOCK apud BIDEGAIN, 2014. p. 3). 

 

 
52Noches Bizarras é um espetáculo de teatro de variedades que nasceu em 2003 na Casa 
Giribone, centro cultural formado a partir de reuniões e assembleias de vizinhos frente à crise 
econômica argentina do ano 2001. Tanto a casa quanto o espetáculo, foram espaços de 
resistência para a arte underground de começo do século XXI em Buenos Aires. 
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Susy inventa a si mesma no espaço artístico; é simplesmente o que 

acontece em cada apresentação, bate-papo, palestra ou show que faz de Susy 

o que ela é; pois ela apresenta sempre seus textos sem “memorizá-los”, 

preferindo realizar a leitura e releitura deles ao vivo. Com isto, Susy realiza uma 

apresentação única, produzida nesse momento e para esse público. Como 

afirma Diana Taylor (2013) “apenas na performance ao vivo o ato em si se 

modifica”, ou seja, é na apresentação ao vivo, em lugares específicos, com um 

público específico e num momento - histórico, político - específico, que as 

performances se fazem únicas e não repetíveis, portanto, sustentáveis somente 

pelo fato de serem feitas de determinada maneira, em determinado momento. 

A performatividade é instantânea e espontânea, e também faz parte da 

construção pessoal de Susy como IDENTIDADE TRANS, no seu íntimo, e como 

processo político, no coletivo. Mas Susy não se considera uma performer, 

embora seja essa uma característica possível do trabalho que ela realiza, tanto 

nas apresentações de música e poesia quanto nos textos que tem publicado. 

Então, surge uma questão: o que há de performativo/performático na sua arte? 

É colocar o corpo e a palavra em ação a verdadeira performatividade de Susy?  

Em uma entrevista realizada recentemente por mim, Susy Shock traz 

alguns questionamentos acerca do significado das palavras performer e 

performance. Ela pensa que todo ato cotidiano pode ser uma performance sem 

que saibamos, ou seja, certas performances cotidianas acontecem sem 

percebermos. Sobre isso, a artista diz:  

 

Pra mim a diferença entre o consciente e o inconsciente é que há 
performances sociais, culturais, né? como (quando) supostamente, um 
menino tem que encarar uma menina... há pautas... é uma 
performance; ‘vai, tem que conquistar ela’; ‘vai, fala com ela’... tudo 
(isso) é uma performance. [...] Talvez levar para o palco todas essas 
atividades culturais cotidianas que fazemos, que são performance e 
não as vemos assim. Talvez (a performance) seja isso53. 

 

No intuito de continuar entendendo o conceito de performance, Susy 

destaca a questão do incômodo como elemento constituinte, ou seja, tudo que 

incomoda, ou que possa estar fora do habitual, ou que gere um desconforto no 

público, pode ser parte fundamental da performance como ação, principalmente 

 
53 Entrevista completa em anexo – ANEXO I. 
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artística. Sendo assim, qualquer imagem que esteja fora dos padrões estéticos 

estabelecidos hegemonicamente (os corpos magros, a identidade sexual 

definida no binarismo homem-mulher, entre outros exemplos) provoca no público 

um estranhamento. 

Nesse sentido, frente à figura da travesti, o público já realiza uma leitura 

de algo que está fora do normal, pois mesmo antes de ver/ouvir a música ou 

poema ou peça que será apresentada, há uma imagem que transgride a 

normalidade, que chama a atenção por estar fora do padrão. Essa reação é 

consequência da percepção que se tem (que temos) do mundo, da arte, da 

estética, de maneira geral, a partir de padrões hegemônicos. Já o disse Eleonora 

Fabião (2010): “os performers são complicadores culturais”.  

Todos esses pensamentos são provocados pela intenção de entender o 

porquê de uma figura e uma obra como a de Susy Shock gerar inquietude e 

encantamento na receptividade do seu público. Ela escolhe então se posicionar 

nesse lugar “INCÔMODO” e desde ali produzir sua arte e construir sua 

identidade.  

Qual seria a forma com que a obra de Susy provoca incômodo nos leitores 

e espectadores? Qual indício de que essa obra é performática por ter 

características que incomodam ou vão à contramão? Primeiramente a temática 

na qual estão inseridas: a discussão sobre gênero, principalmente sobre gênero 

não binário. Em sua obra, necessariamente outra questão que aborda é a 

infância, o afeto, a criação com liberdade: elementos que ainda são seu objeto 

de estudo e que têm influência, em seu entendimento, na sociedade e na 

desconstrução de conceitos sobre identidade não binária, assim como o fomento 

ao respeito por esses processos de construção. Conversaremos mais adiante 

sobre isso ao nos encontrarmos com a poesia do livro Crianzas. 

Então, o seu próprio corpo/identidade não binário é a performance? 

Relacionando as indagações da artista e os conceitos apresentados até aqui, 

podemos afirmar que sim, corpos travestis levam a performatividade como ação, 

são próprias da performance porque quebram paradigmas, incomodam, geram 

questionamentos, estranhamentos, sensibilizam etc. Mas não só os corpos 

TRAVESTIS ou TRANS levam a performatividade como ação, nascemos com 

uma genitália e, a partir de diferentes escolhas, vamos definindo nossa 

identidade sexual, nossa orientação sexual, nossa forma de ser no mundo. Há 
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um direcionamento dessas escolhas, há padrões socialmente construídos que 

nos direcionam para a construção de nossa identidade. Uma criança que nasce 

com vagina é considerada uma menina, pois o padrão estabelecido socialmente 

é que pessoas com vagina são meninas, mas nem sempre essas meninas se 

tornam mulheres no futuro, e aí surgem grandes questionamentos: ao se 

tornarem mulheres, seguem certos padrões estabelecidos que nem sempre são 

adequados para a sua pessoa.  

Não podemos deixar de pensar em Susy e em suas raízes no teatro sem 

recorrer a Antonin Artaud e seu “Teatro da Crueldade”. No artigo de André Lage, 

“O teatro segundo Artaud e sua reinvenção do corpo”, encontramos um 

manifesto, no qual Artaud diz:  

 

O espectador que vem ver-nos sabe que vem oferecer-se a uma 
operação verdadeira, onde não somente seu espírito, mas também 
seus sentidos e sua carne estão em jogo. Ele irá, doravante, ao teatro, 
como vai ao cirurgião ou ao dentista. No mesmo estado de espírito, 
pensando, evidentemente, que não morrerá, mas que é grave e que 
não sairá lá de dentro intacto […] Ele deve estar bem persuadido de 
que somos capazes de fazê-lo gritar (ARTAUD apud LAGE, 2008, s/p).   

 

A questão do incômodo, Artaud já trazia quando afirmava que o 

espectador “não sairá de dentro intacto”. Nas apresentações de Susy, o público 

não sai intacto, mas certamente com questionamentos sobre o viver/ser das 

diferentes identidades e de que maneira são construídas. 

No caso de Susy Shock, a desconstrução advém do rompimento da 

heterossexualidade como norma, a norma estabelecida à qual devemos 

obedecer com certa coerência. Susy nos convida a desconstruir essa hegemonia 

tanto com seu discurso poético quanto com seu ativismo político, pois sendo 

diversa a natureza dos seres humanos, não poderia existir uma só forma de 

identidade sexual, nem de orientação sexual, nem de sexualidade. A 

desconstrução da heteronorma é a purificação, a cura, o que “faz cair a máscara” 

(ARTAUD, 2006, p. 28). 

Outro tema que Artaud aborda no manifesto do Teatro da Crueldade é a 

supremacia da palavra como significação, ou seja, questiona a maneira como é 

utilizada a palavra: “Artaud não elimina as palavras de seu teatro. Ele critica a 

sua supremacia e muda a sua destinação” (LAGE, 2008, s/p). A palavra em Susy 

é prioridade, mas também tem outro destino, que é ser trans-formadora. 
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Anteriormente afirmamos que Susy coloca o corpo na palavra escrita, um 

corpo que é cênico/performático, pois entre Susy e seus poemas acontece um 

vai-e-vem que serve como base da construção de sua identidade, “meu exercício 

de inventora”, ela diz, e põe em constante prática esse exercício. A arte de Susy 

Shock é apresentada ou veiculada entre o livro e a performance, mas também 

na música. A poética da artista se transforma e passeia por todos esses gêneros 

criando e criando-se.  

A arte poética de Susy Shock tem como meio de expressão um corpo que 

se reinventa continuamente, e que se inventa a partir das experiências que 

vivencia quando leva seus textos e suas músicas para o público, por isso a 

essência do Poemario Trans Pirado é a performatividade que conformam os 

textos, a oralidade, pois eles nascem no papel, mas são, tomando as palavras 

de Butler (2003, p.), “efeito de um discurso decididamente social e público”.  

O efeito que os textos de Susy Shock produzem no público que assiste a 

seus espetáculos é o de despertar zonas emotivas as quais provocam a 

descoberta da realidade da comunidade travesti/trans, gerando empatia, e, de 

alguma maneira, buscando sensibilizar o público frente às problemáticas 

relacionadas a essa comunidade. A força da palavra que é dita, interpretada em 

cada apresentação da autora, é de muita importância nesse sentido, talvez por 

isso seja tão relevante seu discurso quando se fala em questões de gênero e 

reivindicação de uma população ainda perseguida e invisibilizada. A artista 

insiste em fazer com que esses momentos sejam instantes de construção 

criativa, próprios e em conjunto com seu público. 

A respeito da performatividade, Butler nos traz um exemplo na figura da 

pessoa travesti como performer do gênero. Frente à coerência que a 

heterossexualidade determina, do corpo com definição binária, a figura da 

travesti traria a luz que revela a noção de que, tanto o gênero como o sexo, são 

passíveis de imitação e são parte de uma construção, uma “dramatização do 

mecanismo cultural da sua unidade fabricada” (BUTLER, 2003). Mas essa 

suposta unidade não é mais que o estancamento de uma ideia hegemônica 

sobre a identidade de gênero, na qual se estabelece a ideia de uma identidade 

original que é transformada. 

Vimos anteriormente que é o viés político que traz a noção de que a 

construção pessoal forma parte de uma construção coletiva; a ideia de que a 
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palavra transforma e a afirmação pela qual a arte é o modo de vida possível para 

uma transformação cultural; a escolha dos espaços onde é possível construir e 

construir-se. Sobre isso, Susy diz: 

 

São os espaços nos quais escolhemos estar, desde onde gostamos de 
nos construir. A sensação de que eu tenho um desejo, eu como artista, 
e eu com meus pares, eu com outros e com outras, um desejo de 
produzir fatos artísticos ou de produzir lógicas de vinculação entre 
esses mesmos artistas e o público; e o que existe não me dá aquilo. 
Não me queixo nem ‘bom, desisto e faço somente o que está’. Minha 
proposta ideológica sempre foi: ‘façamos aquilo que temos vontade’. E 
vai além de pensar espetáculos, pensar livros, pensar canções, pensar 
bandas. Tem a ver com processos culturais, como são os processos 
culturais, como queremos viver artisticamente. E isso implica una 
busca de esses e essas pares, desde onde construir também esses 
espaços (SHOCK apud BIDEGAIN, 2014. p. 7).  

 

A noção de performance em Susy Shock está ligada à presença trans em 

cena; e precisamente se relaciona ao corpo, poesia, palavra ou canto que ela 

coloca em cena, elucidando sua presença a partir de um discurso 

poderosamente artístico e político. Nas palavras de Marlene Wayar: “Ser unx 

mismx el primer objeto de arte”. Susy (SHOCK apud BIDEGAIN, 2014. p. 8) 

afirma: Sim, sou um fato artístico, isso é inegável na hora de dialogar comigo, é 

como inegável que aconteça isso sempre, que esteja no meio ou que seja o piso 

desde onde me conhecer, porque então, não sei que teria sido”. 

Na obra de Susy, a questão performativa passa dos limites do papel ao 

palco, se transforma em música e palavra, além de outros âmbitos onde 

apresenta sua obra e seus conceitos sobre identidade de gênero. Susy Shock 

leva consigo também a ideia de que a grande rebeldia das travas é “chegar a ser 

velhas”. Recentemente celebrando sua data de aniversário, escreveu nas redes 

sociais: 

“penso em tantxs que fizeram de mim o que eu tenho sido e sou... que 
estão fisicamente e não, penso nessa média de vida de minhas 
companheiras e irmãs... e me sinto em vingança! Em represália de 
amor; serei velhinha e cantarei pra vocês com minha voz envelhecida, 
mas com meu sonho jovem...”. 

 

Eu sou um monstro. Furia Trava! 
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=======================================CAPÍTULA TERCEIRA 

Queerlombos: Afetos, encontros e (re)existências 

 

 
O afeto me ensinou a encontrar a relevância de 
cada gesto meu, entender que meus gestos não 
saem do meu corpo, mas as transformações que eu 
faço no mundo são irreversíveis. (Anna Tulie. 
Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019) 

 

 

3.1 Práticas e lugares de encontro, afetos e [re]existência LGBTTQI+: 

coletiva Diversidade Ouro Preto 

 

Uma infinitude de marcas se inscrevem nas corpas como resultado de 

suas experiências. Em função de estarmos, desde muito tempo, sendo 

categorizadas e ordenadas a partir das aparências e significados de nossa 

própria existência pela norma sexual binária, branca, heterossexual e cisgênera, 

somos constantemente limitadas às nossas genitálias, ainda que se leve em 

consideração, além das marcas de gênero, aquelas de etnia e classe.  

A compreensão da corpa se constrói de acordo com o meio no qual está 

inserida, além das posições ocupadas pelas sujeitas na sociedade. Por exemplo, 

as localizações de etnia e classe diferenciam a maneira com que as opressões 

serão vivenciadas por nós. Tendo em mente o conceito de interseccionalidade 

cunhado por Kimberlé Crenshaw54 e analisado por Carla Akotirene (2019), 

considero essencial frisar que as vivências de opressão sempre ocorrem em 

relação, não havendo uma hierarquia entre elas, de modo que o seu cruzamento 

impacta a forma com que as pessoas acessam direitos e são contempladas 

pelas leis na busca por justiça.  

Cada pequena mudança das CORPAS frente à norma redefine sua 

representação e importância nesta sociedade. As relações de objetificação da 

corpa sujeita-subalterna pelo corpo social – no sentido que, quanto mais elas se 

distanciam da matriz branca, CISgênera, heterossexual, mais vão sendo 

 
54 CRENSHAW, Kimberlé. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”. University of 
Chicago Legal Forum, n. 1, p. 139-167, 1989. Disponível em: https: 
chicagounbound.uchicago.edu/ cgi/viewcontent.cgi?article=1052&-context=uclf. Acesso em: 03 
de setembro de 2019. 
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relegadas às margens, mais estas marcações se naturalizam em nossas 

histórias – por serem mantidas pela cultura na qual as pessoas aprendem a 

enxergar nossas corpas como objetos de uso ou descartáveis, nos privam de 

exercer plenamente a cidadania.  

O ambiente patriarcal e de herança colonial em que minha corpa está 

inserida – O recorte / espaço tempo: Ouro Preto - Minas Gerais, cidade 

“patrimônio da humanidade”, turística, barroca, católica, conservadora, negra, 

que tem em seu calendário oficial um carnaval profano e uma semana santa 

sagrada, além de abrigar uma universidade federal com cursos majoritariamente 

compostos por estudantes brancos e de classe média que não são nascidos nem 

criados em Ouro Preto – é imerso em tradicionalismos, pouco permeável à 

mudanças estruturais e com altos níveis de desigualdade. Apesar disso, também 

acolhe dissidências e tem em seu histórico um curso de Artes Cênicas que 

evidencia, por meio de sua produção artística, as possibilidades de criação e 

recriação de ser. Existe neste contexto um senso comum de que tudo que é 

diferente, no caso, o que diverge da performatividade binária e cisgênera, ser 

algo pertencente ao “pessoal das artes cênicas”. Muitas vezes eu e minhas 

amigas, com nossas corpas pela cidade, promovemos carnavais fora de época 

neste contexto barroco pelo simples fato de estarmos na rua. E nem sempre 

estamos em festa. 

Os espaços que não são constituídos e pensados pelas corpas são 

fortemente marcados pelas operações de binarismo que elegem e fixam 

posições determinadas e centrais, produzindo visibilidade – e também 

invisibilidade –, empoderando e validando relações de hierarquização pautadas 

em lógicas patriarcais entre os sujeitos. Mas aqui a invisibilização de nossas 

identidades ocorre também quando a existência de minha corpa e de minhas 

amigas é sempre vista com relação ao carnaval, ao grotesco, e não como 

legítima expressão de nossas existências cotidianas. Essas corpas também 

produzem encontros que vão para além das temáticas lgbtqi+ como festivais de 

arte e cultura, teatro, tv, pesquisas, etc...  

 

A dicotomia entre masculino e feminino ainda é o aspecto essencial que 

direciona a forma com que as relações entre as pessoas se dão, tornando 

primordialmente necessário estabelecer processos de desconstrução para 
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reverter e embaralhar a ordem vigente, a fim de perturbar os termos dicotômicos 

como uma possível estratégia de subversão e micropolítica. Definida nos termos 

de Suely Rolnik, em “Esferas da insurreição” (2018), a micropolítica é: 

 

esfera das formações do inconsciente no campo social que definem os 
modos de existência e às quais correspondem uma certa política 
dominante de subjetivação e sua respectiva política de desejo 
(relembrando que tais micropolíticas constituem a base existencial de 
todo e qualquer regime sociopolítico-econômico-cultural) (ROLNIK, 
2018, p. 118). 

 

Se vertermos o olhar ao que a noção de micropolítica constrói, e 

adentrarmos na definição do que é a motivação das (nossas) agentes de 

insurreição micropolítica, é possível encontrar semelhanças na mobilização de 

ações e transformações pessoais e coletivas realizadas pelas vivências e 

encontros com outras corpas, como a política de desejo que nos move via modos 

de existências sociais que formam e re-formulam nossos inconscientes para uma 

outra agência sociopolítica-econômica-cultural, criando também outras políticas 

de desejo. 

 

O que move os agentes da insurreição micropolítica é a vontade de 
preservação da vida que, nos humanos, manifesta-se como impulso de 
“anunciar” mundos por vir, num processo de criação e experimentação 
que busca expressá-los. Performatizando em palavras e ações 
concretas portadoras da pulsação desses gérmens de futuro, tal 
anúncio tende a “mobilizar outros inconscientes” por meio de 
“ressonâncias”, agregando novos aliados, por sua vez, tenderão a 
lançar-se em outros processos de experimentação, nos quais se 
performatizarão outros devires do mundo, imprevisíveis e distintos dos 
que os mobilizaram (ROLNIK, 2018, p. 131). 

 

A formação do desejo, enquanto instância do processo de produção de 

universos subjetivos, apresenta um primeiro momento, descrito por Rolnik (2006, 

p. 31) como aquele onde há um encontro entre os corpos que, potencialmente, 

podem afetar e serem afetados, gerando uma mobilização de afetos que se 

exteriorizam por redes e tomam corpo em matérias de expressão. Viemos 

anunciar de outros mundos que nossas corpas são possíveis e estão nas ruas 

para movimentar o presente, trazer o passado e ressoar futuros. 

A nomeação e legitimação dos corpos, segundo os fatores biologicizantes 

+ constructos sociais de feminilidade e masculinidade, leva compulsoriamente 

para a margem as corpas que não se encaixam nas lógicas binárias, sobretudo 
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a partir das aparências e características corporais que compõem as maneiras 

com que esses sujeitos performam suas dissidências não-normativas – 

materializadas, via de regra, em identidades de gênero e orientações sexuais 

que não se enquadram na coerência ocidental do esquema sexo-gênero.  

A produção de nossos modos de existência pode ser pensada a partir da 

ideia de interpelação, presente no texto Relatar a si mesmo, de Judith Butler 

(2015), e definido em resenha de Tess Chamusca (2017).  

 

[...]circunstância que nos inaugura como seres reflexivos, uma vez que 
é partir do momento que alguém nos convoca que sentimos a 
necessidade de contar uma história sobre nós mesmos. Na cena da 
interpelação, há um duplo valor ético. Ao mesmo tempo em que 
falamos sobre nós mesmos e nos reconstruímos nesse processo, 
estabelecemos uma relação com nosso interlocutor, buscamos agir 

sobre ele (CHAMUSCA, 2017, p. 1)55.  

 

Pensar nossa existência no mundo, frente ao ditame do sistema patriarcal, 

torna-se regra essencial não apenas para a produção de espaços, mas para a 

produção da legitimidade em se ocupar, ainda que possa produzir, como efeito, 

a moralização dos próprios espaços, em atos reativos à nossa presença. 

Confrontamos o poder estabelecido – que, aqui, é a heteronorma – 

quando nossas corpas ocupam, criam e confrontam, ou seja, AFROntam o 

modelo patriarcal somente por, muitas vezes de modo intrínseco à própria 

produção e ocupação dos espaços, estarmos apenas presentes com nossas 

corpas, ainda que paradas, estanques. Tal relação não é pacífica e sem conflitos, 

porque a ocupação só pode ocorrer diante de algum tipo de interpelação que 

envolva o corpo-norma e nós como “contranorma”. 

Torna-se necessário criar novos espaços onde se possa existir 

plenamente, para além das legitimidades e deslegitimidades produzidas por e 

em função da norma, além de ocupar os espaços que, por muito tempo, não 

foram habitados por nossas corpas marginais, como as universidades e órgãos 

de administração pública, “vilipendiando” os significados dados a estes espaços 

pela moralização patriarcal. Estamos frente a um momento de novas 

possibilidades de ocupação do mundo, em que essas corpas se reúnem e 

identificam que é possível, a partir de redes de afeto, ser e estar juntas e que é 

 
55 Disponível em: http://tracc-ufba.com.br/sem-categoria/relatar-a-si-mesmo-de-judith-butler/# - 
Acesso em: 17 de julho de 2019 

http://tracc-ufba.com.br/sem-categoria/relatar-a-si-mesmo-de-judith-butler/
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possível estabelecer novos processos e espaços de existência a partir do 

aquilombamento. 

 

Quilombo é uma história. Essa palavra tem uma história. Também tem 
uma tipologia de acordo com a região e de acordo com a época, o 
tempo. Sua relação com o seu território. É importante ver que, hoje, o 
quilombo traz pra gente não mais o território geográfico, mas o território 
a nível (sic) duma simbologia. Nós somos homens. Nós temos direitos 
ao território, à terra. Várias e várias e várias partes da minha história 
contam que eu tenho o direito ao espaço que ocupo na nação. E é isso 
que Palmares vem revelando nesse momento. Eu tenho a direito ao 
espaço que ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, dentro 
desse nicho geográfico, dessa serra de Pernambuco. A Terra é o meu 
quilombo (NASCIMENTO apud RATTS, 2006, p. 59). 

 

 Utilizo a noção de quilombo como fundamento teórico para pensar minha 

(re)existência em uma rede de afetos localizada, como é explicitado neste trecho 

de Beatriz Nascimento, intelectual negra que se dedicou a analisar, pensar e 

reformular o quilombo como espaço de existência e resistência negra. Tal uso 

coloca esta noção como a linha que costura meus desejos enquanto corpa negra 

bixa-travesti, de modo que percebo que “meu espaço é meu quilombo. Onde eu 

estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou” (NASCIMENTO apud RATTS, 2006, 

p. 59).  

A noção de quilombo traz a ancestralidade negra que carrego em minha 

corpa e a organiza coletivamente a partir de uma estratégia decolonial de embate 

que busca confrontar a colonialidade do ser. 

 

A colonialidade do ser foi um conceito primeiro utilizado por 
Walter Mignolo para tratar sobre a experiência vivida dentro da 
colonização. Torres (2003) para explicar o processo de 
desumanização a utiliza no sentido de demonstrar como (na 
perspectiva eurocêntrica) o colonialismo impacta não somente o 
imaginário, mas a própria experiência cotidiana.56 
(GONÇALVES, 2018, p. 4) 

  

A colonialidade do ser auxilia na manutenção das ideias que criam e 

perpetuam violências de caráter estrutural às pessoas vitimadas pelo legado da 

colonização. Desde ideias que essencializam a existência de corpas negras, 

 
56 GONÇALVES, Josimere Serrão; RIBEIRO, Joyce Otânia Seixas. Colonialidade de gênero: o 
feminismo decolonial de María Lugones. Anais eletrônicos do VII Seminário Corpo, Gênero e 
Sexualidade, do III Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e do III Luso-Brasileiro 
Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade [recurso eletrônico] / 
organizadoras, Paula Regina Costa Ribeiro... [et al.] – Rio Grande : Ed. da FURG, 2018. 
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indígenas, travestis até os reflexos destas violências coloniais em nossas 

subjetividades, que envoltas pelas normativas brancas cisgêneras, patriarcais e 

eurocentradas dificultam a sociabilidade e reforçam a ideia de que somos 

“anormais” por sermos analisadas e até mesmo validadas por uma lógica 

dominadora de saber, poder e ser. Quando resgatamos outras epistemologias 

que não partem dos dominadores, encontramos a possibilidade de existirmos em 

paz.  

No Queerlombo que fundamos em Ouro Preto (e do qual tratarei nas 

páginas que se seguem), sou a mama bixa-travesti, e trago a influência do 

matriarcado de mulheres pretas para formar nossa nova família de corpas 

dissidentes, desejantes, pulsantes. Um quilombo queer – Queerlombo, é a 

certeza de que a margem, como uma insurreição de corpas, sabe se organizar, 

de que juntas somos mais fortes, e de que, onde estamos, somos, porque o “lixo 

vai falar, e numa boa” (RIBEIRO apud Gonzalez, 2017, p.9).  

Assim, começamos a erguer um queerlombo, cujas sementes estão 

sendo germinadas desde eventos e acontecimentos que, mesmo não 

pretendendo se tornar um movimento organizado de arte, política e luta, de 

artivismo LGBTQI+, nortearam a necessidade de que isso fosse, aos poucos, 

surgindo. Na cronologia, nomeio quais foram esses acontecimentos: 

Bixaço,Movimento de ocupação da reitoria da UFOP (em que levantamos a 

pauta do uso do nome social), Conferência Municipal de Direitos Humanos e 

Política LGBT de Ouro Preto e Conferência Municipal de Direitos Humanos e 

Políticas LGBT de Minas Gerais57. 

Parte do grupo de pessoas LGBTTQI+ da UFOP que encabeçaram o 

primeiro BIXAÇO – juntamente com outras pessoas que também lutavam por 

pautas emergenciais e da diversidade dentro da Universidade – se juntaram e 

formaram a chapa DANDARA para concorrer às eleições do DCE (Diretório 

Central de Estudantes) em março de 2015. A chapa Dandara surgiu motivada 

 
57 A conferência municipal de direitos humanos e politicas LGBT de Ouro Preto aconteceu muito 
às pressas de se fazer; em Agosto de 2015 se reuniram pessoas do seguimento LGBT de Ouro 
Preto que tinham proximidades nas pautas como Anna Tulie, Mauri Junior, Giovany de Oliveira, 
Theo Mantelato, André Diniz, Luiz Garcia e outros. Foram pontuadas as pautas mais 
emergências para comunidade LGBT de Ouro Preto e eleito delegados para participarem da 
conferencia estadual de direitos humanos e políticas LGBT de MG que aconteceria no ano 
seguinte em Belo Horizonte. Foram eleitas como delegadas eu e delegados Luiz Garcia (coletivo 
XICA), Mauri Junior (UJS) e Theo Mantelato.  
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pelo grande número de denúncias de abusos e casos de violência dentro das 

repúblicas estudantis de Ouro Preto, casos ignorados pela administração da 

universidade e pela justiça local. Esta chapa, assumidamente engajada em 

questões de diversidades sexuais e de gênero, ressignificou a ocupação do 

espaço da universidade e, mesmo sem ter sido eleita, modificou a forma como 

todas as articulações que visavam garantir direitos a quaisquer grupos 

marginalizados atuava, modificou por ouvir as necessidades das corpas que 

estão presentes, mas têm suas pautas invisibilizadas.  

Com isso, confirma-se a potencialidade do encontro que, ao atravessar a 

(des)construção de identidades e sexualidades, constrói caminhos para que o 

próprio individuo organizado em redes tenha a consciência de seu corpo e 

agencie as relações de poder, os desejos e afetos.  

A convocação do Bixaço, divulgada por redes sociais, foi gerada 

inicialmente pela carta-denúncia de um estudante gay cisgênero que sofreu 

homofobia em uma república federal da cidade. Tal ato gerou uma 

movimentação muito grande, pois a coragem do estudante mobilizou muitas 

pessoas que já vivenciaram esse tipo de violência tão legitimada pelo sistema 

republicano, mas que nunca tinham trazido os casos (por medo de ameaças, 

vergonha, julgamentos) a público. As LGBTQI+ da UFOP decidiram se unir 

diante de tamanha repercussão e, pela primeira vez naquela universidade, lutar 

por (suas) nossas pautas. 

Um grito pequeno, quase silencioso, cujo objetivo era dizer o que 

seguimos dizendo até hoje: nossa existência foi cara, disputada em muitas 

batalhas, sob muito suor, muita resistência, e muitas perdas para nós. E nós não 

iremos fazer parte do processo de limitação de nossas próprias vidas. Nós 

vamos resistir, nos aglutinar, até que a última de nós não esteja mais aqui, ou 

até sermos gente por inteiro. O bixaço foi uma janela. Um grito de esperança 

dado num megafone emprestado – acho que essa talvez seja a melhor definição 

porque até então não tínhamos voz nesta instituição, não nos conheciam unidas, 

como movimento que reivindica sua existência e sua potência. Acabamos por 

construir a nossa própria coletividade. O lugar escolhido foi a porta do RU - 

Restaurante universitário no campus Morro do Cruzeiro. Um número enorme de 

pessoas LGBTTQI+ se reuniu nesse lugar e gritou, dançou, se encontrou e se 

colocou como parte de um processo que reivindicava respeito da instituição. 
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Respeito pela nossa existência, respeito frente a um sistema republicano que 

reproduz todos os tipos de TRANSFOBIA, homofobia, LESBOFOBIA e 

misoginia.  

Para além de ocuparmo-nos dessas pautas, nossa presença ali se 

revestia de um caráter simbólico, a partir da constituição de uma performance 

coletiva, como corpas que manifestam afetos clandestinamente por sermos 

cerceadas, por não podermos mostrar quem amamos, ali estávamos para dizer 

quem somos e que EXISTIMOS. Nossa afetividade é nossa.  

A partir dessa ocupação, a ótica de subjugo foi invertida, pois colocamos 

a “cara no sol” e questionamos a lógica cultural e institucional até então operante. 

Tomar para nós a voz e o grito das BIXAS, das SAPAS, das TRAVAS e das 

BIS, foi o respiro inicial. Não só para nós, mas para todas as pessoas que, tal 

como nós e mesmo não presentes, puderam ver e sentir que, a partir daquele 

momento, a nossa voz não seria simplesmente “a voz que não se escuta”, que, 

a partir daquele momento, nossa voz ecoaria por todos os lugares até que ela 

não fosse mais necessária como nossa, apenas como voz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 - Bixaço, 27 de março de 2015, foto de Aleone Higidio 
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Àquela altura meu processo me levava a travar a mesma batalha, no 
mesmo campo, mas disfarçada sob a ideia de que fosse individual. 
Finalmente havia encontrado o “eu” que saí de casa a procurar e, para 
isso, lutei como pude, e o quanto pude, para que eu pudesse seguir 
ocupando a universidade. Mesmo sendo eu (Anna Tulie. Afet(o)AÇÃO 
– Escrita que sai da pele, 2019). 

 

Os discursos produzidos a partir dessas corpas, identidades e 

sexualidades se modificam a partir do momento em que são vistos e provocam 

a emergência da diferença como organização política, declarando “disputas em 

torno do significado atribuído aos corpos, à sexualidade e a existência de 

homens e mulheres” (LOURO, 2008, p.78).  

Uma ocupação do espaço que difere da cotidiana transforma aquele meio 

social, neste caso especifico, o da UFOP e as relações que ali se teciam, mesmo 

que momentaneamente durante o BIXAÇO.  

O que surge neste primeiro momento como uma grande emergência era 

a desconstrução de concepções engessadas no entendimento dos corpos 

dissidentes dentro da lógica universitária, sendo a universidade um espaço de 

constante e incisiva interpelação da existência dos corpos sexodiversos. As 

várias formas de expressão social traduzidas nas interfaces de gênero vêm 

sendo pensadas, desde os anos de 1960, a partir dos movimentos feministas, 

do movimento LGBTTQI+ (Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

transgêneros e intersexuais) e por todos que lutam contra a gestão biopolítica 

patriarcal da identidade de gênero e orientação sexual. 

O Bixaço alcançou uma enorme repercussão dentro e fora do campus 

universitário, iniciando uma série de movimentos desencadeados em redes que 

nos conduziram a uma nova existência social e cultural. A recente euforia retirou, 

ao menos momentaneamente, o status de clandestinidade que, até então, 

orientava a presença e ocupação nos espaços relativos à comunidade 

acadêmica e universitária da UFOP: em catarse coletiva acontecia a 

compreensão das potências das corpas dissidentes e, o principal, a potência das 

nossas corpas unidas. 

 

É urgente para alguns corpos relatar as suas realidades, considerando 
intensidades sensitivas, vozes e escutas, tensões e paralisias. A 
possibilidade de escrita sobre minhas vivências e epistemes aglutinam-
se às ancestralidades das que já lutaram muito antes de mim, pessoas 
como Indianara Siqueira, Cláudia Rodríguez e Alessandra Ramos. Sei 
que foi duro que todas elas existissem e construíssem os seus corpos 
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pra para que eu hoje tivesse alguns direitos e algumas possibilidades 
de vivência. Muitas travestis foram expulsas de diversos espaços, 
começando por suas casas, foram estupradas, tiveram seus corpos 
impedidos, distorcidos, invadidos, destroçados e mortos (manifesto 

traveco comunista. p.5)58. 

 

Nossa voz se intensificou e ganhou uma forma nunca antes vista pela 

Universidade Federal de Ouro Preto. De um movimento de “aidéticos sem o que 

fazer” – como alguns se referiram – tornamo-nos, pela primeira vez, uma rede 

articulada que se movimentava para ocupar espaços que a maior parte sequer 

sabia existir. Neste momento já não éramos mais apenas as sapas, as travas, 

as bi e as bixas, mas somavam-se também as vozes de luta tanto da população 

negra, daqueles que eram inadequados à universidade por não terem os 

privilégios necessários para a ocupação daqueles espaços, quanto as vozes 

pelos direitos das mulheres, com denúncias de violências em práticas reiteradas 

e protegidas pela instituição. 

 

Partindo dessa demanda por releituras decoloniais dos discursos e 
epistemicídios euroestadunidenses e cisheteronormativos, o meu 
desabafo – travecoterrorista – não age ausente das intersubjetividades 
e diversidades nos fluxos históricos de cada corpo. Como as 
escavações e as autópsias auto-corporais não são capazes de incidir 
sobre outros corpos de forma universal e generalizada, elas se 
pactuam, nesse texto, com os meus derramamentos de corpo travesti. 
Aliás, germinando da traveca que sou para enveredar minhas relações 
de alteridade com outros corpos (que não podem mais ser separados 
segundo os critérios “dentro” ou “fora”, senão incluídos numa 
conectividade interseccional). Tudo é alteridade no traveco-terrorismo. 
Tombo, apodrecimento, alteridade, alteração, Pirate Bay, ação, 
subjetivação, processo, sacrifício/cura-coletiva (manifesto traveco 
comunista. p.5).  

 

Novas identidades são (re)criadas, tornam-se visíveis e causam 

desequilíbrios nas normas sociais, buscando a afirmação de novas políticas de 

identidades. Passamos a exigir que nossas corpas fossem reconhecidas dentro 

do sistema universitário da UFOP e fizemos isso a partir do encontro, pois 

primeiro nos encontramos, depois gritamos alto e juntas. Assim como as normas 

precisam ser repetidas para se instaurarem no campo social, as práticas de 

subversão também devem ser refeitas e reiteradas a todo momento. 

 

 
58file:///C:/Users/Mama/Downloads/25929-82444-1-PB.pdf acessado em 12 de maio de 2019  

file:///C:/Users/Mama/Downloads/25929-82444-1-PB.pdf
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Figura 12 - Bixaço, 27 de março de 2015, foto de Arthur Medrado 

 

Pude perceber, a partir do que me relata Anna (de quem trato logo 

abaixo), que não existem unidades e sim intensidades, uma lista de afetos 

determinados pelos agenciamentos que são produzidos e, portanto, 

inseparáveis de suas relações com o mundo.  

Muitas de nós se relacionavam com um “mundo” novo, a universidade. 

Novos horizontes, novos encontros e, principalmente, novas questões que 

passaram a agenciar nossa existência. Anna Tulie, filha59, por ela mesma é caos 

e conexão. Uma travesti que perambula desestabilizando as estruturas, e 

instigando as ligações insurgentes. Insubordinada, nunca tolerou as narrativas 

controladoras de existências - seja a sua ou não. Movida primordialmente pelas 

coletividades, forjou-se no combate a violências na vida e – por que não? – em 

Ouro Preto: uma das fundadoras da Coletiva Diversidade Ouro Preto (2016) e 

coletiva QUEERLOMBOS (2018). Não é, nem de longe, otimista, mas em seu 

pretenso realismo, vê e trabalha pela organização do caos das corpas sem voz, 

como ela própria. 

 

Entrar na universidade era meu sonho - eu, um projeto da classe 
média. Mas jamais imaginei que passaria por todos os traumas que 
passei para estar naquele espaço. As violências foram tantas, e tão 
sucessivas e tão gritantes e tão silenciosas e silenciadas, que me 

 
59 A partir daqui, vou apresentar alguns membros desta “grande família” Queerlombo, do qual 
sou a “mama”. 
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quebraram. Quebraram meu ser. Quebraram minha autopercepção. 
Minha autoestima, minha potência. Eu senti que todo o meu ser tinha 
sido aniquilado.  O meu quilombo me lembrou as razões de seguir, e 
me deu novas razões pra seguir. Me ensinou que o cuidado, o amor, a 
proteção e a família não nascem com a gente, e por vezes - no caso 
de muitas de nós - não os temos, e é somente depois de muita luta, 
muita dor e sofrimento, que conseguimos encontrá-la. Me ensinou o 
cuidado que eu preciso ter com o mundo, com quem guardo com afeto 
e com quem não guardo. Mas principalmente, ensinou o cuidado que 
eu preciso ter comigo quando enfrentar o mundo é necessário. O afeto 
me reconstruiu. O meu quilombo reconstruiu o meu afeto (Anna Tulie. 
Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019). 

 

A partir da tomada de consciência dessas corpas, dentro do espaço 

familiar do queerlombo, e o reconhecimento de que a instituição não estava 

criando condições para nossa existência, vários acontecimentos foram se 

desencadeando, um puxando o outro e criando uma rede de encontros, ações e 

eventos que foram se articulando intuitivamente. Esses eventos se tornaram 

marco nas cidades de Ouro Preto e Mariana com a formação de um movimento 

LGBTTQI+ organizado de forma bem peculiar, e abrigaram as pautas das corpas 

subalternizadas, criando um protagonismo e espaços de escuta e visibilidade 

para essa população.  

As pautas, antes de se tornarem únicas, se tornaram transversais àquelas 

dos movimentos estudantis insurgentes dentro da UFOP. Em 9 de Junho de 

2015, por duas vezes consecutivas foi convocada, pelo movimento estudantil, 

uma Assembleia geral dos estudantes da UFOP na concha acústica do campus. 

Na segunda assembleia, foi deflagrada greve estudantil, mesmo sem o apoio 

das entidades que representam os estudantes: CEDEB (Conselho Estudantil de 

Entidades de Base) e DCE/UFOP.  

Um dos maiores motivadores da deflagração da greve foi a crise de 

representatividade em que se encontravam as entidades estudantis na 

universidade, além das grandes preocupações com o cenário político do Brasil. 

Em janeiro de 2015, foram anunciados cortes em diversos ministérios, no valor 

total de R$22,7 bilhões, afetando principalmente as áreas sociais: destacamos, 

entre eles, os 31% retirados da educação (que equivalia a R$ 7 bilhões anuais), 

além de um projeto de lei sobre as terceirizações. Esse era o cenário político no 

qual nossas corpas estavam inseridas. Se, por um lado, a universidade não se 

propunha a pensar a nossa realidade enquanto corpas que estavam ocupando 
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esse espaço, por outro percebemos que nenhuma outra instância governamental 

estaria nos pensando.  

Paramos por 11 dias para exigir da universidade um posicionamento. 

Criamos pautas de (des)ocupação – o prédio da reitoria seria desocupado 

somente depois que essas pautas fossem negociadas – e mantivemos um 

posicionamento firme, fundado em um dossiê60 elaborado pelos estudantes, que 

apresentava, além das demandas, um panorama geral sobre várias áreas da 

universidade que precisavam ser revistas, tais como a Assistência Estudantil, a 

fim de garantir a permanência de grupos colocados à margem dentro da 

universidade, pois percebemos que vinha crescendo significativamente os 

índices de evasão.   

Este movimento criou um protagonismo de segmentos invisibilizados, tais 

como de pessoas negras e de LGBTTQI+, ali representado por mim que, vinda 

dos primeiros movimentos de questionamento recentemente ocorridos pós 

BIXAÇO, participei dos 11 dias de ocupação, da negociação com a reitoria e dos 

encontros ocorridos dentro daquele espaço temporal criado. Naqueles dias, junto 

com outras pessoas, pensamos nas principais pautas que contemplariam a 

nossa população e quais pontos a universidade precisaria negociar para que 

acessássemos plenamente o mecanismo universitário e, principalmente, 

permanecêssemos nele, garantindo o respeito à nossa cidadania e à dignidade 

de nossas corpas.  

 

 

 

 

 

 

 
60 Ver Anexo II: Dossiê de negociação do movimento OcupaUFOP. 
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Figura 13 - Junho de 2015 – pautas de desocupação – OCUPA UFOP 

 

Em encontros realizados dentro da ocupação por pessoas do segmento 

LGBTTQI+ que, ali, representavam os demais estudantes, pensamos em quais 

seriam as demandas mais urgentes dessa população.  

As ocupações evidenciaram uma correlação com forças que existem no 

seio da sociedade e apontaram para o fato de que nossas corpas se constituem 

como força ATIVA, pois conseguem mobilizar outras corpas na construção de 

processos democráticos reais.  É preciso compreender que relações se 

constroem em processos de encontro e força que tanto podem ter o intuito de 

dar manutenção a uma ordem preestabelecida, compulsória e segregacionista, 

quanto atuar na transformação dessa realidade. Isso gera rupturas e embates 

fortíssimos no interior da engrenagem social.  

O encontro pode fazer com que miremos para a realidade das nossas 

corpas dentro do espaço institucional, de modo a potencializar a presença de 

sujeitas subalternas, normalmente esquecidas e levadas compulsoriamente às 

margens dos “lugares negados”, ou seja, de espaços onde não é permitido o 

nosso trânsito como, por exemplo, o banheiro, bem como o direito ao uso do 

nome social (aquele com o qual se identifica) em todos os seus registros 

acadêmicos, o direito de ser tratada pelo pronome de gênero com o qual se 

identifica, direito de ter a quem recorrer (através de denúncia) quando sofre 

qualquer tipo de violência dentro (e fora) do espaço universitário. Ou seja, 
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politicas, dentro do âmbito universitário, pensadas para corpas contra-

hegemônicas, corpas socialmente subalternizadas, não-normativas e para 

população LGBTTQI+ em geral.  

Em resposta à demanda apresentada pelo “coletivo OCUPAUFOP”, a 

universidade, por meio de seu representante maior, o Reitor – na ocasião, o prof. 

Dr. Marcone Jamilson Freitas Souza – respondeu e assinou um acordo de 

desocupação, se comprometendo a atender ao que se apresentava como a 

elaboração de uma pauta geral de exigências da população LGBTTQI+ frente à 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Figura 14 - 2015, dossiê de desocupação com parecer da Reitoria, p. 12 

 

Passamos a entender várias coisas a partir desse momento de ocupação, 

pelo simples fato de pararmos, num período de 11 dias, para nos ouvir. Foi de 

extrema importância o exercício de escuta entre nós e percebermos que, de 

certa forma, estávamos criando meios, por meio da ocupação, de fazer com que 
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também a instituição nos ouvisse e ficasse ciente de nossas demandas. A 

ocupação se tornou o nosso lugar de (re)existência e as ações pensadas 

enquanto movimento se tornaram o grande motor de reapropriação do  espaço 

da universidade, uma vez que a instituição deu conta de atender parte das 

demandas da comunidade LGBTTQI+, exigidas como critério de desocupação 

da reitoria como tinha sido negociado.  

Em 30 de julho de 2015 a Reitoria assinou a resolução CUNI 1765, que 

regulamenta a utilização do nome social por discentes e servidores técnico-

administrativos no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto, além de dar 

outras providências. Essas providências, como sabemos, foram precariamente 

oferecidas pela universidade, uma vez que a instituição, ao aprovar uma 

resolução como essa, não capacita seus servidores para atender de forma digna 

e respeitosa a exigência.   

Tudo indica que estamos colocadas em um absoluto lugar de fronteira 

nessa instituição e, para além dela, na cidade colonial em que está fundada. Não 

serei a primeira a escrever e pensar sobre fronteiras, mas entendo, neste 

trabalho, que as fronteiras sejam por excelência um ambiente de tensão, de 

encontro, de incômodo e afetos. Afinal, geralmente são lugares de passagem 

que demarcam uma mudança de território. Por isso, parece interessante partir 

da ideia de que elas sejam espaço propício para movimentos de des-

territorialização da corpa. 

Como já indicado nas capítulas anteriores, a corpa, para nós, é nosso 

campo de batalha, pois nela ocorrem as violências e é por meio dela que 

vivenciamos nossas experiências. Por meio da corpa nos comunicamos e nos 

encontramos com o mundo. Precisávamos então, a partir da corpa, pensar em 

todos os aparatos que a regulavam e limitavam, dentro e fora da Universidade.  

 

Podemos pensar em demarcar o corpo humano mediante a 
identificação de seus limites, ou da forma como está delimitado, mas 
isso significa ignorar o fato crucial de que o corpo é, de algum modo e 
mesmo inevitavelmente, não limitado – em sua atuação, em sua 
receptividade, em seu discurso, seu desejo e sua mobilidade. O corpo 
está fora de si mesmo, no mundo dos outros, em um tempo e espaço 
que não controla (...). Neste sentido, o corpo não pertence a si mesmo. 
(...) O modo como sou apreendido, e como sou mantido, depende 
fundamentalmente das redes sociais e políticas em que esse corpo 
vive, de como sou considerado e tratado, de como essa consideração 
e esse tratamento possibilitam essa vida ou não tornam essa vida 
vivível. (...) Infere-se daí, então, que certos tipos de corpo parecerão 
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mais precários que outros. (...) Esses enquadramentos normativos 
estabelecem de antemão que tipo de vida [ou corpo] será digna de ser 
vivida, que vida será digna de ser preservada e que vida será digna de 
ser lamentada” (BUTLER, 2016, pp. 84-85). 

 

Diante da necessidade e urgência de atuação em contextos específicos, 

emergem algumas questões iniciais: Como/quando práticas sensíveis se 

convertem em micropolíticas ativas (no sentido discutido por Suely Rolnik)? O 

que deve ser premissa de orientação de uma bússola ética para, justamente, 

alcançar o ponto exato de atuação, nessa fronteira entre micro e macropolítica? 

Como seriam esses encontros nas ações de contra-movimento, no acontecer de 

um saber-da-corpa? Como as instituições participam dos movimentos de/com 

micropolíticas? Elas ajudam a engendrar esse saber na corpa? Não 

conseguíamos responder todas as questões naquele momento, talvez não 

consigamos agora. Mas apostamos na possibilidade de experimentar 

dispositivos e grupos, como um movimento para as diluições das fronteiras entre 

movimentos sociais ativistas, existência e arte.  

Em dezembro de 2015, reunimos um pequeno grupo de ativistas 

LGBTTQI+ – eu, Anna Tulie, Tulio Colombo, Giovany de Oliveira e Arthur 

Medrado – no primeiro encontro daquilo que se tornaria, mais tarde, a 

“COLETIVA DIVERSIDADE OURO PRETO”, para pensar ações por meio das 

quais pudéssemos potencializar a presença de nossas corpas para além da 

Instituição, já que, nos primeiros contatos com ela, foi possível entender que a 

comunicação não estava acontecendo de forma efetiva e cuidadosa.  O encontro 

resultou na “I SEMANA DE DIVERSIDADE DE OURO PRETO E MARIANA”, 

que aconteceu em janeiro de 2016 nas duas cidades mineiras.  
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Figura 15 - convocatória para I semana de diversidade 2016 
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No entanto, o que seria o lugar de (RE)EXISTÊNCIA DAS CORPAS? 

Venho pensando muito sobre isso enquanto desenvolvo esta pesquisa: as coisas 

foram acontecendo e se desencadeando rapidamente e em sequência e, muitas 

vezes, não conseguíamos, no calor das ações, pensar muito sobre o que 

estávamos criando. Mas hoje consigo ver, enquanto pessoa BIXA TRAVESTI, 

ARTIVISTA T, NEGRA, enquanto CORPA MONSTRA, que espaços como esse, 

antes de qualquer coisa, potencializam o ENCONTRO, de modo a possibilitar a 

re-criação de nossas identidades e subjetividades a partir de uma estética da 

existência e dos saberes produzidos pela experiência.  Percebo que, em todas 

as edições das Semanas de Diversidade (até 2018, foram 4 no total), bem como 

todas as ações pensadas num momento que vou chamar de pré-

QUEERLOMBOS, a ARTE tem sido o grande eixo condutor. A arte como 

potência, como arma e como epistemologia.  

 

Figura 16 - II semana de diversidade 2016 – foto de Arthur Medrado 

 

Em novembro de 2016 realizamos a II SEMANA DE DIVERSIDADE DE 

OURO PRETO E MARIANA. O evento ainda apresentou um formato marginal, 

feito a várias mãos e sem financiamento público. Toda a logística foi feita de 

forma colaborativa e viabilizada por parcerias, concessões de insumos e, em 
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alguns casos, contou com auxílio transporte e com material técnico da UFOP, 

além de financiamento coletivo (crowdfunding). As hospedagens e alimentação 

de participantes foram realizadas de forma solidária por integrantes da própria 

coletiva. Os convidados também faziam parte da produção e vice-versa, pois não 

tínhamos a intenção de reforçar nenhum tipo de hierarquia, uma vez que o 

evento era de todas e feito por todas. Junto com a iniciativa, a COLETIVA 

DIVERSIDADE OURO PRETO ganhou força, ganhou corpa por meio de corpas 

que estavam dispostas a fazer o “babado” acontecer.  

Os processos subjetivos podem, em diversos momentos, perfurar as 

instituições, pois "indivíduos ou grupos, somos feitos de linhas, e tais linhas são 

de natureza bem diversa” (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 101). As linhas, 

segundo Deleuze, são categorizadas em três tipos. O primeiro deles seriam as 

linhas segmentárias-duras, como a família e a escola. O segundo, as linhas 

segmentárias mais flexíveis, as linhas moleculares, que fazem desvios, traçam 

pequenas alterações e podem conduzir "até mesmo processos irreversíveis". Me 

interessa pensar a dimensão da terceira espécie de linha, a linha de fuga, citada 

abaixo: 

 

Ao mesmo tempo ainda, há como que uma terceira espécie de linha, 
esta ainda mais estranha: como se alguma coisa nos levasse, através 
dos segmentos, mas também através de nossos limiares, em direção 
de uma destinação desconhecida, não previsível, não preexistente. 
Essa linha é simples, abstrata, e, entretanto, é a mais complicada de 
todas, a mais tortuosa: é a linha de gravidade ou de celeridade, é a 
linha de fuga e de maior declive ("a linha que o centro de gravidade 
deve descrever é, certamente, bem simples, e, pelo que ele acreditava, 
reta na maioria dos casos... mas de outro ponto de vista, tal linha tem 
algo de excessivamente misterioso, pois, segundo ele, ela não tem 
nada senão o caminho da alma do dançarino..." Essa linha parece 
surgir depois, se destacar das outras, se conseguir se destacar. Pois, 
talvez haja pessoas que não têm essa linha, que têm apenas as duas 
outras, ou que têm apenas uma, que vivem apenas sobre uma .[...] Em 
todo caso, as três linhas são imanentes, tomadas umas nas outras 
(DELEUZE e PARNET, 1998, p. 101-102). 

 

Nesse momento o que pretendo evidenciar é que tais processos, como os 

que empreitamos, que envolvem ARTE e VIDA – ÉTICA e ESTETICA, que 

envolvem grupos marginalizados, podem projetar uma linha de fuga em relação 

a algumas instituições. Os tempos das instituições, principalmente em um 

momento extremo como o que vive, atualmente, a cultura e a educação do país, 

muitas vezes é desproporcional ao tempo dos sujeitos. Assim, penso que tais 
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linhas de fuga extrapolam as tensões naturais de qualquer processo que envolva 

o encontro, e se direcionam a um movimento de ruptura. A partir daí, duas novas 

linhas surgem, demarcando um reposicionamento entre corpas LGBTTQI-+ e 

instituição, desviantes, e isso não indica que elas não possam retornar ao 

território, se reterritorializar, afinal, as instituições são feitas a partir da 

organização dos sujeitos em suas estruturas. Para Deligny (2015, p. 30), “o único 

suporte que possibilita a rede é a brecha, a falha. Se se tratar de uma janela, a 

rede se torna cortina”. Afinal, “quando o espaço se torna concentracionário, a 

formação de uma rede cria uma espécie de fora que permite ao humano 

sobreviver” (Idem, p. 18).  

A ruptura ocorre quando os processos de negociação entre os agentes 

não pode mais acontecer. Ou quando uma instituição está diretamente ligada ao 

macropoder que nos (des)governa, permanecendo, de certo modo, sem saídas 

para driblar o mal-estar pungente dos tempos atuais. Ou quando se esquiva de 

um novo mal-estar que sempre está por vir, escapando da capacidade que ela 

suporta. Em alguns momentos esse mal-estar pode ser justamente o-sem-saída 

para quando não parece haver saídas para o que está aí. As instituições, muitas 

vezes, não sustentam a tentativa de instaurar modos de existência que, fora 

delas, (re)existem, de inventar o espaço possível, na relação com o tempo que 

este esforço pode demandar delas. Quando algo da autonomia de um grupo 

transparece, muitas vezes o que temos como resposta é um silêncio petrificado, 

porém, apesar disso, o que elas, à sua revelia, parecem produzir, são um 

reposicionamento das sujeitas as colocando no mesmo lugar de passividade que 

se espera, mas a emergência é que essas corpas seja (re)posicionadas nesse 

lugar de SUJEITAS e não de corpas ABJETO.  

 

 

3.1.1 Aqueerlombadas: Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele 

 

Todas as transformações pelas quais minha CORPA passou e todos os 

atravessamentos que experimentei até agora foram fruto do encontro com outras 

corpas. Passo a entender não somente as minhas questões, mas também a 

refletir sobre elas a partir de uma experiência coletiva e empática. O trabalho que 

aqui apresento tem sido vivenciado na prática dos encontros. Tudo ocorreu, 
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como busquei tratar nas páginas anteriores, de forma muito rápida e, para 

entender melhor como esses encontros reverberaram nas outras pessoas, 

precisei de um tempo de escuta. Parar, respirar e escutar.  

No momento em que nos formamos como coletiva e estabelecemos 

espaços em que pudéssemos combater, juntas e por meio de nossa arte, todas 

as formas de opressão a que as nossas corpas são submetidas, buscamos 

encontrar os nossos lugares de fala. A arte de ouvir não nos é ensinada, então 

precisamos pratica-la e exercita-la em todos os momentos da vida. Neste 

momento de minha escrita e de organização das ideias que permeiam minha 

pesquisa, escutar as minhas companheiras se fez extremamente necessário. 

Compartilho com Rubem Alves esse desejo no encontro.  

ODE ÀS MINHAS, só vou se for com elas.  

Partimos de um ponto e chegamos a outro ponto, ou será o mesmo ponto 

de partida? Trajetória, trânsito, caminho, resistência e essencialmente encontros 

movidos por afetos. Existem forças que nos movem ao encontro. Esses 

encontros são motivados por vários atravessamentos e este é o grande valor dos 

encontros, no meu entendimento: aquilo que nos atravessa e nos marca na pele. 

Sempre seremos marcadas pelos encontros. Quando estamos no mundo, 

estamos em trânsito, estamos vulneráveis a muitos acontecimentos e pensar 

nisso, atualmente, é pensar em risco de vida, é pensar nos riscos de morte. As 

questões e os sentimentos que geram parecem emergir de lugares muito íntimos 

e passamos a nos cuidar de alguma forma, umas das outras. Nossos corpos, 

nossas dores, nossas alegrias, nossos desejos se unem e criam redes de 

cuidado. 

Estamos totalmente envolvidas nesta rede, pois nos tornamos uma 

família. Evidentemente, se família for somente aquela que atende a um padrão 

de normas e regras impostos por uma sociedade supraPatriarcal, então nos 

tornamos uma família completamente fora de qualquer padrão, uma família 

dissidente. Encontro-me no deleite de organizar dentro da cabeça e dentro do 

coração como se deram esses encontros, o que me moveu até aqui: penso nas 

semelhanças de nossas corpas e penso também na empatia de nossas lutas. 

Fomos movidas essencialmente pelo amor e pela dor. Nos transformamos 

em arma de guerra, nossa família se constituiu numa gangue, gente que se cuida 

e luta junto e essas são e sempre serão nossas armas: nossas corpas e o amor 
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que nos uniu. Pensar nesse tipo de constituição de espaço é pensar que, para 

que não sejamos abatidas, precisamos encontrar espaços onde possamos 

existir plenamente, sermos nós mesmas, manifestar e praticar sentimentos 

básicos para nossa existência, sentimentos esses que nos são privados pela 

sociedade e que, na grande maioria das vezes, nos privam até mesmo dentro do 

dito conforto de nossas famílias biológicas. Aqui, proponho a escrita que se 

segue como mais um espaço de afeto: uma escrita que pretende ultrapassar 

todas as barreiras, uma escrita que parte dos nossos corpos e das nossas 

vivências para fora da pele.  

Este FOI UM EXERCÍCIO DE ESCUTA. 

 

Gionany de Oliveira, Cacilda Odara, Gi: mana61 

Noite boa mana minha 

Sim, o mundo girou. E é tempo de reparar de quantos graus foi esse giro. 

Entender qual é esse ponto, o que chegamos. À que ponto chegamos? Porque 

chegamos, isso sim, chegamos, me lembro bem de como o rolê foi extenso. E 

foi fundamental a empatia para que colhêssemos afetos nessa caminhada, tal 

qual importantes foram os desafetos, quando do momento de saborear as 

antipatias. Sempre somos marcadas pelos encontros. Esse valor é 

inquestionável, é pulsão de vida, pulsão elétrica, é Física! Só existe quando 

coexiste. E poder viver isso, o encontro que gera rede, que constitui cuidado 

também é muito belo. Cuidar e ser cuidada, cuidarmo-nos… O que pode ser 

mais bonito? Será que isso quer dizer amor? De amor ouvi uma vez de um 

professor, não à toa um professor bicha, a noção de família cósmica, e eu achei 

lindo. Seria uma família que nos foi apresentada pelos casos, acasos e ocasos 

do universo, uma família que entre muitas aspas escolhemos ou que nos 

escolheu. Então sim, creio firme que constituímos uma família cósmico-

matriarcal e a linhagem que considero em minhas fatigadas memórias vem de 

longe, quando medito as bolhas em que passei nessas andanças. Pensando no 

quando me percebi envolto por uma família diferente (ainda não possuía os 

 
61 Giovany de Oliveira Silva é uma bicha, bichíssima, bichérrima e impossível de ser hétero, que 
desliza pelo seu devir às vezes como professor, às vezes como aluno, outras como artista e 
muitas como planta. Mas em todas, como um irmão. Mineiro de Ferros. Graduado em Artes 
cênicas pela UFOP, minha irmã.  
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termos cósmico, matriarcal, dissidência e outros) havia já uma mãe Rachel, filha 

de Dulcineia Empregadinha. Sou neto de Dulcineia! Sou neto do teatro! Minhas 

recordações agora são vagas, mas pra mim é por aí. Dulcineia é mãe de Rachel, 

que é mãe de Tolentino, que é irmão de Augusto, Fred, Théo, Giovany, Pedro… 

Figuravam nessa família outras personalidades, com postos mais fluidos que o 

de mãe nessa seara, foram tios e irmãos e primos e tudo enquanto há, foi Chicão, 

foi Dhu, foi Georgiana, foi Jorge, foi Jairo, foi Masseli, foram as Bacantes, até o 

assedioso de quem não se pode dizer o nome trespassava a fina malha das 

relações daquele então. E então, vi mudanças dramáticas na geografia dos 

afetos, tudo e tanto se sucedeu! Não foi fácil, vi o encontro virar trânsito, 

passagem, partida. Estive bem perdido. Aí já eram outras as conclusões. Novos 

encontros, chegadas. Uma nova família. Não queria ser mãe e não queria ser 

filha. Queria ser irmã e assim fiquei para tia. Me alojei e na Jamaica tudo ainda 

era amarelo. E o foi também depois. Porque houveram novas irmãs e irmãos e 

desta feita, meus sobrinhos. Por aí é que teve Lívia, Freda, vini brandão, Gabs 

e Adalton. Uma puta mainha hippie! Dos sobrinhos me recordo vagamente, são 

tantos e aumentaram um sem fim a cada semestre, teve Nininha e Danúbia, 

Patrick e Pri e por aí foi… Continuar enumerando seria ainda mais injusto com 

os que não citei e ainda os que porventura pudesse esquecer. Mas fato é, 

comprovado e inconteste, que chegamos. pelo amor ou pela dor ou pelo amor e 

pela dor, chegamos. E esse foi o nosso maior ato político. Ocupar, estar, 

atravessar, corpos e corações, máquinas e instituições. Custou o que custou. 

Algumas com condições mais eficientes para a luta do que outras, formas de 

pagar os preços, e aqui recordemos do acesso mesmo as coisas, umas tem mais 

do que outras mesmo. Foi porque permeamos todos os espaços que todos os 

extratos nos acessaram e isso é ótimo! A ideia de aquilombamento é que 

permitiu o amor e a consideração que nutrimos umas pelas outras, permitiu o 

respeito e a admiração da comunidade (aqui faço um salve a todas as 

sacerdotisas do AD, bem como os seus loucos e todo o seu povo da rua, Saravá 

deolinda, Brígida, Kathia, Rita, Maria, Miltes, Consola, Marta, Vizinha, Nino, 

Juninho, Rodrigo, Tirrusca, Seu Zé, Vizinho). Me senti por muito tempo acolhido 

nas redes que experimentei, mas agora, me aprofundando ainda mais nos 

pântanos lodosos dos sentimentos mais longínquos nos serões de mim mesmo, 

concluo que sinto saudades do tempo do xoxo, não entendi quando passamos 
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ao deboche, quando o close pra mim pesou. O xoxo me parecia mais terno, um 

aviso, efetivamente uma ironia e quando era realmente preciso, dispensávamos 

um atraque, a ampla defesa. O deboche, venho reparando, está para acessar o 

íntimo e daí como saber onde esbarrou? Talvez eu que tenha recrudescido junto 

com os tempos que anunciam céu de chumbo. Talvez eu tenha me tornado 

sensível demais, um alguém que chora por qualquer lembrança que passou. Sei 

que reparei bem no caminho que fiz ao recolhimento, não dei conta. Dei um 

passo atrás e experimentei outro custo. Porque o close ultrapassou a dança, o 

riso, o protesto e a irreverência para alcançar em alguns momentos, lugares de 

violência entre nós aquilombadas, mas principalmente frente a quem mais 

precisava ouvir, os que simbólica e fisicamente nos matam. Cheguei ao medo 

que os tempos inspiram. Olho ao meu redor e quase nada é retinto, quase 

ninguém se parece comigo e então fico sem poder meditar em voz alta uma pá 

de questões que passam pela minha pele tostada em negro pelo antigo sol de 

África. Vejo um quilombo branco e quando me assusto, tô preocupada com um 

white people problem aqui ou ali. O caminho continua longo, pra nós sempre o 

será. Não sei o que arrumar, o que fazer, sei apenas que chegamos. Aqui onde 

tudo fica longe, mas perto o bastante para se emocionar com os bem-te-vis e 

vaga-lumes. Poderemos experimentar ainda outras escritas no tempo e no 

espaço? Continua a girar... Que há por vir? Que há ao porvir?   

 

Augusto Mesquita, Drika Odara: mana62 

Irmandade é alicerce para a vida. Não falo só de irmãos de sangue, que as vezes 

não são tão agradáveis, falo de irmandade de alma, de energia de axé. Eu me 

alimento da energia do outro e outro se alimenta daminha energia. Não como 

um vampirismo, mas como uma troca sincera e positiva. Passamos por 

momentos tão turbulentos, dentro e fora de nossas cabeças, que se não tive o 

alicerce da amizade bem provavelmente sucumbiríamos bem mais rápido. 

Minhas amizades me fortalecem eu as fortaleço. Somos como uma haste fina 

que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Passei por momentos de 

aflição e baixa autoestima que me faziam duvidar da minha capacidade, da 

minha força de seguir com meus sonhos, ou até mesmo de me entregar para o 

 
62  



122 
 

mundo heteronormativo. Sou bicha, sempre fui e serei uma bicha. Porém ser 

bicha não é fácil. A bicha gera certo desconforto por mesclar a feminilidade com 

a masculinidade num mesmo corpo. Fato que indigna muitas pessoas 

conservadoras e que atendem ao padrão estético-comportamental dos gêneros 

binários, ou masculino ou feminino. Para muitos a bicha é uma criatura 

indesejada, que se volta contra as leis divinas, é uma pecadora, o próprio 

demônio. Isso gera muita intolerância e violência que estão infelizmente sujeitos 

a isso todos os dias. E carregar esse peso do desconforto todos os dias é muito, 

mais muito cansativo e depressivo. Porém o que fortalece é amigxs que me 

entendam, que passam pelos mesmos percalços que eu E que juntos 

conseguimos vencer as demandas pessoais para enfrentar as demandas do 

mundo. Sinto que a partir dessa Irmandade é onde eu me fortaleço e fortaleço 

os meus iguais. Um dos grandes prazeres da minha vida foi ter contato com as 

minhas amigas e irmãs que chamo de Odaras. Foram pessoas essenciais na 

minha vida de uma fase onde eu me encontrava em desequilíbrio emocional. 

Juntas resolvemos nos unir e usamos da figura da drag queen para crescer e 

evoluir enquanto pessoas e artistas. Quando exorcizamos nossa expressividade 

Drag nos colocamos em um lugar de extremo conforto onde podemos ser quem 

nós realmente somos sem medo 

de errar sem medo de cair ou de se machucar. 

Enxergo nessas duas pessoas o meu reflexo. Não são só nelas como também 

outras irmãs bichas que lutam na poesia na dança no teatro e na literatura pois 

utilizamos da arte para fortalecer o nosso íntimo e fortalecer nossa militância 

necessária para sobreviver. Quando eu falo de irmandade, falo de amor cultivado 

dentro de mim e por essas pessoas. Lembro também das bacantes um grupo de 

bichas do teatro que me ensinaram a minha amar primeiramente e não temer na 

hora de me expressar pela arte. Sou forte porque elas são fortes continuo porque 

elas continuam. me alimento de suas energias e ofereço as minhas melhores 

vibrações. sinto falta disso sinto falta de trocar essa energia de regar essa planta 

da irmandade me sinto só quando estou no mundo heteronormativo que 

infelizmente me obriguei a adentrar para trabalhar e ganhar meu dinheiro. Às 

vezes me sinto um animal em jaula, um pássaro cantando sozinho na gaiola e 

quando vejo essas irmãs prosperando em suas expressividades artísticas me 

sinto representado e valorizado mesmo que minimamente. Mas não me 
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entreguei por completo, sei que um dia ainda vou abrir minhas asas soltar as 

minhas feras cair na gandaia e entrar nessa festa. sejamos amor mais amor por 

favor para combater o ódio a intolerância a invisibilidade e o medo de viver. 

 

Anna Tulie: filha63 

Meu afeto é um quilombo 

Lembro sempre de Ouro Preto como um lugar de contrastes. Porque minha 

experiência na cidade foi um imenso degradê de sentimentos, de afetos e 

desafetos, de amores, ódios sempre providos de uma exagerada intensidade. 

O lugar que eu tanto idealizei como um caminho para uma libertação pessoal 

trouxe a mim um (re)encontro comigo mesma. Cercado de traumas, violências 

as quais fica difícil contar, mas muito afeto e um cuidado que eu não sabia 

reconhecer e valorizar até então. 

A violência invisível quotidiana que vivi na cidade me colocou à prova em todos 

os sentidos. Me fez questionar o que - ou quem - eu realmente buscava. Me fez 

questionar se minha existência valia à pena. Me fez ter a certeza de que não e 

decidir por finda-la. Para por fim a uma dor que, mais tarde, descobri: não está 

em mim, está no mundo. Ouro Preto precisou me levar à morte para aprender a 

desfrutar a vida, apesar dos pesares.  

O afeto transformou o meu olhar sobre minha própria vida, e esse afeto eu só 

pude encontrar por meio da família que os tropeços da vida me deu. 

Desde o dia em que a mama cruzou o meu caminho pela primeira vez, eu não 

fui a mesma pessoa. E não tenho lembrado de um momento em que tenha sido 

depois de entrar em contato com ela. Não que eu seja uma pessoa difícil de ser 

transformada, do contrário, mas até então eu só sabia odiar tudo em mim. 

O afeto me ensinou a encontrar a relevância de cada gesto meu, entender que 

meus gestos não saem do meu corpo mas as transformações que eu faço no 

mundo são irreversíveis. 

E eu só pude entender o afeto depois de entender o cuidado que eu precisava 

ter com o meu quilombo pelo cuidado que meu quilombo sempre teve comigo. 

 
63 Caminhos cruzados, amor conquistado, militância e luta no caminho (juntas), projetos, amores, 
risadas e tabas... 
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Entrar na universidade era meu sonho - eu, um projeto da classe média. Mas 

jamais imaginei que passaria por todos os traumas que passei para estar 

naquele espaço. As violências foram tantas, e tão sucessivas e tão gritantes e 

tão silenciosas e silenciadas, que me quebraram. Quebraram meu ser. 

Quebraram minha autopercepção. Minha autoestima, minha potência. Eu senti 

que todo o meu ser tinha sido aniquilado.  

O meu quilombo me lembro as razões de seguir, e me deu novas razões pra 

seguir. Me ensinou que o cuidado, o amor, a proteção e a família não nascem 

com a gente, e por vezes - no caso de muitas de nós - não os temos e é somente 

depois muita luta, muita dor e sofrimento que conseguimos encontrá-las. Me 

ensinou o cuidado que eu preciso ter com o mundo, com quem guardo com afeto 

e com quem não guardo. Mas principalmente, ensinou o cuidado que eu preciso 

ter comigo quando enfrentar o mundo é necessário.  

O afeto me reconstruiu.  

O meu quilombo reconstruiu o meu afeto. 

 

Arthur Medrado: mana64 

Aqui coloco um ponto. Não para finalizar o assunto, mas para seguir de outra 

parte do assunto. Aqui começa a minha pele, que quase sempre entra em 

contato com a sua pele, com a pele das nossas e nos tornamos uma outra pele. 

Transformação. Vamos falar da transformação das famílias então - dessa quase 

instituição.  

Criamos outra(s) forma(s) de ser (sentir, estar) pois essa não nos cabe - 

transbordamos.  

Falar de família pelo encontro é falar de afeto, mas também de atrito. Desse atrito 

que gera fogo, lampejo, luz. Queima, irradia, consome e nós nos nutrimos dele 

para iluminar esses caminhos turvos que nos esperam. "Perto do fogo", como 

nos sugeria cazuza numa música com mesmo nome. 

 
64 Um amor e parceria que aconteceu antes mesmo da gente se ver ao vivo, amizade regada de 
muita escuta, respeito e troca, uma potência grande, um corpo grande de abraço cheio de afeto 
e paixão. Paixão por viver tudo a todo tempo... por ele mesmo: Um acumulado de coisas. Uma 
pessoa que não entende como viver pode não ser político. Acredita que educação muda o mundo 
e que há uma potência imprevisível nas práticas que envolvem a escuta, a arte, a 
experimentação e o cuidado. Resolveu escrever sempre (Im)possível com o im entre parênteses. 
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Ando lendo um livro que se chama "motim e destituição agora". E venho 

pensando sempre em tudo isso que viemos e vamos seguir destituindo ao nosso 

redor: das peles que então deixamos para trás. De como é político se despir 

dessas peles e nessa metáfora deixar que queimem no fogo controlado por nós.  

Isso é político pois é político tudo que diz respeito ao encontro, que gera atrito e 

que faz queimar. Mas quero dizer também que quase sempre fazemos uma 

onda, seja no mar ou no rio, que faz transbordar nosso afetos e apaga o fogo 

ruim. Sim, é possível fazer onda no rio, somos uma pororoca que destruirá tudo 

para fortalecer nosso queerlombo. Não entendo sobre o fim, o ponto de chegada 

pouco me importa. Mas sei que iremos juntas, todas e nenhuma - juntas. Uma 

por uma e todas por todas, mas todas por uma e sempre por nós, as nossas, 

mesmos que não próximas, nossas.  

Hoje vou até aqui. 

 

PROVOCAÇÃO 2 

Troca de peles. Ando pensando muito em ABJETO, rejeição, imundice, 

monstruosidades que me parece que é oque nossos corpos são e muitas vezes 

é o sentimento que eles produzem na sociedade. Ai penso em trocas de pele 

porque penso na mobilidade, não em locomoção, mas em mobilidade desses 

corpos em SER ou deixar de SER algo... trocamos então as nossas peles e 

produzimos nova presença, outros tipos de presença e significados para nossas 

existências... Estamos [RE]significado muitas coisas, família, o conceito de 

família realmente não nos cabe, criamos família e criamos uma nova ideia de 

família, para além disso [RE]criamos nossos corpos através do encontro das 

nossas peles, através do afeto... AFETADAS, estamos completamente 

AFETADAS umas pelas outras. quando penso nos nossos corpos penso na 

integridade desses corpos rejeitados pela sociedade, postos à margem, abjetos 

e na potência desse novo conceito e ideia de família que criamos baseadas 

essencialmente pelo AFETO e pelo cuidado... Criamos uma rede de cuidado 

muito poderosa. Porque propor uma escrita que saia da PELE. Porque ate a pele 

sai da própria pele e porque se não for fora nunca seremos nós... Fora a gente 

se encontra, fora a gente se cuida, fora a gente se afeta. Fora da pele e dentro 

da rede... Não acredito que conseguiremos responder nada através dessa 
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conversa, mas a partir disso pensaremos, nós pensaremos no mundo e o mais 

importante e tudo nessa coisa toda, a gente se ENCONTRA.  

hoje vou até aqui. 

 

PROVOCAÇÃO 3  

Tive uma boa notícia. Te contei e você me disse que havia sonhado comigo. 

Naquela noite você viu vagalumes, no alto do morro. Isso que contei atrás 

aconteceu, se foi sentido e presenciado confirma, pois, o pensamento que 

estamos construindo na experiência de viver-sentir-estar-ser-JUNTES. Ainda 

que carregando o peso imenso na nossa pequena subjetividade. Pequena não 

por insignificância, mas justamente pala inexistência de um espaço enquanto 

matéria. (mas que ironicamente transborda no pós-palavra em nossas peles). 

Estamos juntes. 

 

Agora mesmo lia um texto que me impulsionou a te responder nesse momento: 

não ontem, nem manhã. Agora.  

A partir dele, sobre mim, e para nós (e também sobre você e o que você faz 

enquanto artista). Ou seja: o objetivo para TODES deveria ser: 

 

[o Início] [do trabalho, da pesquisa, da questão.]  

Deslocar o objeto de sua condição de fim 

para condição de meio.  

 

entre colchetes eu adicionei, as outras palavras são de Suely Rolnik (sobre Lygia 

Clark).  

 

Nesse texto fala-se um pouco na posição de artista como propositora de 

condições para um tipo de afrontamento; e eu penso logo no lugar de educador 

como de artista, dos processos e encontros na sala de aula [escola] como 

espaços performáticos: espaços de abertura; 

sobre o híbrido arte/clínica [título, inclusive] como região fronteiriça, da 

necessidade de um consultório experimental. (talvez do que sempre falamos e 

seguiremos falando: encontro/entre/fronteira/borda). 
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HOJE fico por aqui. Mas espero seguir trocando contigo. Aqui e em todos os 

espaços e planos possíveis.  

Com afeto, 

A.  

 

Marcia Cristina: mana.65  

“Penso que qualquer ato de movimento [revolucionário] que seja, venha para a 

guerra dos afetos, basta de corpos NORMA, amargos e apáticos! Precisamos 

encruzilhar a vida para alimentar os abatidos, socorrer os feridos e abraçar os 

que da linha de frente saem amargurados com a capacidade que alguns 

possuem em ditar regras para um corpo que só que ser, ainda que esse corpo 

seja um conjunto familiar constituídos por tecelões de redes em estado materno 

de apoio. Precisamos quebrar as correntes do viril, abrir as pernas e mostrar o 

CUventre, escancarar a regras e beira o idiota, sim... o idiota, aquele que em 

estado de devir se despe de tudo o que lhe representa e constrói novos campos 

para seus afetos. É engraçado pensar dessa forma, eu sempre fui a idiota do 

meu mundo (Leia: sempre fiz questão de ser) e conheci outros em Ouro Preto. 

Em dias de festa, os idiotas se reconhecem, se armam com doses grandes de 

liberdade e dançam ao uivos noturnos da pressa de se fazer vivo, dali os corpos 

criam sensações térmicas, movimentos sísmicos, lubrificações orgânicas 

conduzidos por campos não perceptivos para aqueles que deitados na vida e 

embrulhados no marasmo do consumo trabalho-capitalista são refém da moral 

abortadora dos prazeres constituídos do corpo. É preciso, dizem os idiotas, rever 

a este passado-presente que bate na extremidade da pele. E escrever para além 

da pele e afirmar o seu aquém, seus fragmentos existenciais constituintes das 

perolas que nossas conchas fazem, processos psicossociais pesados, medidos 

e classificados a cada encontro. E nestes encontros temos aqueles que como 

diria Conceição Evaristo transformam nossos olhos em água e o outros que 

transformam nossos corpos em lutas. Para o primeiro são os encontros mais 

leves e simples, ou não,  transbordando a cada aproximação, sorrirmos, 

 
65 Graduada em Artes Plásticas, atualmente mestranda em Artes Cênicas também pelo PPGAC-
UFOP. Somos colegas, amigas, irmãs e dividimos um LAR por um ano no bangalô de Irene. 
Como ela mesma se vê agora, por ela mesma: “Aquela que busca compreender o poder que os 
outros têm sobre o corpo dela e dos outros”. 
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rezamos novenas a base ervas (BRUXONAS MACONHEIRAS), contamos dos 

encontros dos dias, dividimos lutas e feridas, trocamos carinhos e deboches, 

solidão e reflexões, depois de cada reunião o corpo já limpo... vai, adiante do 

encontro dos dias que virão. Para o segundo, corpos in processo, em guerrilhas 

performando todo um conjunto de quebras de paradigma que aprisiona o nosso 

desejo. Somos neste segundo momento aqueles que, como a personagem 

Querença, criada por Conceição Evaristo,  retomamos os sonhos e desejos de 

tantos outros que já tinham ido em função da mesma luta que hoje lutamos mais 

uma vez. 

é isso senhora! Beija, mana! 

 

Karla Ribeiro Odara: mana66 

“encontrar-se, entender-se, estender-se. abrir os olhos e logo após os braços 

para acolher. colher da gente mesma frutos que a gente nem sabia que poderia 

gerar. gestação inesperada de ideias em que o útero é a rua, a sala de casa, o 

olho no olho, o ouvido aberto.  

A gente é mais possível do que achou que era quando olhou pro espelho sem 

mais ninguém. até que a gente se vê em conjunto, sente, diminui pra crescer em 

coletiva. 

Às vezes a gente se pega pensando em como sobreviver em meio ao caos do 

capital. ao caos capital. as capitais. e isso que me aflige mais. as distâncias. 

redes, gangues, bondes. tenho em meu corpo um pouco de quem se sentou na 

sala de estar da mama (e atenção, são muitas salas, físicas e metafóricas, mama 

tem várias casas).  

O corpo é composto por todes que vivi. é por isso que diante de toda a confusão, 

ainda posso me orgulhar.  

Quando o eu se torna nós, deixa de caber no reflexo. vaza.” 

 

 
66 Uma breve lista: Mulher, negra, lésbica, potência, irmã... um arrastão de amor que passou por 
mim desde a casa “profana” onde dividimos um LAR. Aprendi e aprendo muito com essa mulher... 
aprendo a ser mulher e a ser paixão por viver, mesmo quando sente sono e cansaço. Graduada 
em Artes Cênicas pela UFOP na porta de entrada pro mundo que é pequeno demais pro tamanho 
dessa MULHER.  
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Isabela Fagundes, nininha: filha67 

Mama, chega a inundar os olhos a primeira palavra que escrevo, Mama.  

Pois bem, nossa família me trouxe a lugares inimagináveis, que jamais pensaria 

estar nesses poucos 26 anos de vida, me trouxe pro mundo. O mundo real, onde 

meu real corpo existe, onde meu corpo é luta e guerra por ser o que ele é em 

sua natureza, que doido isso.  

A liberdade me acompanha desde então, desde que com vocês eu escolhi estar. 

E assim, dia a pós dia me sinto cada vez mais grata pelo universo me permitir 

guerrilhar ao lado de tantos corpos reais que amam, choram, bebem, fumam, 

cantam e JAMAIS se escondem. 

Sabe segurança, aquilo que as vezes me/nos parece distante, nesses encontros 

sinto que tudo que já vivi de mais horrível, tudo que me da medo vai embora. Eu 

encontro muita paz quando estamos nós, uma paz que desde 9 anos de idade 

(a idade é específica, porque foi quando sofri o primeiro abuso sexual, que a 

partir dai passei uns anos sofrendo) nunca havia tido. Acho q vivi depressão 

severa várias vezes, porque todo pedido de ajuda me era negado, na visão de 

toda a minha família de sangue, eu estava bem. Pra quê o pânico?   

Minha própria mãe me negou ajuda quando contei dos abusos que sofria, e nada 

mais me parecia valer a pena. Em vocês eu encontrei um respiro dentre tantos 

sufocos.  

E em você Mama, eu encontrei aquilo que eu nem sabia que existia: AMOR DE 

MÃE. Não aquele rolê de amor por convenção, esse eu tenho pela minha mãe e 

ela tem por mim; falando do amor que existe independente do que se é, o 

cuidado, a compreensão de mãe, o apoio que a mãe da prx filhx quando o mundo 

vira a costas pra você. Encontrei em nós tudo isso.  

Começou como brincadeira, mas cuidados reais, me fazem um bem real. Um 

aconchego que aquece e me faz acreditar em mim. Me faz ser forte pra enfrentar 

esse tempo estranho que estamos vivendo e proteger nossa família e quem mais 

queira se permitir aos nossos encontros. 

 
67 Isabela é artista, atriz, musicista. Um ser que saiu do meu cuVENTRE, filha, amiga, 
companheira, ser cheio de amor pra derramar. E como ela mesma se diz: ... uma mulher de alma 
criança, que é movida por música, mas não entende tal como algo a ser aprendido e sim a ser 
sentido. Tem o dom do perdão, do amor ao próximo, resiliência e sorriso solto. Segue no trabalho 
de dar mais atenção a si mesma, mas isso é trabalho pra vida inteira. 



130 
 

 "EU TE CONHEÇO, VOCÊ SAIU DO MEU XIBIU"; sai mesmo, do xibiu mais 

maravilhoso do Brasil, desmamei na cachaça, taba pra quem tem, e amor pra 

quem é de amor. Nós somos, eu sou filha disso, uma das putas, pretx, travetis, 

sapatão, viados, show me e tudo mais. Show me é tudo e tudo é show me. Você 

é a mais show me.  

Te amo imensamente 

Te agradeço imensamente.  

De sua filha (a mais bonita), Nininha 

 

Marlon Santos, Marlene das bacantes, mana68 

Bom, lendo sua introdução uma palavra me chamou a atenção “gangue”, sim, 

era o que erámos, uma gangue. Era assim que nos constituíamos em família no 

Alto das Dores, entre cafés, chás, ervas, brisas, magias, arte, saltos, corpetes e 

muito afeto. Nos amávamos e esse amor se refletia em nossa forma de agir 

artisticamente, forma essa nada convencional eu diria. Hoje possibilitado em 

escrever sobre esta vivência a partir de seu convite, posso arriscar em dizer que 

construímos uma estética um tanto quanto singular, obviamente impregnada de 

muitas outras vozes, imagens, ou podemos chamar de referências como gosta 

a academia, mas ressalto, fazíamos de forma diferente disso não tenho nenhuma 

dúvida. 

Cada integrante dessa gangue colaborava de alguma forma, com suas matizes 

estáticas pessoais. Entre faxinas, louças e em meio a organização de nossa 

casa, pois morávamos em um mesmo espaço, surgiam ideias, surgiam desejos 

e vontades de fazer e de afetar, sim, nossos fazeres artísticos afetavam, pois 

eles surgiam de afetos, e por isso atravessavam as pessoas eu acredito. Então, 

vivíamos criando, tudo era motivo para criar arte, assim era a nossa rotina.  

Chamo de viadagem, toda a desqualificação destinada a nós homossexuais, que 

nós das bacantes optávamos por transformar em material artístico ou afetação 

artística, ou ainda enfrentamento artístico, para combater esses preconceitos, 

como quando invadimos uma festa que acontecia no CAEM (Centro acadêmico 

 
68 Meu olhar se encontrou com essa pessoa em forma de arte várias vezes por ladeiras. Sorriso, 
abraço, cuidado, grito alto e cheio de verdade e “fazer” rir. Com ela e com as outras bacantes do 
“bandoh” aprendi mais sobre as cores, sobre ser “bixa”, sobre ocupar espaços e se fazer visível. 
Visibilidade. E por ela mesma: Marlon. Artista-educador, diretor teatral e performer, amante da 
natureza e das relações com tudo que nela habita. Sonhador, aquariano e candomblecista. 
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da Engenharia de Minas) acredito ser isso, espaço este, destinado aos 

universitários que cursavam os cursos de Engenharia onde predominava um 

público hétero e preconceituoso que constantemente manifestavam aversão as 

“bichas do DEART”, sendo assim, rompemos com alguns paradigmas já 

preestabelecidos na cultura ouro-pretana de que ali não era lugar de “viado”, se 

não era, tornou, pois habitamos aquele espaço com todo glamour e estranheza 

que nos era peculiar, montadas de Drag’s vivemos a lama daquele local por uma 

noite, dançamos, bebemos e existimos ali, e rompemos. Essa era a nossa 

intenção.  

O feminino era um fator crucial em nossas criações, brincávamos com a ilusão 

do feminino, na verdade expandíamos o que existia de feminino em nós, e nos 

divertíamos. O feminino nos inspirava, as divas, as putas, as travas, as Drag’s, 

as deusas entre tantos e tantas outras. O mítico, o sagrado e o profano, o 

barroco, as ladeiras, o lixo e o luxo também faziam parte do universo das 

Bacantes. 

As Bacantes viveram para criar ilusões, e hoje permanecem em nossas 

memórias, memórias sempre regadas de afeto e saudade.  

 

Ainda sobre AFETO 

 
Pergunto-me, então, o que nos motiva? Pelo que, exatamente, nos 

deixamos levar ao encontro? Pelas tensões que a CORPA-MONSTRA enfrenta 

ao estar sob a tutela de um Estado que, compulsoriamente, a marginaliza? Nos 

deixamos levar pelos festins, projéteis dirigidos a nós pela morte, pela DOR? O 

quanto nossas corpas conseguem habitar nessa DOR e quais são os critérios de 

nossa subjetivação? Um critério ético talvez, porque baseado na expansão da 

vida, já que esta se dá na produção de diferenças e sua afirmação em novas 

formas de existência. 

A CORPA e a ARTE são e sempre serão nosso campo de batalha. 

Campos privilegiados de enfrentamento da DOR. Um modo estético de 

subjetivação se reconhece intimamente com os encontros incertos e obscuros 

entre a vida e a morte.  É importante dar ouvidos, dar escuta às diferenças que 

vibram dentro e fora da sua CORPA MONSTRA e deixar-se tomar pelas dores 

e pelo afeto.  
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ESCUTE-SE-NOS. 

 

 

3.2 – Poéticas da (re)existência: erguendo um Queerlombo  

 

Ao possibilitar um diálogo entre arte e vida e a emergência de movimentos 

e espaços de resistência que estejam pautados, principalmente, por nossas 

questões e atravessamentos, pautados pelas demandas de nossas corpas e 

seus mecanismos de (re)existência ou, mais genuinamente, pelo AFETO, 

podemos lançar mão do discurso contra-hegemônico operado por essas 

mesmas corpas, dissidentes e compulsoriamente postas à margem. Discursos 

que podem operar como CORPAS MANIFESTO, criando redes, constituindo 

gangues, bandohs, famílias, agrupamentos. Erguemos o nosso QUEERLOMBO: 

o que um dia foi bixaço, foi Dandara, foi coletiva diversidade Ouro Preto, agora 

somos nós, hoje é a família queerlombo.  

 

À que ponto chegamos? Porque chegamos, isso sim, chegamos, me 
lembro bem de como o rolê foi extenso. E foi fundamental a empatia 
para que colhêssemos afetos nessa caminhada, tal qual importantes 
foram os desafetos, quando do momento de saborear as antipatias. 
Sempre somos marcadas pelos encontros. Esse valor é 
inquestionável, é pulsão de vida, pulsão elétrica, é Física! Só existe 
quando coexiste. E poder viver isso, o encontro que gera rede, que 
constitui cuidado também é muito belo. Cuidar e ser cuidada, cuidarmo-
nos… O que pode ser mais bonito? Será que isso quer dizer amor? De 
amor ouvi uma vez de um professor, não à toa um professor bicha, a 
noção de família cósmica, e eu achei lindo. Seria uma família que nos 
foi apresentada pelos casos, acasos e ocasos do universo, uma família 
que entre muitas aspas escolhemos ou que nos escolheu. Então sim, 
creio firme que constituímos uma família cósmico-matriarcal e a 
linhagem que considero em minhas fatigadas memórias vem de longe, 
quando medito as bolhas em que passei nessas andanças (Giovany 
de Oliveira. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019). 

 

O que estamos chamando de QUEERLOMBO gira em torno do conceito 

de família, mas trata-se de uma família subversiva, composta por pessoas que 

se encontraram nas margens e subverteram as normas, por movimentos 

efêmeros, por movimentos artivistas. Compostos por artistas que se fortalecem 

em união, elaborando bandeiras comuns, queerlombos69 são erguidos na 

 
69 Posso citar, além daquele que erguemos em Ouro Preto outros espaços de aquilombamento 
existentes como a academia TRANSliteraria, coletivo Pretas T, coletivo Braima Mané em Mariana 
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contemporaneidade, por vários motivos. Suas bandeiras são suas corpas 

erguidas e colocadas em risco e ação, no palco, nas ruas, nas “quebradas”, de 

forma criativa e inovadora, diferentes/dissidentes de onde se aprendeu a fazer. 

Já sabemos que o que nos une é o afeto e, principalmente, a necessidade de 

existir. Podemos pensar, juntamente com Colling, o queerlombo como um 

movimento artivista. Ele assim o define: 

 

(...) é um neologismo conceptual ainda de instável consensualidade 
quer no campo das ciências sociais, quer no campo das artes. Apela a 
ligações, tão clássicas como prolixas e polémicas entre arte e política, 
e estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e 
subversão. Pode ser encontrado em intervenções sociais e políticas, 
produzidas por pessoas ou coletivos, através de estratégias poéticas e 
performativas (COLLING, 2016, p. 18). 

 

Os acontecimentos que foram se desencadeando após o BIXAÇO e as 

semanas de diversidade culminaram no que, hoje, chamamos de “COLETIVA 

QUEERLOMBOS”, surgida em função do evento promovido em novembro de 

2018: QUEERLOMBOS: Afetos, encontros e re-existências. Este evento foi fruto 

do encontro de dois grupos com pautas convergentes: coletiva diversidade Ouro 

Preto e NINFEIAS Núcleo de INvestigações FEminIstAS. 

Assim como as semanas de diversidade e a Semana Afrofeminista – que, 

realizada pelo NINFEIAS desde 2016, congrega pautas de luta a partir de duas 

datas importantes da agenda ativista: o Dia da Consciência Negra (20 de 

novembro) e o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher (25 de 

novembro) – o QUEERLOMBOS criou uma zona de experimentação das corpas 

e um espaço potente de resistência que aconteceu de forma autônoma e 

colaborativa, uma vez que ambas as coletivas se organizavam entre elas para 

propor ações. Assim, o evento aconteceu a partir da contribuição de ambas e 

com a ajuda de outras pessoas, tanto por meio de parcerias quanto de ações 

solidárias. Embora nos anos anteriores as coletivas já tivessem proposto, 

separadamente, ações com esse formato – como já dito, a Coletiva Diversidade 

Ouro preto já vinha realizando a Semana de Diversidade e o NINFEIAS a 

semana Afrofeminista – considero importante frisar que existem membros que 

compõem as duas organizações.  

 
que é um coletivo negro e de politicas afirmativas e outros espaços erguidos e pensados para 
resistência e existência dessas corpas.  
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A primeira QUEERLOMBOS aconteceu de 17 a 24 de novembro de 2018 

e trouxe para sua programação, por meio de uma chamada publica, espetáculos, 

rodas de conversa, oficinas, performances, mostras, exposições, além de filmes 

com protagonismo LGBTTQI+ e de MULHRES NEGRAS. Toda a programação 

foi pautada no encontro dessas corpas, pensado por elas, propostos por elas e 

feita para elas. Como afirma Karla Ribeiro70, é importante eventos como esse 

“acolherem pautas de corpos socialmente subalternizados e criarem espaços de 

protagonismo e escuta”. E salienta a importância disso na narrativa de sua 

participação no evento.   

 

É importante a narrativa de minha participação no evento, pois ela é 
um relato dos processos de sensibilização e cura propiciados pelo 
encontro e de elaboração estética das dores. Como produtora, 
acompanhei o espetáculo PRETA: Sobre Fifinas e Anas, 
protagonizado pela atriz negra Ana Bárbara Coura que utilizou, na 
dramaturgia do trabalho, as composições autorais de Aryani Marciano, 
também mulher negra e multiartista que, no mesmo dia da 
apresentação do espetáculo, realizou o show Antes de sernos nós, 
éramos eu. Os dois trabalhos geraram uma movimentação interna 
dentro de mim que, como outra mulher negra e espectadora, foram 
essenciais ao meu processo de conscientização de que é possível falar 
sobre nossas pautas sem que elas sejam subvalorizadas ou devam ser 
aprovadas por critérios instaurados pela branquitude. Apenas o evento 
pôde me resgatar do abismo que é a solidão de uma mulher negra que 
estuda e pesquisa arte dentro de uma academia eurocentrada. 
(RIBEIRO, 2019 – no prelo) 

 

A QUEERLOMBOS passou a ser uma estratégia de (re)existência que 

acontece a partir do encontro e, para além do encontro, dentro daquilo que 

constituímos como família, ou seja, dentro de lugares que permitam a criação de 

novas possibilidades de existência, lugares onde as corpas possam ser, estar, 

ouvir e falar a partir de suas próprias mediações.  Lugar onde possamos criar 

caminhos de cura, pois apesar de termos sido atraídas umas pelas dores das 

outras, é neste lugar que existe a possibilidade de transformar a DOR em AMOR 

e LUTA e, dentro do QUEERLOMBO, criar uma nova corpa, produzir e fomentar 

o encontro por meio de nossa ARTE e de nossa ESTETICA MONSTRA. 

 

 
70 RIBEIRO, 2019, no prelo. 
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Figura 17 - 2018, Conferência Livre da Diversidade, foto de Giovany de Oliveira 

 

Permanecer vivas, não diferente de alguns anos atrás, passou a ser um 

ato poético. Estar juntas, criar redes de cuidado e segurança, passou a ser uma 

necessidade de sobrevivência. Muitos grupos – como aqueles que discuti na 

capítula 2 – se constituem em torno das artes, em torno de suas 

performatividades, formando, na maioria das vezes, famílias pouco tradicionais.  

Se nossas corpas são considerados FORA DE PADRÃO, os espaços de 

[RE]existência que erguemos também são, pois nascem da necessidade de se 

criar espaços onde possamos nos recriar/RECONSTRUIR e ser o que somos, 

espaços em que possamos confiar umas nas outras, olhar nos olhos, vazar para 

fora, fora da pele. A essas corpas não é dado o direito de existir, mas dentro dos 

nossos queerlombos (re)existimos. 

 

Encontrar-se, entender-se, estender-se. Abrir os olhos e logo após os 
braços para acolher. Colher da gente mesma frutos que a gente nem 
sabia que poderia gerar. Gestação inesperada de ideias em que o útero 
é a rua, a sala de casa, o olho no olho, o ouvido aberto. A gente é mais 
possível do que achou que era quando olhou pro espelho sem mais 
ninguém. até que a gente se vê em conjunto, sente, diminui pra crescer 
em coletiva. Às vezes a gente se pega pensando em como sobreviver 
em meio ao caos do capital. Ao caos capital. as capitais. Isso que me 
aflige mais. as distâncias. Redes, gangues, bondes. Tenho em meu 
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corpo um pouco de quem sentou na sala de estar da mama (e atenção 
é muitas salas, físicas e metafóricas, mama tem várias casas).  O corpo 
é composto por todes que vivi. É por isso que diante de toda a 
confusão, ainda posso me orgulhar. Quando o eu se torna nós, deixa 
de caber no reflexo. Vaza (RIBEIRO, Karla. Afet(o)AÇÃO – Escrita que 
sai da pele, 2019) 

 

Depois que nascemos passamos a ser domadas, dominadas e 

denominadas por valores sociais e morais que fazem parte da cultura na qual 

estamos inseridas. Ao rasgar a placenta e nascer, escorregamos para a 

repetição de mecanismos impostos ao ser, desnaturalizando o parto. Nossa 

corpa, desterritorializada, começa então uma viagem, em busca de uma 

superação da forçada penetração dos modelos de subjetivação da sociedade. 

Podemos dizer que isso se compara a uma castração do corpo, de modo que, a 

ele, não é mais permitido se (re)produzir, mas sim repetir, repetir e repetir. 

 

os corpos seguem uma maturação, um envelhecimento. As forças 
sociais, históricas, filosóficas, desejantes que cortam esses corpos são 
incorpóreas. A interpenetração do corpo com o campo social está no 
âmago das expressões corporais e é este campo social com seus 
tentáculos infinitos que deve ser desvelado a começar do corpo 
(CÂMARA, 2000, p.33). 

 

Em conversa com uma amiga da Bahia, Diega, quando a convidava para 

fazer parte de um processo de escrita coletiva, ela me disse “uma delícia nesses 

tempos pensar a pluralidade de subjetividades e existência coletiva nesta grande 

aldeia brasilis”.  

Neste sentido, o processo de [re]existência, ou seja, a desconstrução das 

identidades, seguida da construção de algo novo a partir de nós mesmas, pode 

ser visto com um ato decolonial e subversivo e como um TRANS-passar  de 

fronteiras. Minha corpa esteve por um tempo fixada nas normas e repetições e, 

em nossas redes de afeto, ela se movimenta, se recria e busca exceder 

linguagem e imposições sobre minha identidade que são validadas como únicas 

dentro de um contexto social.  

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 
privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 
normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa 
eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro 
em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 
hierarquizadas (SILVA, 2012, p.83).  
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Por meio do AFETO, na corpa se afirmam movimentos e espaços políticos 

que a tornam condutora de experimentação. Ao experimentar a produção da 

corpa, podemos “produzir efeito de fronteira de fixidez e superfície” (BUTLER, 

1990), reconstruindo as imposições binárias. Se, por um lado, algumas 

identidades são fixadas e reforçadas pela sociedade, por outro, isso cria um forte 

movimento de [re]existência, um movimento de subversão que desestabiliza a 

norma, pois, como afirma SILVA (2012, p. 88), “cruzar fronteiras significa não 

respeitar os sinais que demarcam – artificialmente – os limites entre os territórios 

das diferentes identidades”. 

Renata Carvalho71, mulher TRANS e artista, completou recentemente 22 

anos de careira como atriz, diretora e maquiadora. Sua formação como artista 

acontece na cidade de Santos, onde nasceu, nos palcos, nas ruas, na vida e, 

segundo ela, sua transição está entrelaçada à sua formação artística. 

Atualmente em cartaz com a peça “O evangelho segundo Jesus: a rainha do 

céu”, ela estreou, em 2012, seu primeiro monólogo, “Dentro de mim mora outra”, 

em que tematiza sobre sua travestilidade e vida e, em 2017, fundou junto a 

outras artistas trans, o Movimento Nacional e Artistas Trans – o Monart, dentro 

do qual foi criado o manifesto Representatividade TRANS72. O manifesto trata 

de... . Em entrevista concedida a Urbano Lemos Jr. e Vicente Gosciola, no dia 

19 de janeiro de 2017, ela diz: 

 

A importância de falar e, principalmente, de ter esses corpos presentes 
é a efetivação e inclusão desses corpos renegados. Quando uma 
determinada população não se vê e não se sente representada, a sua 
existência se desnaturaliza ao longo dos anos, sendo algo incomum, 
se desumanizando, tornando-se estranho, desconfortável e não real. 
Quando passamos a conviver diariamente com este sujeito/corpo, que 
ontem era totalmente estranho, ele cotidianamente passará a ser 
naturalizado, passa-se a humanizar esse corpo, essa identidade e por 
fim esta população. A arte coloca estes corpos não mais sendo objetos, 
e sim sujeitos. A arte nos torna concreta, possível e humana 
(CARVALHO, 2017).  

 
71RENATA CARVALHO: fundadora do Movimento Nacional de Artistas Trans (Monart) que 
trabalha em prol da representatividade trans por meio de Coletivo T, formado integralmente por 
artistas trans. De acordo com Renata Entrevista. Representando a Representatividade: 
identidade e gênero no teatro brasileiro contemporâneo 101 Carvalho, é imperativo o debate 
sobre identidade no teatro, pois “estamos morrendo, é preciso fazer algo agora, e é urgente”.  
72 disponível em: 
  https://www.facebook.com/RepresentatividadeTrans/posts/1996303693972530 
 

https://www.facebook.com/RepresentatividadeTrans/posts/1996303693972530
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Diante da invisibilidade estrutural a que são submetidas as corpas 

TRANS, bem como as de mulheres negras e outras corpas consideradas 

transgressoras da norma patriarcal-colonial, criam-se mecanismos de 

subjetivação de suas trajetórias de vida, cria-se a necessidade de 

reconhecimento dessas múltiplas formas de existência e de organização frente 

a uma sociedade articulada por princípios embranquecidos e heterossexuais.  

Para falar sobre VISIBILIDADE e REPRESENTATIVIDADE, é necessário 

falar sobre lugar de fala, conceito que vem sendo utilizado por ativistas de 

movimentos feministas, negros e LGBTTQI+ para confrontar um conhecimento 

produzido por uma epistemologia hegemônica. Esta questão surge em diversos 

debates ocorridos tanto na academia quanto na sociedade em geral, com grande 

irrupção nas redes sociais e plataformas da internet. Lugar de fala não é um 

problema individual, mas um problema estrutural. Pensar em lugar de fala a partir 

de uma perspectiva transfeminista nos permite romper com uma normatização 

hegemônica. 

Dentro desse queerlombo que se erguia em Ouro Preto, buscamos traçar 

e criar heterotopias, ou seja, lugares outros, espaços de diferença, 

caracterizados por aspectos contra-hegemônicos (FOUCAULT, 1967). Espaços 

que podem ser caminhos para a [re]existência, pois são lugares que possibilitam 

a prática subversiva que escapa às normas heteronormativas, lugares em que 

as corpas podem praticar seus afetos e sexualidades, sem medo de serem 

marginalizadas e abatidas. Diferente das utopias, as heterotopias podem ser 

criadas na realidade, no espaço tempo real. O que seria então uma heterotopia 

queer? Ou o que seria uma heterotopia monstra? São questões que busco 

entender a partir dos movimentos protagonizados por nossas corpas monstra 

pelo mundo. Estes movimentos fazem frente a uma onda de violência contra 

nossa existência, mas, para além de fazer frente aos grandes índices de 

violência, por meio deles estamos pensando nossa corpas no mundo de maneira 

que, pensar as violências que sofremos nos permite criar estratégias de LUTA 

para nos mantermos VIVAS.  

Desde seu início, há três anos atrás, esta pesquisa tem envolvido vários 

agentes: a instituição em que está localizada e a subsidia, minha corpa, que é 

de onde parto para entender o mundo, e as outras corpas que encontro para 
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seguir nesse processo de entendimento do mundo através das ações que 

proponho.   

Considerando os tempos extremos atuais e o tempo das instituições, 

posso afirmar, como antes que, na maioria das vezes, ele é desproporcional ao 

tempo dos sujeitos. Pensando dessa forma, entendo que as linhas de tensão 

entre sujeito e instituição, ética e estética de quaisquer processos que envolvam 

o ENCONTRO (das corpas) e a ARTE, pressupõem um movimento de ruptura. 

Afinal, estamos pensando em corpas subversivas a partir de uma metodologia 

indisciplinada, que foge de certo modo do que preestabelece os cânones 

acadêmicos de pesquisa em ARTES.  

 

Essa ruptura acontece quando os processos de negociação entre os 
agentes não pode mais acontecer. Ou quando uma instituição está 
diretamente ligada ao macropoder que nos (des)governa, 
permanecendo, de certo modo, sem saídas para driblar o mal-estar 
pungente dos tempos atuais. Ou quando se esquiva de um novo mal-
estar que sempre está por vir (e que é próprio dos trabalhos que 
envolvem o encontro), escapando a capacidade que ela suporta. Em 
alguns momentos esse pode ser justamente o-sem-saída para quando 
não parece haver saídas para o que está aí. As instituições, as vezes, 
não sustentam a tentativa de instaurar modos de existência que (ainda) 
não existem, de inventar, e o tempo que isso pode demandar delas 
(Arthur Medrado. Afet(o)AÇÃO – Escrita que sai da pele, 2019). 

 

Quando escrevo e tento, de certa forma, organizar os acontecimentos 

nesta escrita, é como se estivéssemos novamente realizando todos aqueles 

ATOS de (RE)existência. Quando os re-inscrevo, eu (e também nós) 

(re)existimos. Muitas das coisas que entendo agora, só as entendi quando revivi 

esses acontecimentos aqui, nesta escrita fora da pele. Para DIÉGUEZ (2011, p. 

166), resistir “não é um conceito abstrato, é uma prática específica que se 

desenvolve na esfera social, cultural, ética e política”. Para mim, resistir é, antes 

de tudo, se recriar, pois SER é a grande emergência das corpas, e isso só é 

possível, como tentei demonstrar até aqui, por meio do encontro, por meio do 

afeto nas redes que foram por ele tecidas.  

Sigo erguendo QUEERLOMBOS junto das minhas.  
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========================CONSIDERAÇÕES DE PERCURSO  

 

Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia 
Engulo a saliva da minha própria rebeldia 
E quem diria que um dia cê me ouviria falar? 
É que minhas correntes foram soltas antes d'eu 
me expressar  
Jup do Bairro 

 

Meu corpo, OUTRA. Meu corpo, CORPA. Quando comecei esta 

empreitada – a de dar grafia às minhas questões, ao escrever esta dissertação 

– nunca imaginei o tamanho da força e da potência que este trabalho provocaria. 

Em mim e nas outras.  Em cada momento, em cada linha ou palavra conectada 

através da escuta, meu corpo se modificava. Agora meu corpo é outra, CORPA 

afetada, potente e monstruosa. É muito bonito criar espaços para poder dizer 

das experiências que transformam e subvertem logicas e padrões. É muito 

prazeroso para mim poder compartilhar as vivências de minha CORPA porque, 

somente através da integração com as outras, ela adquire sentido. Fui marcada 

por muitos afetos e, como afirma FOUCAULT (2013, p.150), “escrever é, pois, 

“mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro”. Nesta 

empreitada, meu pensamento se apoiou muito no que diz Foucault, Butler e 

outros teóricos, mas, para além deles, me apoiei no que me diz minhas manas, 

no que minha própria CORPA diz e sente.  

Esta escrita foi uma troca, um compartilhamento, um atravessamento 

proposto ao outro. Muitas toparam trazer suas CORPAS para FORA DA PELE, 

outras hesitaram no encontro com tantas memórias. As relações com o outro, 

com o mundo, tornam minha CORPA um eterno devir, sempre à procura de seus 

limites, das possibilidades e potencialização dos afetos, minha CORPA pulsa por 

existir. Neste momento, ao chegar ao quase final deste processo, gostaria de 

falar de metamorfose e não consigo pensar em melhor exemplo que não sejam 

as borboletas. Sempre pensei, e fortemente neste processo final da minha 

pesquisa, na performatividade das borboletas. O ciclo de vida de uma borboleta 

obedece ao seguinte processo: ovo, lagarta, crisálida e, na fase adulta, VOAR. 

Dependendo da espécie, a sua fase adulta pode durar de duas a três semanas.  

Viver intensamente cada momento, se lançar pra dentro e pra fora do 

CASULO. Gosto de pensar na imagem da borboleta para representar o meu 
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trânsito de dentro para fora, para o mundo, com intensidade para experimentar 

cada momento e cada tempo de vida. Gosto de relacionar a imagem da borboleta 

com esta dissertação, pois foi um processo que aconteceu de dentro pra fora da 

pele. No começo tive muitas dificuldades para “pegar o ritmo” da escrita, 

transformar tudo que eu gostava de pensar em texto. Precisei definir muito bem 

meu objeto e, até entender que o objeto era eu, éramos nós, eu precisei fazer 

um movimento para dentro da pele, de modo a compreender o lugar que esta 

pesquisa ocuparia, a partir de uma perspectiva de afeto e de uma prática de 

[re]existência. O meu casulo se abriu quando comecei a escrever. Quando 

comecei a juntar cada letra, cada palavra com meus desejos e afetos e foi como 

se o casulo se rompesse. Já tenho a certeza de que muito ainda precisa ser dito 

e será. Mas agora a perspectiva é outra e, mesmo com todas as dificuldades de 

tecer esta escrita, eu agora falo do lado de fora, fora do casulo e não falo sozinha, 

pois reúno muitas VOZES que falam comigo.  

Eu saí do casulo e “voei”, atingindo distâncias inesperadas, dentro e fora 

de mim, experimentei voos altos e baixos. Descobri que, diferente das 

borboletas, isso não me levaria necessariamente ao fim, mas ao encontro, ainda 

que o fim possa também chegar para outras tantas “borboletas”. Pensar no fim 

do voo de tantas borboletas como Dandara, Xica Manicongo, Lucas Fortuna, 

Addilo Silva, Tynna Medsan, Veronica Bolina, Lara Vermont e tantas outras, era 

o que me movia a voar. Desta forma, esta escrita é marcada por seus trajetos, 

por nossos voos e, principalmente, pela DOR que nos movia. Fui modificada 

durante o tempo, a partir do encontro, das minhas práticas artísticas, e isso 

dilatou, potencializou e EMPODEROU a minha CORPA. 

 No primeiro momento da dissertação, falo ainda de dentro da pele. 

Nascimento. Foi extremamente importante para refletir e pensar em uma poética 

de mim mesma, da minha existência. Precisei reconhecer a força das nossas 

corpas para subverter e desestabilizar os procedimentos sociais impostos a nós, 

nos processos de construção de nossas identidades e sexualidades. Durante 

minha experiência com a performance PAJUBA, pude perceber, antes de 

qualquer coisa, a minha corpa produzindo afetações. A questão para mim então 

passou a ser: O que pode uma CORPA? Onde pode? O que pode mover? Desse 

ângulo, passo a (me) ver como CORPA monstra, pós humana, percebo o 

estigma de “abjeto” que já não mais nos cabe. A URGÊNCIA agora é de 
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categorizar nossas CORPAS em outro lugares, no lugar de SUJEITAS por meio 

do entendimento de como existimos em relação com a sociedade, em relação a 

nós mesmas, em relação aos espaços institucionais, além dos efeitos que 

podemos causar, as ações e reações que nossas CORPAS podem provocar. 

Performando e [re]existindo pude perceber como PAJUBA e minha corpa se 

(re)configuravam no ENCONTRO .  

É preciso sempre repetir os ATOS a partir das diferenças para reverter as 

noções de repetição enquanto adestramento e docilidade dos corpos. A 

abordagem performática trouxe para minha pesquisa, para além da 

desconstrução, a criação de um lugar outro de escrita, ampliando espaços para 

que as imagens e as memórias atuassem como fio condutor de uma experiência 

interacional. As práticas e a escrita são conectadas numa abordagem de ato de 

subversão e em constante processo de transição. Neste caso, tanto PAJUBA 

quanto a “afetação escrita que sai da pele” foram fios muito importantes que 

alinhavaram esta escrita.  

Recorrer aos estudos queer me ajudaram a não me fixar em momento 

algum e eles, aliados aos estudos transfeministas e artivistas, me ajudaram a 

trazer o rigor em dose exata para a pesquisa, de modo articulado ao protesto 

das CORPAS, ao exagero da maquiagem, ao sangue que escorre junto das 

lágrimas. A DOR e o estranhamento possibilitaram a criação de uma CORPA 

POLITICA que pulsa contra a heteronorma, e pensar a partir dessa perspectiva 

possibilitou evidenciar aquelas que ainda se encontram às margens, me fazendo 

perceber que as noções de identidade e sexualidade podem ser descontruídas 

e reconstruídas por meio da reiterada performatividade das corpas. Este trabalho 

serviu como um exercício de produção de si e de produção de afetos. A reflexão 

sobre as práticas cênicas e performativas das corpas na cena contemporânea 

serviu para criar micropolíticas e desestabilizar padrões sociais, serviu para 

produzir encontros.  

Há sempre uma expectativa pela conclusão do trabalho, tanto minha 

quanto de quem o lê. Desejo encerra esta etapa, agora, mas preciso deixar 

explicitado que ele não está pronto, pois minha CORPA ainda não está pronta 

ou concluída e é nela que se encontra a medula deste trabalho.  

Pude comprovar que a produção acadêmica feita por corpas TRANS 

ainda não está completamente disponível e isso se deve a uma hegemonia na 
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disponibilização dos materiais teóricos, que prioriza e valoriza trabalhos CIS, 

mesmo em tempos onde a comunicação e o escoamento das informações está 

supostamente democratizado e disponibilizado nas redes de internet. Isso não 

quer dizer que as corpas não estejam produzindo conhecimento e seu próprio 

“vocabulário”, só demonstra o que venho afirmando veementemente nesta 

dissertação: o fato de que essas corpas são compulsoriamente levadas às 

margens, seja nas relações sociais ou no campo acadêmico. Encontrar essas 

corpas no tempo real, no tempo da vida, e junto a elas refletir sobre nossas 

práticas, me possibilitou criar uma narrativa centrada em nossas vivências, mas 

enquanto as vivia, enquanto o encontro se dava no tempo da ação.   

Escrever e nos encontrar têm sido meu/nosso MANIFESTO. Não 

pretendo responder questões a nós impostas. Ao contrário, desejo levantar mais 

questões a serem refletidas e respondidas. Desejamos erguer QUEERLOMBOS 

para que dentro deles possamos sair dos nossos casulos e de nossas peles para 

nos encontrar e vivenciar nossas existências.  

As existências marginais, violentadas e violentas, que me esbarraram e 

que esbarrei. As vidas que, comigo, construíram significados outros para as 

próprias existências, desafiando e interpelando as lógicas coloniais da 

marginalização a que são submetidas. Finalizamos esta etapa assim: no fim 

deste percurso tem uma BIXA TRAVESTI e um MANIFESTA DAS CORPAS73: 

Meu corpo é uma corpa política, determinado a ocupar todos os espaços 

de sobrevivência e artísticos. Espaços negados pela normatividade exigida! 

Através da música exploro as conexões dando fala ao meu ser e ao meu 

existir TRANS. Com meu trabalho artístico eu sou mais EU. Exploro a minha 

própria narrativa sendo uma mulher TRANS em um contexto artístico da fala da 

presença da construção. É da minha própria pele, do meu silicone e do meu 

mega hair. Acredito que essa construção acontece quando há o contato com 

outras pessoas, afinal tudo se aprende e eu tenho aprendido muito com as 

OUTRAS. Sobre meu corpo ser uma corpa politica.  

É preciso pensar em nossas relações de afetos a partir de nós mesmas e 

aprender que podemos FALAR, podemos OUVIR e aprender a nos transformar. 

Coloco-me no lugar de aprender com todos os acontecimentos e situações, pois 

 
73 O “manifesta das corpas” é fruto de uma ultima conversa (via rede social) como parte da 
“afet(o)ação escrita que sai da pele”  
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eu acredito que às vezes eu não sei de nada apesar de sempre querer aprender 

tudo. Sou corpo em movimento com todos os defeitos e com algumas qualidades 

que às vezes são o que me mantém seguindo em frente nesse “rolê cabuloso” 

de sobrevivência que é a vida. 

Hoje soy una monxta. Hoje sou um corpo aberraçao. Me escondendo no 

meio das clareiras de mata estruprada pela cidade. Hoje soy una gazela 

correndo pelos viadutos a desviar das lanças e das espadas que insistem em 

encontrar meu corpo. Hoje soy uma hija de perra manipulando meu corpo, 

forjando anomalias. Hoje sou o vomito que eu mesma comi. Hoje sou o catado 

na rua da feira, feito a várias mãos, pra alimentar uma manada de bixas famintas 

por conseguir EXISTIR. Hoje eu sou o gole de cachaça derramado na encruza. 

Sou a colher de pau pendurada no gancho da cozinha aguardando a hora de 

mexer o ageum. Hoje já deixei de ser eu mesma e sou muitas, sou aquela que 

se foi sem que eu conhecesse. Sou aquela que foi degolada. Aquelas que nao 

puderam ser choradas, aquelas que foram enterradas como comida podre.( 

...)Tenho refeito meus caminhos. Encontrado dentro de mim mesma novos 

trechos a serem percorridos. Tenho travado novas e antigas batalhas. 

Empunhado as armas de ancestrais para vencer as demandas deste e dos 

outros mundos. Dentro de mim nebulosas explodem, evacuam jorrando seivas 

para alimentar as nações que gero em meu útero de plástico. Minhas três tetas 

derramam o leite que mata a sede dos meus demônios. Creio em mim e nas que 

caíram lutando antes q eu pusesse os pés nessa terra. Minha cabeça eh 

protegida pelas folhas de meu pai, que não é homem, nem mulher. Que cura 

com seu toque doce os galhos quebrados da raiz de cidreira. Tenho limpado 

minhas feridas, preenchendo as lacunas com seiva de babosa. Lustrei meu rosto 

com azeite de mamona: o mesmo que minha vó usava pra curar e pra matar. 

Estou na estrada agora. Deixei muito pra trás, aqui dentro me aperta a vontade 

de cuidar dos que deixei, sinto não ser possível. Um dia retorno, deixo deitar no 

meu colo a pequena que sofre, afago sua cabeça, faço uma trança, quem sabe. 

Ainda vomito palavras como quem não soubesse que elas deverão ser 

devoradas no café de amanhã. Vomito como se fosse inocente. Vomito. 

Quero guerrear, entretanto a força há muito tempo que não mora mais em 

meus braço. Eh quase sombrio. Quase melodramático se não fosse real. A 

necropolitica invadindo minhas células e destruindo o pouco q ainda resta de 
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existência. Tenho me tornado micróbio, me agarrado aos tentáculos da grande 

máquina. Sugado dela a seiva e cuspido em seu rosto meu escarnio. Já não sou 

tão jovem, o barro e a poeira tem se alojado em minhas asas, fazendo com que 

elas se tornem mais pesadas e os voos mais raros. Ainda sobrevoo a carniça de 

concreto, bebendo o choro dos condes cara pálida. Eles se tremem ao mirar 

minha fronte, arrepiam a derme e coça  a mão. Apesar das investidas serem 

raras, quase sempre noturnas, as diurnas me dão mais prazer, é sob a luz do sol 

que eles se sentem fortes. Eu me alimento da lua, o que não me impede de 

transitar embaixo do grande astro sugando a sanidade dos donos do poder, 

pequenos e tão frágeis, por um segundo tenho pena, mas logo me bate um 

rompante de euforia, me tornando outra vez a gazela feroz que sempre fui.  

Encho as taças do mais puro cristal com o sangue de um que abati no 

crepúsculo,   em plena rua do couro, minhas filhas aguardam famintas. É hora 

de alimenta-las, mais tarde me sento outra vez e escrevo um pouco mais. Ekê 

‘Nossa Senhora das Travestis, cubra-nos com seu oxó sagrado! Passe o 

lacre contra todo atraque que possa vir de qualquer marvã. Que eu tenha força 

pra grudar naqueles que fazem a uó. Aquenda em seus braços meus sonhos 

para que meu close seja certo. Que nenhuma mapoa ou ocó me olhe torto nas 

ruas. Dai-me a sabedoria da fechação, que eu, com as beasi abertas, me 

aquende em seu santo colo. Disa com qualquer curriola e cuida de mim, pois, 

como filha, sei que nasci daí. VRÁÁÁÁ!’" 
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=============================================ANEXOS 

 

 

ANEXO I 

 

 

Entrevista/encontro mediado por Fredd Amorim e Andrea Dell Vale Bazan com Susy 

Shock em 27 de julho de 2018 no distrito de Santo Antônio do Leite, Ouro Preto, MG.  

 

Audio 1 

 

Susy: ...Si yo sería performer, más allá de que yo me crea que soy performer, y que yo 

active desde lo performático, que hay una identidad que es performer en si. 

Andrea: Sí, pero es que es muy amplio... es muy amplio porque, por ejemplo, todas las 

artes escénicas son performáticas, dentro de ese concepto de performance, pero no 

solamente lo artístico es performático, sino que hay, por ejemplo, una manifestación, 

es un tipo de performance... eh... no sé, eventos públicos... 

S: Lo de las chicas de esto de Transliterária 

A: es performático 

S: es performático, claramente 

A: Sí. Ellas lo llamaron de “performance” 

Entonces, es una performance (para mí es una performance) pero, claramente, tu 

performance... 

S: porque... a ver, si te entiendo yo, digamos, más allá de que yo sea una cantante que 

canta una canción folclórica que discute a Monsanto, lo que está por sobre eso es... 

que... lo dice una persona trans parada en el escenario y que se apropia de algo ya 

constituido. ¿Entonces eso sería performance, por ejemplo? O sea, ¿hay algo, una 

identidad como que hace que se lea por arriba de todo eso? 

A: Puede ser... 
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S: De hecho, digo, performance es estar acá en este bar, este restorán... la gente no 

puede dejar de leer eso. Pero después si a mí me leés: “ay, canta bien”; “ay, elige buenos 

temas”; “ay, escribe bien esas canciones”; “ay, que buenos arreglos, que buenos 

músicos que la acompañan”, etc etc, es como que es después de... ¿lo “performer” sería 

un impacto? ¿puede ser? 

A: Puede ser 

S: Me estoy preguntando yo 

A: sí, yo también me pregunto. Eso me lo pregunté también en el trabajo; dije... porque 

yo dije, en una parte, puse así, por eso lo quería leer, puse “Susy no se considera una 

performer, pero ¿qué hay de performático en el trabajo de Susy? 

S: claro, pese a ella; porque yo digo, es como, digamos... 

A: Pese a vos como te autodefinís, digamos 

S: ¡Claro! 

A: Como definís tu trabajo 

S: pero tiene que ver, en realidad, tiene que ver con un mundo normalizado que todo lo 

que aparece fuera de si, primero... es la primera lectura que hace la gente 

A: Claro 

S: bueno, lo que yo, es como que entiendo eso, lo desafío a eso, peeero también me 

quiero correr de eso; pero yo sé que vivo en este mundo normalizado, normativizado... 

¿me entendés? Porque yo digo, “ay, bueno, léeme como folclorista” Voy a Cosquín, la 

cuna del folclore... nadie va a dejar de leerme como trava arriba del escenario. De hecho, 

los insultos van a ser así... Siempre hay algo performático, digo, si va alguien que es 

gordita a cantar, no importa si es mujer cis, digamos, lo performático va a ser su 

gordura... ¿tendrá que ver con eso?  ¿Lo performático es lo nos presentamos pese a 

nosotras mismas? Es la pregunta, ¿o también hay una consciencia de lo performático? 

Yo accedo arriba del escenario desde lo performático que es lo primero que van a leer 

de mí, pero les voy a encajar el mensaje después... no sé. 

A: por ejemplo, una vez una amiga me dijo, una amiga que estudia Artaud: “Artaud, ya 

hablaba de lo performático sin, en ningún momento, decir la palabra performance” ... 

yo nunca leí Artaud igual, para saber que es lo que decía... 

 

Audio 2 
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Susy: Si vamos al génesis de la palabra “performer”... es un actor, una actriz; y 

performatizar es actuar. Ahora, ese es el problema de la discusión ideológica con la 

palabra, yo no estoy actuando; yo soy yo. Sí, claramente, como diría Karen Benett, 

“todes nacemos desnudos, el resto es travestismo” … ¿no? Como que hay algo que yo 

puedo decidir, que claramente esto… pero yo lo decido, también, digo, es mi 

posicionamiento político. De hecho, yo me estoy anunciando más “travesti” que “trans” 

o “género colibrí” como decía al comienzo… 

[…] pero digo, es mucho, porque tiene que ver con, como diría Marlene Wayar “buscar 

lo más incómodo”. Yo decido quedarme en lo incómodo, yo podría decir “soy mujer”, 

podría decir… ¿entendés? Un montón de cosas, y no poner lo trava delante, como que 

lo trava sería la discusión política. ¿Podría ser que lo performer sea una discusión 

política? ¿o no llega a esa altura? Me parece que a mí lo que me pasa con la palabra 

performer es que no siempre le veo entidad política. Como que le veo más como una 

búsqueda estética nada más, y como ciertas cuestiones medio de “moda”, pero si lo 

performático es lo político, desde donde nos miramos para ver el mundo… yo digo “yo 

soy gorda”, me planto desde la gordura en un mundo que pregona la… lo flaco como el 

paradigma de la belleza, necesito pararme desde ahí para discutir este mundo […] 

 

Audio 3 

 

A: de hecho…. 

S: de hecho, lo que les Mascucetas hace… estoy tratando de entender lo performático, 

no lo entiendo. 

Pero como que los Mascucetas… lo más performático de los Mascucetas es el momento 

que se sacan las remeras, porque ahí es donde inquieta, desde eso, ¿no? Es como si 

hicieran la performance en si mismos y a la vez ahí es donde todas las lecturas que venía 

teniendo la gente común que vio, porque yo les vi en el recital, se hace añicos… como 

que, ¿qué son? ¿por qué? Porque la teta es una performance, la pija es una 

performance, el culo, no. 

 

Audio 4 



155 
 

 

A: la consciencia y la inconsciencia de lo performático 

S: Claro, si yo soy consciente de que estoy produciendo una performance, o en si soy 

una performance más allá de mi decisión política de serlo. 

A: yo creo que tiene que ver más con esa segunda opción 

S: no sé, busquémoslo 

A: y sí, porque según lo que se conceptúa de lo que es una performance, o sea, nadie 

sabe lo que es performance… 

S: pero en realidad, también digo, para mí la diferencia entre lo consciente y lo 

inconsciente es que: hay una performance, digo, estamos acá comiendo en un 

restaurante… hay una performance de comer en un restaurante… 

A: claro 

S: hay performances sociales, culturales, ¿no? Como, sería como, eh… supuestamente 

un “menino” se tiene que enfrentar a una “menina” … hay una pauta… es una 

performance; “andá a levantártela”, “andá a hablarle” todo es una performance, ¿no? 

Lo que empieza… las decisiones políticas que empiezan a poner, es poner escollos, 

trancas o a re-discutir esos modos, pero no deja de ser performance lo que se produce 

y, quizás, sea llevar en el escenario todas esas actividades culturales cotidianas que 

hacemos, que son performance y no las vemos como performance. Quizás sea eso, lo 

que sí sé, es que, en mí, yo cada vez estoy más relajada. Entonces, por ahí me… sí cuando 

me leo cuando empecé cantando folclore sobretodo, que estaba con guantes de red, 

tacos de cabaretera,  como que se… no es que yo lo busqué, no fui consciente de eso, 

pero indudablemente, cuando me veo en fotos, en imágenes, en video, entonces digo 

“ah” claramente, ya que me van a leer (porque claramente me van a leer “la trava”, y 

“la trava” va a cantar folclore) que me lean con todo lo que les hace ruido o todo lo que 

les codifica o no una trava ¿me entendés? Y yo después, a partir de eso, empecé como0 

más relajada en esas estéticas... pero yo nunca fui consciente de eso. No sé. 

 

Audio 5 

 

A: con respecto a tu elección de cantar bagualas, por ejemplo, de cantar con caja, de 

hacer canto con caja. ¿Por qué? ¿Dónde encontraste…? ¿Encontraste algo cómodo ahí? 
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como algo que te… como algo familiar, como algo… ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a 

cantar así y no otro estilo? 

S: Porque odio a los músicos (risas) porque no tenía músicos, yo empecé el Poemario y 

no tenía músicos. 

A: claro, peor fue una elección como de algo…. 

S: desde la soledad, el despojo, desde la… el trabajo solista, de ver qué era… digo, hay 

algo muy anterior, que yo me leo en los 90s cuando hice “Alma y voz” que yo tenía ganas 

de cantar, tiene que ver con las ganas de cantar y que en realidad después se fueron 

sumando músicos, te sumaste vos, con Claudio en algunas canciones, pero “Alma y voz” 

yo lo empecé solista y haciendo ruiditos porque yo no tocaba la caja, me acompañaba 

con soniditos… y sí busqué canciones, sobre todo canciones que acompañaran esas 

poesías que decía en vivo, canciones que podían ser interpretadas en el silencio, sin 

música instrumental, acompañamiento musical. Entonces, con una “más teatralidad”, 

claramente. Ahora, cuando empecé con ganas, de vuelta, de cantar específicamente, ya 

yéndome del varieté y todo eso, o haciéndolo a la par de eso, hasta que finalmente 

reemplazo todo el tiempo “el cantar” que soy; me lancé con lo que podía: canciones. 

“Con lo que podía” canciones, y ya sí se sumó la caja como algo que empecé a poder 

tocar y cantar, hasta después la banda, hoy. 

De igual manera sigue siendo como el recurso más… 

A: pero digo, fue una elección, eh… por algo tuyo, que podías dominar, digamos, o algo 

así…. Porque podrías haber elegido otra cosa, por ejemplo. 

S: sí, del blues 

A: podrías haber elegido, no sé, hacerte bases electrónicas… ¿entendés? 

S: sí, me parece que tiene que ver con los gustos también. Yo creo que mi gusto…. Pero 

también digo, a la par yo ataqué con varias cosas, porque yo tenía el dúo con Karen 

(Benett) de rock, y que sé yo, y la gente creo que fue eligiendo que le gustaba más eso, 

pero no es que es respuesta a lo que la gente, porque, de hecho, hoy tengo una banda 

y canciones y un montón de cosas… lo que menos hago es la copla sola. Pero hay algo 

que (es) como una génesis desde esa ritualidad. Eso es, la soledad. A mí no me importa, 

tengo la banda es lo mejor que me pudo pasar en el mundo, no tengo banda y seguiré 

cantando. Eso. Pero no sé si es la respuesta, señora profesora (risas) 
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ANEXO II 
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