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PROCURA!SE LINDONÉIA.
SOBRE A PILHAGEM COMO PRINCÍPIO CRIATIVO 
E PERFORMATIVIDADE POLÍTICA1

Larissa Latif2

RESUMO
Neste ar!go, exponho os procedimentos da pilhagem como princípio cria!vo cênico no contexto da
criação da obra em curso Lindonéia Desaparecida. Interrogando o teatro e a performa!vidade drag no
cruzamento entre essas duas linguagens num diálogo com as teorias contemporâneas de género, queer
e feminista, este texto procura avançar na busca de respostas a algumas perguntas indutoras da ação
cênica acerca de que potências do devir o cruzamento entre o teatro e a performa!vidade drag podem
libertar. 
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Em 1966, o ar!sta plás!co carioca Rubens Gerschman apresentou a obra ‘A Bela Lindo
néia ou a Gioconda do Subúrbio’, serigrafia inspirada numa no#cia de jornal que relatava a
morte de uma jovem do subúrbio carioca, assassinada num crime com contornos de femicí
dio. A obra, de 60 x 60 cm, está assentada sobre uma moldura de espelho comum nas feiras
populares da época. A obra retrata uma mulher jovem, sobre um fundo cor de laranja. Os
efeitos sombreados do rosto sugerem marcas de agressão $sica e o olhar enigmá!co parece
indicar surpresa ou desgosto. Elementos do kitsch e também da pop art podem ser encon
trados na obra, como própria moldura florida do espelho, a cor de fundo alaranjada e o jogo
entre texto e imagem, que alude às páginas dos jornais, fonte da inspiração do ar!sta para
esse e outros trabalhos.

No início da segunda metade da década de 1960, começam a ser comuns no Brasil os
retratos de militantes polí!cos procurados pela ditadura como criminosos. Os retratos eram
impressos no formato de cartaz e colados em postes e locais públicos, u!lizando a mesma
técnica conhecida dos an!gos filmes western americanos, mas também a mesma técnica de
impressão e divulgação de obras de arte pop, uma técnica obsoleta, que, para os ar!stas !nha
o peso de uma denúncia do capitalismo industrial e que para a ditadura militar era talvez um
meio de rebaixar e humilhar aqueles que perseguia, como nota o crí!co de arte Antônio do
Amaral Rocha (2008). A obra de Gerschman pode ser lida no contexto ao mesmo tempo de
renovação esté!ca e de crí!ca polí!ca no qual se encontrava o Brasil dos anos de 1960. 

Em 1968, Nara Leão registrou no álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, obra cole!va
fundamental para o lançamento do movimento tropicalista, a canção ‘Lindonéia’, composta
a seu pedido por Caetano Veloso, inspirada pela obra de Gerschman. A conhecida canção

1 Trabalho apresentado na Tertúlia 8 “Tecnologias de Gênero e Outras Violências” do V Congresso Internacional
em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e A!vismos.

2 PósDoutoranda em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro – Bolsa de Inves!gação FCT
SFRH/BPD/78195/2011; Inves!gadora do CECS Uminho; Atriz e Encenadora no Cole!vo Lindonéia de Artes Per
forma!vas. Email: larissala!f@gmail.com
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faz uma leitura do desaparecimento de Lindonéia que cruza a violência de gênero e a vio
lência polí"ca, a vulnerabilidade de gênero e a violência do estado, simbolizadas pelo apa
gamento do corpo feminino. 

No ano de 2015, é criado em Portugal o ‘Cole"vo Lindonéia de Artes Performa"vas’,
com o obje"vo de criar obras que discutam e denunciem a violência de gênero. Composto
por duas integrantes brasileiras (eu mesma e Iara Souza) e duas portuguesas (Marta Leitão
e Vanessa Lamego), o cole"vo começa um processo de encenação a par"r de uma releitura
feminista da obra de Federico Garcia Lorca ‘Mariana Pineda’. É no contexto das discussões e
leituras do cole"vo  alimentadas pelas discussões e leituras realizadas no ‘Núcleo de Estudos
Género em Discussão’, do Programa Doutoral em Estudos Culturais, do qual três das inte
grantes do cole"vo fazem parte  que emerge a amplitude das questões de gênero e a ne
cessidade de rasgar mais fundo o debate e recorrer a uma performa"vidade capaz de
ques"onar a norma"vidade de gênero como uma questão de polí"ca, de disciplinas e de
tecnologias do corpo. 

O processo cria"vo do cole"vo é bastante livre, somandose ensaios de grupo a pro
cessos mais individuais de cada uma das ar"stas, acompanhados com maior ou menor pro
ximidade pelas parceiras, conforme as necessidades e as disponibilidades de tempo de cada
uma. Neste ar"go, tratarei do meu próprio processo de criação da máscaradrag queenci
borgue Lindonéia Desaparecida com seus princípios, procedimentos e disposi"vos, prosse
guindo na indagação das potências de resistência e subversão esté"cas e polí"cas que ela
pode libertar. 

Na experimentação ar#s"ca em que me lanço procuro tecer uma rede em três planos:
arte, ciência e filosofia, os planos iden"ficados por Deleuze e Gua$ari como a três formas
de enfrentar o caos (Deleuze & Gua$ari, 1992, p. 253). Assim, conceitos, afectos e perceptos
entrelaçamse sem hierarquia no processo de criação que vai de uns para outros colidindo
em suas rotas e criando pontos de conexão pela diferença. A conexão, como veremos em
maior detalhe mais abaixo, é fundamental para a compreensão de como funciona este pro
cesso interplanos que pretende movimentar potências esté"cas e polí"cas nas encruzilhadas
do corpo num encontro entre todos eles que desafia a norma e flerta com o caos, arriscase.

Interrogando o teatro e a performa"vidade drag no cruzamento entre essas duas lin
guagens num diálogo com as teorias contemporâneas de género, queer e feminista e com o
pensamento deleuzegua$ariano, este texto procura avançar com algumas perguntas: que
potências do devir o cruzamento entre o teatro e a performa"vidade drag podem libertar?
O que acontece à máscara teatral quando atravessada pela performa"vidade paródica da
drag? O que acontece à drag, paródia da performa"vidade de gênero feminina, quando per
formada no teatro e por um corpo feminino? Essas questões são ao mesmo tempo ponto
de par"da para uma reflexão no campo dos conceitos e indutoras da ação cênica neste pro
cesso de experimentação.

Mas ao que me refiro quando falo em máscara? A história das máscaras no teatro é tão
an"ga quanto a própria história do teatro e a construção téorica e crí"ca a respeito dela,
bem como as experimentações no campo das artes cênicas são também abundantes e fe
cundas. Não obstante, é di%cil caracterizar de forma defini"va a máscara, porque ela é por
natureza deslizante. Seus usos teatrais e rituais são muitos, mas uma função parece ser con
sensual entre todos os que a u"lizam no processo cria"vo, a de catalisador e, nesse sen"do,
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ela é “um condensador cole!vo de imagens e iden!dades. Representa, para seus públicos e
criadores, um lugar de pertencimento enquanto sujeitos de uma comunidade e, portanto,
um lugar de reconhecimento de si mesmos num dado contexto cultural” (Trigo & La!f, 2014,
p. 697). Mas, ao mesmo tempo, ela também desterritorializa o corpo do performer abrindo
caminho para a criação de um corpo outro por cima do corpo desterritorializado. Em outras
palavras, a máscara abre a via para o corpo sem órgãos, um corpo que é encruzilhada, ou
seja, ponto de cruzamento, encontro e colisão, ela dá vazão, ela deixa passar, ela deixa vir,
como se diz nos rituais de incorporação da Umbanda, por exemplo, mas também nos trei
namentos de máscaras teatrais.

Uma máscara é, portanto um corpo feito de encruzilhada e de pertencimento. Encruzilhada
porque catalisa e condensa imagens vindas de muitas origens numa presença, pertencimento
porque torna inteligível o ininteligível, faz pertencer o que não pertence pela desterritorialização
do corpo normal. E para isso, a desterritorialização e o devir são fundamentais.

O trabalho de desterritorialização da máscara sobre o corpo da intérprete nesta expe
rimentação cênica começa com um conjunto de questões suscitadas no campo dos Estudos
de Gênero, uma das áreas centrais para os Estudos Culturais. Essas questões são, ao mesmo
tempo, inspiradas pela teoria deleuzegua#ariana dos agenciamentos, pelos procedimentos
cartográficos e pelas poucas, porém potentes reflexões de Deleuze sobre o devir minoritário
no teatro, ou seja, sobre a potência revolucionária do teatro.

Para expor a natureza performa!va do género, Butler (2006) analisa o fenômeno cultural
da drag queen. A drag levanta, no entender de Butler, um conjunto de questões sobre a iden
!dade de gênero: será o homem que aparece ves!do de mulher essencialmente um homem
disfarçado que apenas externamente parece uma mulher? Ou essa feminilidade que ele aber
tamente exibe prova que a sua essência é, afinal, feminina, a despeito do seu corpo mascu
lino? Para Butler, essas dúvidas revelam, no exemplo da drag queen, a instabilidade das
relações entre sexo e gênero e atestam a natureza performa!va da iden!dade masculina ou
feminina. 

Na sua performance hiperfeminina (Butler, 2006), a drag queen expõe o gênero como
um código cultural baseado na imitação e na repe!ção, sem nenhuma verdade inicial ou es
sencial. A paródia da performance da drag leva ao extremo as normas da performance de
gênero, permi!ndo assim o reconhecimento da imitação na base de toda estrutura ou iden
!dade e da ausência de uma qualquer fonte autên!ca. Deste modo, a drag expõe a coerção
social na base da natureza performa!va da iden!dade, o que abre caminho para que a ilusão
da iden!dade essencial de gênero seja rompida. 

A autora observa ainda que a noção de iden!dade estável como extensão de uma es
sência interior e a ilusão do corpo sexual são repressivas e perigosas, mas, ao mesmo tempo,
podem ser expostas em suas fragilidades e ameaçadas pela própria necessidade de repe!ção
da ação norma!va, pois cada repe!ção pode falhar e criar novas e inesperadas formas, uma
ideia que é recorrente em diversos teóricos pósmodernos, tais como Foucault, Derrida, De
leuze, Gua#ari, entre outros.

O diálogo entre Butler e Spivak (Butler & Spivak, 2007) aproxima a performa!vidade de
gênero das questões dos estudos póscoloniais no que tange às formas de resistência possí
veis para pessoas em situação de vulnerabilidade e precariedade nas sociedades contempo
râneas, marcadas pela globalização, que pode ser uma forma de nos referirmos aos contextos
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póscoloniais marcados pela revolução tecnológica que comprime o espaço e o tempo, per
mite ao capitalismo acelerarse e vola"lizar as relações capital/trabalho. Se para o capital
globalizado não existem fronteiras, o mesmo não é válido para os emigrantes e outras po
pulações que vivem em situação de precariedade, invisibilidade, e mesmo ilegibilidade, como
mulheres, homossexuais, pessoas pobres, pessoas transgênero. 

No seio da reflexão pósestruturalista ou pósmoderna ques"onamse os pressupostos
modernos da iden"dade. Não apenas a iden"dade nacional, mas toda forma de iden"dade
fixa e baseada na fundação de um sujeito moderno ins"tuído pela separação dialé"ca de
um ‘outro’ e que resulta numa uniformidade ideal, numa essência universal da qual toda di
ferença é excluída. Assim é que as teorias de gênero fazem a crí"ca da ins"tuição da mulher
como o outro do homem e da oposição binária fundada na pressuposição da naturalidade
da norma heterossexual que desclassifica como aberrante e ininteligível, portanto não reco
nhecível, toda forma outra de subje"vação, desejo e comportamento. 

Por seu lado, a crí"ca póscolonial do estado e do capitalismo globalizado insiste, e com
razão, na produção de pessoas precárias, ‘sem estado’ e nos modos possíveis de ligação e
pertencimento que possam ser acionados por essas pessoas ao redor do mundo de modo a
criar redes de resistência, capazes de agir concretamente para o reconhecimento dessas pes
soas e das garan"as dos seus direitos, o que jamais seria possível por uma uniformização,
mas, tão somente pela afirmação constante das diferenças em relação ao sujeito norma"vo,
pois é justamente a formação desse sujeito norma"vo a origem da exclusão, da precariedade
e ilegibilidade dessas pessoas. 

Daí a potência transformadora da teoria performa"va do gênero. Ela expõe a natureza
performa"va e não essencial da norma e implode a essência do sujeito moderno abalando
a primeira oposição binária: a do sexo como natureza e do gênero como cultura, noutras pa
lavras, a generificação como agenciamento maquínico primeiro ou, no dizer de Spivak, “a
primeira semiose da cultura”, sua primeira norma"zação.

As consequências dessa generificação binária e heteronorma"va podem ser melhor
compreendidas se pensarmos, por exemplo, no fenômeno de ‘feminização do trabalho’, ana
lisado por Haraway (2009) como uma das caracterís"cas da globalização da economia. O tra
balho feminizado é o trabalho precarizado e feito em condições historicamente associadas
ao trabalho feminino: mistura entre o ambiente domés"co e o ambiente de trabalho, fragi
lidade dos laços contratuais e dos direitos trabalhistas, pouca exigência em termos de habi
litações, baixa remuneração, invasão do tempo de descanso pelo tempo laboral. 

Haraway (2009) observa que no contexto pósrevolução tecnológica do úl"mo quartel
do século XX, essas condições de trabalho deixam de estar circunscritas ao trabalho das mu
lheres. Elas passam a a"ngir também os homens e ocorrem de forma agravada para as popu
lações historicamente vulneráveis. Deste modo, a exploração do trabalho em situação de
escravidão de meninas na índia refletese no aumento do desemprego entre a população
masculina branca norteamericana, por exemplo. Esta é a globalização. Não uma par"lha entre
iguais, mas um sistema global de precarização da vida e de supressão de direitos, uma infor
má"ca de dominação. Haraway pensa que é possível combatêla se desenvolvermos uma lin
guagem comum para mulheres nesse ‘circuito integrado’. A linguagem comum de Haraway
(2009), no entanto, não é uma língua unificada. Ela é uma heteroglossia, mul"plicidade que
permite falar não uma essência feminina universal, esta é apenas o outro do sujeito masculino
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universal e nada pode fazer em termos de potência libertadora ou revolucionária. Assim como
Spivak, Haraway propõe a diferença como potência de aproximação. A ciborgue conecta não
o que é semelhante, mas, justamente, aquilo que difere. Para Spivak (2005) a tradução cultural
é impossível, uma cultura não pode ser aprendida, mas podemos usar a semiose linguís!ca
como super"cie que nos permite agir na produção da cultura como agência polí!ca, não pela
similitude, mas pela diferença, num uso que podemos chamar subversivo do código linguís!co.
Haraway (2009), por sua vez, afirma que a informação que circula na rede globalizada pode
ser usada para ligar a ‘nova classe trabalhadora mundial’ que, é tudo menos homogênea, que
é dispersa e sobre a qual a precarização e a vulnerabilidade agem de formas também diversas,
mas engendram mais e mais precarização e vulnerabilidade. 

Assim, a busca por estratégias possíveis de conferir um lugar de fala a pessoas a quem
o aparato jurídico ou a norma!vidade social não reconhecem é um traço comum às três teó
ricas cujas obras convocamos para a presente reflexão. 

Do mesmo modo, tanto Butler quanto Spivak e Haraway desestabilizam o sujeito mo
derno e recusam a mera subs!tuição desse sujeito por um seu outro, bem como um mero
alargamento da norma!vidade de modo a assimilar uma parte diferença, reconvertendoa
em uniformidade, pois todo sujeito estável e uniforme produzirá outros que serão precários,
vulneráveis e, no limite, invisíveis, ilegíveis, subalternos. Tratase, para todas elas, de denun
ciar a todo momento a natureza coerci!va dos mitos origem naturalizados e de voltar contra
eles a sua própria fragilidade, o fato de que não têm nenhum fundamento essencial, mas,
na verdade, dependem da performa!vidade para se manter. Assim, a performa!vidade pa
ródica, irônica e paradoxal pode ao mesmo tempo revelar a farsa da norma naturalizada e
abrir novas possibilidades de subje!vação, de pertencimento e de conquista de direitos. 

A irreverência da drag queen, performa!vidade paródica, e da ciborgue, mito irônico
que blasfema contra os mitos fundadores do Ocidente e, entre eles o mito fundador do fe
minismo numa iden!dade feminina estável e uniforme, parecemme úteis para desestabilizar
os elementos de poder na criação de uma máscara teatral que tem por obje!vo desafiar os
limites do teatro experimental como forma de ação polí!ca. A performa!vidade falhada (pa
ródia), a tradução impossível, mas insistentemente tentada, a ironia, e a blasfêmia são re
cursos dos quais lanço mão nesta empreitada de forçar um devir minoritário na cena para
libertar potências de transformação.

O conceito de gênero é ele próprio um disparador de linhas de fuga. No estado em que
se encontram as discussões sobre o gênero, desde os anos 80, no campo dos estudos femi
nistas e dos estudos queer, tratase mais de um campo teórico em que a desterritorialização
não cessa de acontecer do que de um conceito estabelecido. Desterritorializar o gênero tem
sido justamente o exercício teórico e prá!co empreendido pela teoria de gênero, teoria infiel,
teoria pirata. Por isso, o encontro entre o gênero como linha de fuga e a presença da máscara
como nó de encruzilhada são fecundos neste trabalho.

A máscara e o gênero afectamme de formas diferentes, mas, no encontro desses afec
tos, um nó rizomá!co se faz. Não é evidente, é preciso muito tempo para encontrálo, é pre
ciso estar à escuta do meu corpo, da minha voz e das imagens, dos perceptos ou conceitos
que emergem ora no processo de escrita cien$fica, ora no processo de criação na cena. É
preciso seguir uma via múl!pla, às vezes enovelada, às vezes superposta, às vezes em zigue
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zague, e lançar linhas feitas de ‘conceitos para imagens’ que vão da escrita para a cena, e,
outras, feitas de ‘imagens para conceitos’ que vão da cena para o texto cien!fico. 

Este exercício com máscara obedece a um grande princípio cria"vo, a Pilhagem, que se
subdivide em dois princípios de fuga: infidelidade e interrupção. U"lizoos para experimentar
os três passos da operação crí"ca deleuziana: “1º) re"rar os elementos estáveis; 2º) colocar,
então, tudo em variação con!nua; 3º) a par"r daí, transpor também tudo para menor (…)”
(Deleuze G. , 2010, p. 44). Serei, portanto infiel à máscara interrompendo o corpo sobre o
qual ela é criada, os conceitos com os quais ela debate, as imagens que acionam o devir da
máscara. 

O primeiro passo da operação crí"ca a"va a potência de interrupção: interromper os
elementos estáveis de Poder. Quais serão os elementos estáveis a serem re"rados? Quais
são os elementos estáveis de poder de uma máscara? Mas não há uma máscara universal a
trair, apenas esta máscara que se faz ao ser traída por mim aqui e agora. Onde a máscara é
território? Qual é o território da máscara? O corpo. O corpo de uma mulher. O meu próprio
corpo e as suas disciplinas: de gênero, de idade, de formação, de afinidades polí"cas, etc. É
ele que será preciso desestabilizar, fazer variar e transpor para menor para indagar na carne
e no osso a norma"vidade de gênero. Ao inscrever a pergunta e operação crí"ca no meu
próprio corpo, espero expropriálo da norma, deixar que apareçam as linhas de fuga para
que a subje"vação retorne ao polí"co como forma de resistência e de subversão. Começa a
busca por Lindonéia. 

Para criar sobre meu corpo as interrupções e infidelidades u"lizo disposi"vos (quando
se tratarem de objetos) e procedimentos (quando se tratarem de modos de fazer), formas
de roubar e desterritorializar conceitos, funções e sensações – já o uso desses termos e aqui
é um roubo a Foucault e também a Deleuze e Gua$ari. 

Como interromper o corpo no campo das sensações? A pergunta é dirigida a quem? É
preciso sen"r a resposta no corpo. Sintoa nos meus ossos. É preciso interromper a coluna ver
tebral. Isso vai alterar o equilíbrio, transformar o corpo, acionar o devir e o corpo sem órgãos.
Parto em busca dos disposi"vos e eles adotam a forma de próteses: extensões e acoplamentos
que abrem o corpo, esvisceramno, viramno ao avesso, põem o rabo no lugar da cabeça, ex
"nguem a oposição dentro/fora, tornamno pura extensão atravessada por intensidades. 

Penso numa espécie de burka, mas ela se transforma em um guardachuva, porque as
mulheres do deserto atravessaram o oceano há muitos anos e tornaramse minhas ancestrais
amazônicas. Escolho então criar um corpete inspirado em Frida Khalo, que, sobre o seu corpo
mu"lado, construiu o seu corpo sem órgãos – a primeira imagem. O corpete tem uma haste,
um tubo de metal que passa pelo centro dele, acoplada a um guardachuva. A haste estrutura
o corpete, estendese até a base da minha coluna e limita os meus movimentos do tronco,
modifica o equilíbrio e aciona o ponto onde o cóccix se transforma em rabo. O corpete aperta
os seios, mas não os esconde. O guardachuva fica erguido muito acima da cabeça, é pesado
e instável e aciona uma ondulação de navio, de água e de vento.

Quando tudo isso fica pronto, tenho a primeira fase da máscara drag queen, construída
sobre o corpo da atriz atravessado pelos afectos e perceptos da mulher periférica, da mulher
resistência, da mulher ar"sta, intensidades disparadas pelos procedimentos e disposi"vos.
Lindonéia começa a desaparecer. 

PROCURA%SE LINDONÉIA. SOBRE A PILHAGEM COMO PRINCÍPIO CRIATIVO E PERFORMATIVIDADE POLÍTICA



590

A segunda imagem, mas, talvez, de fato seja a primeira, a mais an!ga, é a da serpente.
Vem das águas profundas e dos desertos imaginados. Nasce das minhas costas e fala com as
vozes de todas as minhas ancestrais. Mas, é preciso esclarecer, essas que chamo ancestrais
não são simplesmente avós próximas ou longínquas, são singularidades que falam nas inter
rupções da minha narra!va de origem, são vozes que me interrompem e deixam falar a más
cara. Chamoas ancestrais, mas poderia chamálas mul!plicidade. São vozes e corpos que a
máscara incorpora, isto é, deixa passar, deixa vir, deixa falar. 

Escolho criar a serpente com um nó de trapos retorcidos e amarrados na altura dos
meus joelhos, que se estende em uma cauda muito longa e termina com pedaços de metal
retorcidos, extraídos também de guardachuvas velhos. O rabo da cobra modifica o andar,
limita o movimento dos joelhos e atrapalha os passos, que se enredam nos trapos estendidos
no chão. A máquina anda, balança, enredase nos passos, tropeça, !tubeia. Não mais pés,
caminhar balouçante; a única forma de conter uma serpente é prendêla abaixo da cabeça.
Não mais coluna vertebral, oscilar e tropeçar sem ter pés. Máquina de andar sem ter pés.
Lindonéia desaparece um pouco mais. Ela começa a ser caçada. 

O segundo passo da operação crí!ca é colocar tudo sob variação constante. Os proce
dimentos são o atravessamento e o desvio. Atravessar o espaço com a ajuda de uma venda.
Caminhar com o corpeteguardachuva e o rabo da cobra tornase uma estabilidade à medida
que o corpo se reequilibra e redefine os pontos de apoio. A venda faz os passos variarem e
sobre a extensão espacial estriada, criase um plano de composição, caminhar devém uma
variação de intensidades. Máquina de deslizar aos tropeços. Lindonéia avança rumo a um
devir mais e mais impercep#vel. 

O terceiro passo da operação crí!ca é “tornar tudo menor”, criar um devir minoritário,
não se deixar estabilizar como linguagem dominante, fazer estranha a própria linguagem,
traíla, fazêla devir precária, estrangeira na própria língua. 

O jogo agora é interromper a voz da performer. Lindonéia, como toda drag queen, canta
com uma voz emprestada, o play back. Este procedimento é potente, porque, desterritoria
lizar a voz da perfomer implica, primeiro, re!rála, interrompêla, para depois dotála de uma
voz outra que, não sendo mais a sua, permite o fluxo da mul!plicidade de vozes. Lindonéia
não pode ter uma voz individual, apenas pode falar como cole!vo. Máquina de cantar. Má
quina de fazer voz. 

Máquina de tropeçar sem ter pés, máquina de deslizar aos tropeços, máquina de fazer
voz. Pode Lindonéia falar? Como pode falar quem não aparece? Tornarse Lindonéia? Mas,
Lindonéia é devir mulher? É uma máscara? Onde interceptála? Mas, tratase de uma ‘ela’?
De onde vem Lindonéia? Vem das esta#s!cas diárias das violências de gênero: misoginias,
femicídios, homofobias, transfobias. A violência é o grande ar!culador das resistências de
gênero. Longe de ser uma aberração, uma tragédia inesperada, ela faz parte da performa!
vidade de gênero, da disciplina dos corpos, do agenciamento maquínico. Tratase de uma
questão de poder. Uma questão polí!ca.

A máquina drag queen ciborgue desterritorializa a máscara teatral, atravessaa, inter
rompea, para fazer agir uma potência de transformação, um devir minoritário para a criação
teatral como potência desejante para um esté!ca e uma polí!ca libertadoras. O devir mino
ritário foge da uniformidade, procura a performa!vidade precária, recusa linguagens totali
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zantes, escolhe as margens, põe em xeque a norma de gênero, mas, principalmente, põe em
causa a norma!vidade como produção se sen!dos. 

A paródia da hiperfeminidade ironiza a suposta natureza feminina, mas a drag faz ainda
mais. Ela desestabiliza o mito do teatro como grande arte, pois mesmo o teatro experimental,
seja nas vertentes mais esté!cas ou mais polí!cas tem as suas normas naturalizadas, por muito
que evite confessálas. A ironia da ciborgue reúne e mantém juntas coisas incompa#veis numa
dramaturgia das interrupções que procede por acoplamento, criando sobre o corpo performa
!vo um corpo atuante, máquina de performar uma arte que, ao escolher devir menor, abrese
aos devires polí!cos e atua por traduções impossíveis e conexões inesperadas.

Uma vez interrompido, o corpo já não permanece o mesmo, ele devém, e, ao devir o
corpo, também os disposi!vos, as próteses que o interceptam devém outras coisas, abrese
o plano de composição para o fluxo do corpo sem órgãos, no qual já não há cabeça, tronco,
rabo, guardachuva, mas um percepto no qual tudo isso devém uma cobra, um navio, uma
máquina de ondular, de cantar e de atravessar.

A máquina drag queen ciborgue, Lindonéia Desaparecida, Lindonéia, a Procurada, a Se
nhora dos Caminhos anda sem ter pés, tropeça ao deslizar, calase ao falar. Muitas vezes in
terrompida, mas infiel a todas essas interrupções, ela resiste e cria o seu corpo subversivo
na colisão entre duas linguagens ar#s!cas e uma afirmação polí!ca de existência para além
da norma, uma existência pirata que procede por pilhagem para criar corpos e mundos im
possíveis forçandoos contra inteligibilidades culturais e polí!cas limitantes e mu!ladoras. 
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