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RESUMO 

 

Este relatório traz ao leitor detalhes dos processos criativos de Corpos do Prazer, 

principalmente no que diz respeito às suas características estéticas e conceituais. Discorro, 

sucintamente, sobre as multilinguagens que evidenciam o hibridismo desse trabalho artístico. 

Traço uma linha temporal que acompanha o surgimento e a trajetória de todas as etapas da obra: 

desde a criação da luz, do figurino, do cenário e dos objetos cênicos; passando pela construção 

da personagem; até chegar à gravação do vídeo. A temática LGBTQIAP+, tendo como foco 

principal as travestis, perpassa todo o relatório. Abordo na cena e no vídeo as violências sofridas 

diariamente por elas, em especial os assassinatos, como o que ocorreu com a travesti Dandara 

dos Santos, assim como a falta de oportunidades no mercado de trabalho e a objetificação dos 

seus corpos, que são considerados descartáveis e potencialmente baníveis do convívio social.   

  

Palavras-chave: Vídeo-teatro performativo. Performance Art. Gênero. Prostituição. Lei Aldir 

Blanc.  
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1- Introdução 

 

Este relatório tem como objetivo discorrer sobre os processos criativos de Corpos do 

Prazer, bem como sobre sua trajetória histórica e concepção artística. Além disso, trago ao 

leitor informações pautadas no universo LGBTQIAP+, tendo como foco principal as travestis 

e as violências por elas sofridas.  

O que me levou a desenvolver esse trabalho foi o desejo de compreender um pouco mais 

a crueldade humana, principalmente ao me deparar, nas mídias eletrônicas e nas redes sociais, 

com inúmeros casos de assassinatos e de violências contra travestis e pessoas trans. Esse anseio 

aumentou exponencialmente quando assisti ao vídeo da tortura, apedrejamento e espancamento, 

até a morte, da travesti cearense Dandara1. Essas impactantes imagens ficaram em minha mente. 

O ódio e a crueldade capturada por lentes de eletrônicos manipulados por homens jovens cruéis 

que debochavam e se divertiam com a dor, com o sofrimento e com o sangue derramado por 

Dandara. Ela, Dandara, foi vítima da desumanidade e da perversidade do “ser humano”. Após 

as violentas agressões, e não satisfeitos com tamanha atrocidade, os agressores jogaram o seu 

corpo completamente machucado em um carrinho de mão, tal qual um frio material de 

construção, e desfilaram desavergonhada e impunemente pelas ruas de um bairro da periferia 

de Fortaleza, finalizando a execução com disparos de arma de fogo. A todo momento os 

monstruosos assassinos proferiam, em alta voz, os seguintes dizeres: - “bicha”, “traveco”, 

“ladrão”; mostrando, assim, por meio dessas palavras, o ódio explícito de gênero. 

  A indignação com o fato narrado acima foi o impulso maior que me levou a trabalhar 

com Corpos do Prazer; o motivo d’eu buscar na arte, e por meio da arte, um significado de 

luta, usando, para tanto, o meu corpo imperfeito, de forma imperfeita, para retratar a 

imperfeição humana em uma dialética de aceitação e acolhimento da diferença. 

  O trabalho prático desenvolvido - e aqui relatado - trata-se de um vídeo oriundo de um 

espetáculo de teatro performativo, de um teatro performativo-denúncia, que busca apresentar 

aos espectadores os sofrimentos, as angústias e os medos vivenciados diariamente pela 

comunidade LGBTQIAP+. Dentro desse espectro, as inspirações principais para a criação da 

personagem Amitaff são as travestis que, como tantas outras “Dandaras”, se encontram às 

margens da sociedade. Infelizmente, pela falta de estudos e de oportunidades, ou até mesmo 

pelo baixo índice de escolarização, acabam, em sua grande maioria, vivendo da prostituição. 

Os meus sentimentos, diante de um cenário desse, é de frustração e de impotência. 

                                                             
1 Confira o “Caso Dandara dos Santos” em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Dandara_dos_Santos>. Acesso 

em: 11 jan. de 2022. 



8 
 

Num sentido mais amplo, mas tentando não generalizar, o ser humano prega a bondade, 

a solidariedade e a empatia para com os outros. O que, ao meu ver, não passa de um discurso 

vazio e hipócrita, que mascara a intolerância e o preconceito introjetados no homem, há 

milênios. 

Criar Corpos do Prazer possibilitou-me desenvolver o meu pensamento crítico, estético 

e criativo. E também a defrontar-me com a minha humanidade. Assim, tive a oportunidade de 

me conhecer melhor não só como homem (gay), mas também como artista e de reconhecer meu 

corpo enquanto objeto artístico.  

Seja como ator e/ou como pesquisador, utilizo-me da arte como uma ferramenta fluida. 

Isso me possibilita, a partir de parâmetros artísticos contemporâneos, levar ao público temas de 

relevância social.   

Enfim, o teatro performativo e o audiovisual despertaram em mim uma consciência 

artística e uma percepção de mundo completamente distinta da que eu conhecia. Pude lançar 

um olhar diferenciado à diversidade humana e à sua existência. E, diante dessa nova forma de 

olhar, compreender o outro, colocando-me em seu lugar. Artisticamente, expressei as dores, o 

abandono, a falta de oportunidades e as violências sofridas diariamente pelas pessoas trans e 

pelas travestis.  

Em termos metodológicos, para desenvolver a escrita deste relatório, li diversos textos 

e artigos como, por exemplo, Espacialidade travesti: habitat de gênero e práticas topográficas 

de corpos trans nas artes da cena brasileira, de Dodi Leal; Teatro dramático e performativo: 

entre o real e o ficcional, de Daniel Furtado Simões Silva; Experiência teatral, experiência 

tecnovivial: ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni 

vínculos simétricos, de Jorge Dubatti; Teatro performativo: a construção de um operador 

conceitual, de Leandro Geraldo da Silva Acácio; Pedagogias pornográficas: sexualidades 

educadas por artefatos da mídia, de Samilo Takara; dentre outros.  

Também pesquisei na internet dados gerais sobre o universo travesti - vídeos, músicas, 

imagens, estatísticas, notícias e entrevistas. Eis alguns locais, plataformas e provedores 

visitados, cujos links completos encontram-se nas referências deste relatório: UOL, Revista 

Bravo, G1, Justiça do Trabalho - TRT 4° região (RS), Wikipedia, BBC NEWS/Brasil, 

gazetaweb.com, Youtube e Diário do Nordeste.  

Já para criar o espetáculo performativo Corpos do Prazer, fiz pesquisas de observação, 

passando, várias vezes, pelos locais de prostituição que ficam no entorno da Avenida Rio 

Madeira, sentido Rua da Beira e BR 364, região conhecida vulgarmente por “CUs-Peludos”, 

nome atribuído ao lugar onde as travestis expõem e alugam seus corpos; pesquisei tipos de 
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roupas e adereços para a confecção de indumentária, sapato, etc; analisei estilos de maquiagem 

e realizei ensaios semanais com a presença do orientador e encenador do trabalho.  

Em dezembro de 2021, por ter aprovado o projeto “Corpos do Prazer - Mostra de 

Processo Criativo” no EDITAL Nº 008/2021-LEI ALDIR BLANC/2021-PREMIAÇÃO da 

Fundação Cultural de Porto Velho (FUNCULTURAL), apresentei, nos dias 19 e 20, uma 

mostra de processo, na qual pude bater papo com artistas, professores, travestis e transexuais 

que acompanharam as apresentações. Alguns trechos dessas conversas encontram-se 

(trans)critas neste trabalho. 

A presença de travestis e transexuais nessa mostra foi muito importante para que eu 

pudesse ter uma visão mais ampla quanto à aceitação do meu trabalho por esse público, bem 

como sobre as questões que se relacionam ao transfake. 

  Essa palavra começou a ser usada no Brasil entre 2016 e 2017, por Renata Carvalho, 

juntamente com o Manifesto Representatividade Trans, escrito pela própria Renata, em parceria 

com Leona Jhovs e Léo Moreira Sá. 

  Em suma, transfake seria quando uma pessoa que se identifica com o gênero de 

nascimento (cisgênera), interpreta uma pessoa que não se identifica com o gênero de 

nascimento (trans) em algum filme, espetáculo teatral, espetáculo performativo ou programa de 

televisão, como, por exemplo, nas novelas e nas séries. 

  Para que eu, como ator, tivesse uma maior clareza a respeito do meu trabalho 

desenvolvido com a personagem travesti Amitaff, busquei compreender até que ponto o 

transfake e o blackface se aproximam no campo das artes cênicas.  

  O blackface é uma prática racista nascida por volta dos anos de 1830, em Nova Iorque. 

Ou seja, há mais de 200 anos. Tem como características ridicularizar as pessoas negras a partir 

de estereótipos negativos sobre elas. Atores brancos pintavam seus rostos de preto em 

espetáculos humorísticos e imitavam, de forma agressiva, exagerada e inadequada, os 

comportamentos dos negros. Nessa época, os atores negros eram impedidos de subir ao palco 

e de atuarem por conta da cor de sua pele. Infelizmente, sabemos que, nos dias atuais, ainda é 

muito raro um ator negro interpretar um papel de destaque. 

Levando em consideração a questão de gênero, sendo eu um homem gay, que se 

identifica com o gênero de nascimento, ou seja, masculino, vejo como ofensivo o rótulo de 

transfake que é colocado em paridade com o blackface. Me traz um certo desconforto a 

aplicação do termo transfake a um ator que está executando o seu ofício/papel. Afinal, o ator, 

seja ele homem e/ou mulher hétero; gay; homem ou mulher trans; travesti; etc., pode dar vida 

a qualquer personagem, independentemente do gênero dessa personagem. Eu, particularmente, 
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ao representar a travesti Amitaff Boca de Veludo, em nenhum momento desejei ridicularizar, 

agredir ou até mesmo tirar o espaço de ninguém. Além do mais, o meu corpo, em cena, em 

Corpos do Prazer, não incita a violência contra as travestis e contra as transexuais. Muito menos 

faz chacotas ou ridiculariza os corpos dessas, ou a sua cor de pele, ou as suas vestes ou até 

mesmo os seus modos de falar, como é o caso do blackface (no que diz respeito às pessoas 

pretas).  

Com a minha personagem travesti, espero ter contribuído de forma positiva para a 

questão, trazendo para o público o real por meio do ficcional, mostrando que as pessoas trans e 

travestis são invisibilizadas, colocadas às margens da sociedade e que são violentadas e 

assassinadas todos os dias por não se encaixarem nos padrões sociais. Almejo, serenamente, ter 

plantado uma pequena semente entre as rochas da ignorância social que cobrem o solo fértil. 

Desejo que essa semente possa germinar, crescer demasiadamente, tornando-se uma árvore, 

com bela sombra e com frutos deliciosos. 

 No geral, o retorno do bate-papo realizado após a mostra de processos criativos foi 

muito positivo. Tanto é que fui convidado por algumas travestis para apresentar uma cena de 

Corpos do Prazer, ao vivo, na live do dia 29 de janeiro de 2022 em alusão ao mês da visibilidade 

trans. Essa foi transmitida pelo Facebook e pelo Instagram do COMCIL - Comunidade Cidadã 

Livre, juntamente com componentes do Grupo Divas Tropicais, sob a coordenação de Renata 

Evans. Ao final da exibição, realizei uma entrevista com a travesti Karen de Oliveira Diogo, 

uma das líderes desse grupo. Partes do que conversamos foram citadas neste texto. 

Também aprovamos o projeto Corpos do Prazer – Defesa de TCC no EDITAL nº 

34/2021/SEJUCEL-CODEC - 2ª Edição Mary Cyanne - Prêmio de Produção Artístico-Cultural 

para Transmissões ao Vivo/Gravadas - Eixo – II [Apresentações Artísticas (ao vivo/gravadas)] 

- Categoria B –  Lives transmitidas ao vivo ou com apresentações gravadas e comentadas – da 

Lei Aldir Blanc do Estado de Rondônia. Nesse projeto consta a seguinte programação: 1º dia - 

25/06/2022 (sábado); local: plataforma Zoom; horário: 19:00 h (Rondônia) – 20:00 h (Brasília); 

classificação indicativa: 16 anos; evento: Corpos do Prazer – Defesa de TCC; banca: prof. Dr. 

Luciano Flávio de Oliveira (orientador), prof. Dr. Luiz Daniel Lerro (membro), profa. Dra. 

Jussara Trindade Moreira (membra) e prof. Dr. Alexandre Falcão de Araújo (membro suplente). 

2º Dia - 26/06/2022 (domingo); mesmo local, horário e classificação indicativa; evento: Corpos 

do Prazer (exibição de vídeo e roda de conversa) - convidada especial: Karen de Oliveira Diogo 

(RNTTHP - Rede Norte de Mulheres Travestis e Transexuais e Homens Trans vivendo e 

convivendo com HIV/Aids - e COMCIL - Comunidade Cidadã Livre). 
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Em relação às divisões (capítulos) deste relatório, no item 2 discorro, sucintamente, 

segundo os livros Dicionário de Teatro e Dicionário da Performance e do Teatro 

Contemporâneo, ambos de Patrice Pavis, sobre os conceitos performance, performer e 

personagem. Também analiso essas categorias conceituais sob a luz do Dicionário do Teatro 

Brasileiro, de Jacó Guinsburg, e a partir da obra livresca Performance como Linguagem: 

criação de um tempo-espaço de experimentação, de Renato Cohen. Já sobre a categoria 

conceitual teatro performativo, e também para estabelecer diferenças e proximidades entre essa 

linguagem artística, o teatro e a performance, trago para a discussão Josette Féral, a partir do 

artigo Por uma poética da performatividade: o teatro performativo.  

Alguns dos textos citados nesta introdução foram apresentados por mim, em forma de 

seminário, na disciplina Processo de ensino IV do prof. Dr. Alexandre Falcão de Araújo. Esse 

docente, em sua devolutiva, pareceu estar muito emocionado, principalmente com o vídeo 

Depoimentos-Dodi Leal/Pré-Estreia - Desgrenhado, que encontrei no YouTube. 

No item 3 lanço um olhar sobre os processos criativos de Corpos do Prazer, que se 

iniciaram com as investigações para a criação de uma personagem travesti do trabalho cênico 

intitulado Limbo à la Sartre, começado na disciplina Improvisação I, ministrada pelo professor 

Luciano Oliveira, em 2017; passaram pela criação da performance Travesti Covidada, 

apresentada num evento de web-performance arte, coordenado pelo professor Luiz Lerro, em 

2019; transitaram pela performance e pelo vídeo Avesso, realizados nas disciplinas de 

encenação ministradas pelo primeiro professor, entre 2019 e 2021; desembocaram na disciplina 

Performance, em 2020, e numa residência em performance do segundo professor, em 2021; e, 

por fim, movimentaram-se na disciplina Técnica Vocal II, ministrada pela professora Jussara 

Trindade, em 2021. Assim, na segunda parte deste relatório, descrevo e analiso as etapas de 

criação dos elementos audiovisuais (luz, maquiagem, trilha sonora, música cênica gravada, 

música ao vivo e vídeo) e materiais (cenário, figurino, objetos de cena e adereços) de todos 

esses trabalhos que, por seu turno, acabaram de culminar na criação do espetáculo performativo 

Corpos do Prazer, bem como sobre a criação da corporalidade, vocalidade e emoções da 

personagem Amitaff Boca de Veludo.  

Finalmente, nos itens 4 e 5 trago, respectivamente, as conclusões sobre a minha pesquisa 

e as referências (bibliográficas, sites, vídeos e músicas) utilizadas por mim tanto para a redação 

deste trabalho quanto para o desenvolvimento do vídeo-teatro performativo Corpos do Prazer. 
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2- Aproximações e distanciamentos entre os conceitos performance art e teatro 

performativo 

 

Para começar de uma maneira simples e didática, e para esclarecer algumas confusões 

que nós alunos fazemos sobre os sentidos do termo performance e da categoria conceitual 

performance art, cito o site Art/Ref, que, por sua vez, menciona um verbete da Enciclopédia 

Itaú Cultural. Esse site, aponta que a palavra performance 

 

(...) tem suas origens no francês antigo: parformance, de parformer — accomplir — 

(fazer, cumprir, conseguir, concluir) podendo significar ainda levar alguma tarefa ao 

seu sucesso. Palavra que se origina do latim, formada pelo prefixo latino per mais 

formáre (formar, dar forma, estabelecer). Em seu significado mais elementar pode 

significar iniciar, fazer, executar ou desenvolver uma determinada tarefa2. 

 

Essa noção apresentada anteriormente me parece estar mais ligada à questão do 

desempenho, ou seja, quando alguém está tendo uma boa “performance” (um bom desempenho) 

em algo. Exemplo: “Os vendedores da loja tiveram uma boa performance neste mês”. Isso quer 

dizer que eles venderam muito, que tiveram um bom desempenho nas vendas. Logo, lucro! 

Agora, para Pavis (2017, p. 225), o termo performance quando aplicado ao teatro 

 

é o fato de que uma ação é realizada pelo ator ou, de um modo mais geral, por todo o 

meio da cena. É ao mesmo tempo o processo de fabricação e o resultado final. Lá onde 

o francês vê uma imitação, uma re-presentação, o inglês insiste na realização de uma 

ação, e não apenas em uma cena, mas no mundo. 

 

Os sentidos dessa citação de Pavis parecem-me que ainda estão ligados à ideia de 

rendimento, de façanha e de desempenho teatral de um ator quanto à boa realização de uma 

ação na/em cena. Exemplo: “o ator teve uma excelente performance na apresentação de 

sábado”. 

Contudo, o conceito que entendo ser mais coerente à arte e ao hibridismo de linguagens 

artísticas na contemporaneidade é o de Performance Art (Arte da Performance). Pavis (2017, 

p. 225), diz que “nesse gênero, surgido por volta de 1960, o performeur, o ‘performador’, não 

desempenha um papel, ele não imita nada, mas realiza ações e é muitas vezes o próprio objeto 

de sua presentação, verbal ou gestual”. Ele continua informando ao leitor que a arte 

performática é uma prática que surgiu nos Estados Unidos, nessa época,  

                                                             
2 Disponível em: <https://arteref.com/performance/o-que-e-performance-saiba-tudo-aqui/#:~:text= 

A%20palavra%20tem%20suas%20origens,%2C%20dar%20forma%2C%20estabelecer>. Acesso em 16 maio de 

2022. 

https://arteref.com/performance/o-que-e-performance-saiba-tudo-aqui/#:~:text=A%20palavra%20tem%20
https://arteref.com/performance/o-que-e-performance-saiba-tudo-aqui/#:~:text=A%20palavra%20tem%20
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em reação a um teatro de texto e de repertório que é sentido como estando pouco em 

harmonia com os novos tempos. (...) A Performance Art revolta-se principalmente 

contra o teatro de texto ou de encenação pouco inovadora. Este ramo é muito mais 

conhecido na Europa e veio representar o que se chamou na França, desde os anos de 

1960, “a performance”. (PAVIS, 2017, p. 225).  

 

Levando em consideração não só os significados da palavra performance, como também 

toda sua pluralidade no âmbito conceitual na contemporaneidade, Guinsburg (2003, p. 266), 

afirma que “a performance nasce como arte híbrida, espetacular, mixed-midia das artes 

plásticas, visuais e cênicas”. Isso fortalece a ideia de performance como uma arte livre, 

aproximando-se do conceito trazido por Pavis (1999, p. 284), no Dicionário de Teatro: “a 

performance ou performance art, expressão que poderia ser traduzida por “teatro das artes 

visuais” (...), associa, sem preconceber ideias, artes visuais, teatro, dança, música, vídeo, poesia 

e cinema”. 

Desse modo, a performance seria um evento supostamente não repetível que se 

apresenta no aqui/agora de um espaço indissoluvelmente ligado à proposta de criação.  

Já sobre o termo performer, Pavis (1999, p. 284-285) diz que “o performer (…), é 

também cantor, bailarino, mímico (...). [Ele] realiza sempre uma façanha (uma performance) 

vocal, gestual ou instrumental, por oposição à interpretação e à representação mimética do papel 

pelo ator”. E continua: “é aquele que fala e age em seu próprio nome (enquanto artista e pessoa). 

(...) realiza uma encenação do seu próprio eu, o ator faz o papel de outro”. 

No verbete seguinte, esse autor apresenta o conceito de personagem, que  

 
está em condições de assumir os traços e a voz do ator, de modo que, inicialmente, 

isso não parece problemático. No entanto, apesar da “evidência” desta identidade 

entre um homem vivo e uma personagem (...) a personagem teatral passa a ser uma 

ilusão humana.  (PAVIS, 1999, p. 285). 

 

Por seu turno, Cohen (2002, p.58) diz que o performer, 
 

enquanto atua, se polariza entre os papéis de ator e a “máscara” da personagem. A 

questão é que o papel do ator também é uma máscara. E é importante clarificar-se essa 

noção; quando um performer está em cena, ele está compondo algo, ele está 

trabalhando sobre sua "máscara ritual" que é diferente de sua pessoa do dia-a-dia. 

 

Desta feita, em conformidade com as ideias anteriormente apresentadas, posso afirmar 

que Travesti Covidada, Avesso (versão presencial) e Corpos do Prazer, em sua fase ainda 

inicial, possuem características de uma performance art. Isso porque esses trabalhos não tinham 

um texto dramatúrgico previamente construído, tampouco uma encenação organizada aos 

moldes de um espetáculo teatral. Eu, enquanto performer, improvisava as palavras no calor da 

cena, realizando ações, a partir de músicas pré-selecionadas, no aqui/agora do público que 
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estava presente no espaço do acontecimento cênico (seja presencialmente - no Laboratório de 

Criação Cênica da UNIR, como foi o começo de Avesso dentro da disciplina Linguagem da 

Encenação Teatral; seja virtualmente, no Zoom ou no Google Meet, como ocorreu em Travesti 

Covidada e em Corpos do Prazer3). Além disso, eu não desempenhava um papel e não imitava 

nada, nenhuma personagem, pois as minhas gestualidades e as sonoridades que eu produzia 

eram o objeto da minha apresentação, que constituía uma mistura de linguagens advindas das 

artes visuais, do teatro, da dança e do vídeo. Contudo, à medida em que eu fui abandonando a 

minha máscara ritual, e Amitaff foi ganhando contornos de uma personagem, principalmente 

em Avesso e em Corpos do Prazer, ambos os trabalhos começaram a ganhar fortes traços do 

teatro performativo.  

Para Josette Féral, no artigo Por uma poética da performatividade: o teatro 

performativo, o teatro performativo é um fenômeno teatral contemporâneo cuja “noção de 

performatividade está no centro de seu funcionamento” (FÉRAL, 2009, p. 197). Ou seja, um 

teatro que é feito hoje e que em sua essência transporta as bases da performance e da 

performatividade. 

Nesse contexto, a autora canadense ressalta a importância da performance para o teatro: 

 

Se há uma arte que se beneficiou das aquisições da performance, é certamente 

o teatro, dado que ele adotou alguns dos elementos fundadores que abalaram o 

gênero (transformação do ator em performer, descrição dos acontecimentos da 

ação cênica em detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, 

espetáculo centrado na imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo à uma 

receptividade do espectador de natureza essencialmente espetacular ou aos 

modos das percepções próprias da tecnologia.) Todos esses elementos, que 

inscrevem uma performatividade cênica, (...) constituem as características 

daquilo a que eu gostaria de chamar de “teatro performativo”. (FÉRAL, 2009, 

p.198). 

 

Além do mais, essa autora demonstra ainda a mudança dos elementos fundamentais para 

o teatro performativo acontecer, como a relação do performer com o espectador: “Quanto ao 

espectador, ele está, assim como o performer, situado na intimidade da ação, absorvido pelo 

                                                             
3 Travesti Covidada foi transmitida ao vivo, dentro da plataforma Zoom, no evento 19Distâncias, coordenado pelo 

prof. Dr. Luiz Lerro, do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. Esse evento será, mais tarde, melhor 

aprofundado neste relatório. Nessa performance, exibida a partir da minha sala de estar, via-se uma persona-

travesti que vestia um baby doll branco e trazia um lenço rosa na cabeça que combinava, visualmente, com um 

sofá rosa e com maquiagens neon de cores variadas. Ao fundo do espaço, atrás desse sofá, via-se uma TV no qual 

eram transmitidas, do celular para o aparelho televisor, por meio de um aplicativo de Android, imagens que davam 

noção de que se tratava de um evento proibido para menores de 18 anos. Ou seja, com conteúdo de conotações 

sexuais produzidos supostamente por uma pessoa que aguardava o seu cliente sexual. Já Corpos do Prazer, em 

sua fase primeira, fez parte de uma residência artística em performance, também coordenada por esse professor, 

que, de certa forma, constitui o desenvolvimento e aprofundamento de Travesti Covidada, e que também foi 

exibida ao vivo na internet, para os web-espectadores, com imagens transmitidas diretamente do meu quarto e do 

meu companheiro.  
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seu imediatismo ou pelos riscos implicados no jogo” (FÉRAL, 2009, p. 207). Em O Purgatório 

do Sartre e em Avesso, versão presencial, trabalhos que constituem o começo de Corpos do 

Prazer, essa relação de interação e de risco entre o performer, no caso eu, e o público, era 

bastante presente, pois a travesti, ainda sem nome naquela época, sentava-se, dentre outras 

ações, no colo de algum espectador que se identificava com o gênero masculino. Isso poderia 

causar nele um pequeno desconforto ou constrangimento. Atualmente, essa relação física, num 

mesmo espaço, não ocorre mais, pois, aos poucos, durante o desenvolvimento de Corpos do 

Prazer, as interações entre ator e público se deram (e ainda acontecem) de forma remota, à 

distância. Isso é o que Dubatti (2020) chama de experiência tecnovivial, no qual, em síntese, 

ator e público não têm vínculos de corpos presentes num mesmo espaço/território.    

Corpos do Prazer, cujo roteiro encontra-se em anexo (Anexo A), não é baseado em um 

texto dramático. Logo, as ações desenvolvidas por mim, hoje, enquanto ator, e também que 

foram levadas ao público, no passado, durante as performances e vídeo que influenciaram o 

trabalho atual, partiram de improvisações minhas e de meus confrontos físico-vocais com o 

espaço de acontecimento cênico, bem como com os demais elementos materiais, visuais e 

audiovisuais do experimento artístico. 

Então, o que ocorre nesse trabalho é uma performatividade em ação, em que empresto 

o meu corpo e a minha voz, com todas as suas qualidades e defeitos, para a criação do corpo-

voz de Amitaff. Este, que também dá prazer, dança, grita, canta, lamenta, sofre, se diverte, 

performa, enfim, produz imagens e encarna características (ficcionais, mas inspiradas na 

realidade) de diferentes travestis. Este corpo ora é do performer, que pode ter base 

autobiográfica, ora é do ator em e com Amitaff, que tem estrutura fictícia. E o web-espectador, 

citando novamente Féral (2009, p. 202), “é confrontado com este fazer, com estas ações postas 

[colocadas], das quais só lhe resta, a si próprio, encontrar o sentido”. 

Ainda para Féral (2009, p. 205),  

 

O objetivo do performer não é absolutamente o de construir ali signos cujo sentido é 

definido de uma vez por todas, mas de instalar a ambigüidade das significações, o 

deslocamento dos códigos, o deslizamento de sentido. Ele joga ali com os signos, 

transforma-os, atribui-lhes um outro significado. 

 

Desde as primeiras criações que dão, hoje, as características de Corpos do Prazer, eu, 

enquanto performer/ator, almejava criar diversos sentidos com o meu trabalho, para que os 

espectadores interpretassem o que viam, o que escutavam e o que sentiam de forma livre, mas 

tentando, de certo modo, apresentar a eles uma forma de ver as travestis não como objetos, ou 
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pessoas objetificadas, mas sim como seres humanos merecedores de respeito e que precisam 

ser inseridos no convívio social. 

Ainda sobre os sistemas de sentidos, Féral (2009, p. 207) diz que 

 

Lá onde a teatralidade está mais ligada ao drama, à estrutura narrativa, à ficção e à 

ilusão cênica que a distancia do real, a performatividade (e o teatro performativo) 

insiste mais no aspecto lúdico do discurso sob suas múltiplas formas – (visuais ou 

verbais: as do performer, do texto, das imagens ou das coisas). Ela os faz dialogar em 

conjunto, completarem-se e se contradizerem ao mesmo tempo (...). Mas é realmente 

possível escapar de toda a referencialidade e, assim, à representação? A questão 

permanece aberta.  

 

Em Corpos do Prazer podemos identificar diversos discursos e a mistura de diferentes 

linguagens artísticas. Os discursos aparecem na forma verbal (palavras, dados estatísticos, letras 

de canções, interjeições, etc.), de modo sonoro/vocal (músicas gravadas, ao vivo e dublagem), 

de maneira visual (slides contendo textos e fotografias, luz, maquiagem, figurino, cenário e 

objetos de cena) e por meio corporal (gestualidades). Já quanto às linguagens, são estas: teatro, 

dança, vídeo, performance, música e artes visuais.  E esses discursos e linguagens relacionam-

se para criar sentidos, sejam com base na realidade, sejam referenciados a partir do fictício.  

Igualmente quanto aos sentidos, Féral (2009, p. 204) afirma que 

 

O performer confunde o sentido unívoco – de uma imagem ou de um texto – a unidade 

de uma visão única e institui a pluralidade, a ambigüidade, o deslize do sentido – 

talvez dos sentidos – na cena. Esse teatro procede por meio da fragmentação, 

paradoxo, sobreposição de significados (...), por colagens-montagens (...), 

intertextualidade (...), citações, ready-mades (...). Encontramos as noções de 

desconstrução, disseminação e deslocamento, de Derrida. A escrita cênica não é aí 

mais hierárquica e ordenada; ela é desconstruída e caótica, ela introduz o evento 

(événement) [evento, acontecimento], reconhece o risco. Mais que o teatro dramático, 

e como a arte da performance, é o processo, ainda mais que produto, que o teatro 

performativo coloca em cena. 

 

Como já mencionado, Corpos do Prazer é plural e repleto de ambiguidades. O seu 

vídeo, fixação do efêmero em forma de imagens em movimento, é fragmentado, paradoxal e, 

de certa forma, pode ser visto como caótico, por motivo das constantes desconstruções. Por 

isso, possui sentidos diversos. Estes, podem ser dados/lidos por meio da intertextualidade 

(alusões e citações – como a RuPaul's Drag Race e a índices estatísticos oriundos da ANTRA 

- e paródias - um vídeo, contendo slides de powerpoint, mostra pacotes promocionais e fotos 

sexy e sexuais de Amitaff, cuja linguagem escrita e fotográfica constituem paródias de anúncios 

de sexo encontrados na internet, de propagandas televisivas como, por exemplo, “O agro é 

pop!”, de bordões de personagens globais, como “Ai, como sou bandida!”, e do conto de fadas 

A Bela e a Fera), da metalinguagem (um vídeo gravado retrata ações que, hipoteticamente, 
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estão ocorrendo ao vivo, por meio de uma live) e de outras formas, a partir das quais os web-

espectadores podem depreender a partir do evento/acontecimento. 

Assim sendo, e de forma a complementar o que eu disse anteriormente, Féral (2009, p. 

207-208) aponta que  

 

Vale ainda dizer que nas outras formas teatrais (particularmente as dramáticas), o 

teatro performativo toca na subjetividade do performer. Para além dos personagens 

evocados, ele impõe o diálogo dos corpos, dos gestos e toca na densidade da matéria, 

sejam as do performer em cena ou das máquinas performativas: vídeos, instalações, 

cinema, arte virtual, simulação (...).  

 

Na citação anterior, Féral chama os vídeos de máquinas performativas. E isso é muito 

interessante. Então, poderíamos dizer ainda que, além de ser um vídeo-teatro performativo, a 

gravação de Corpos do Prazer seria uma máquina de teatro performativo? 

Para finalizar o seu texto, Féral traz ao leitor seis conclusões. Destas, gostaria de 

destacar a de número 2 e a de número 5. Vejamos: 

 

2- Existe, apesar de tudo, uma linha fraturando duas visões do teatro: uma que rompeu 

com a tradição e se inspira na performance e outra que mantém uma visão mais 

clássica da cena teatral. A primeira é mais livre e inventa os parâmetros que permitem 

pensá-la, a segunda permanece em certa medida tributária do texto e da fala, mesmo 

que esse último não seja mais, necessariamente, o seu motor. 

5. No teatro performativo, o ator é chamado a “fazer” (doing), a “estar presente”, a 

assumir os riscos e a mostrar o fazer (showing the doing), em outras palavras, a afirmar 

a performatividade do processo. A atenção do espectador se coloca na execução do 

gesto, na criação da forma, na dissolução dos signos e em sua reconstrução 

permanente. Uma estética da presença se instaura (se met en place). (FÉRAL, 2009, 

p. 208-209). 

 

Por fim, Corpos do Prazer constituir-se-ia como um vídeo-teatro performativo de forte 

corporalidade, e que foi gravado em plano-sequência4, numa tentativa de mantermos, no vídeo, 

o frescor do espetáculo e as possibilidades/riscos de equívocos, em que o ator mostra o fazer 

(showing the doing). Para tanto, precisei de inúmeros ensaios para amadurecer os processos 

criativos e para instaurar, no vídeo, a presença tanto da personagem Amitaff quanto a minha.   

 

 

                                                             
4 “A técnica consiste na não-fragmentação de uma ação pela montagem, registrando todo o acontecimento em 

apenas um take, que se desloca temporalmente – e frequentemente, também, espacialmente”. Disponível em: 

<https://www.avmakers.com.br/blog/plano-sequencia-desafios-tecnicos-em-busca-de-um- realismo>. Acesso em: 

31 mai. de 2022. Alguns exemplos de filmes que utilizaram essa técnica são: 1917, de Sam Mende; Birdman (ou 

A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro Iñárritu; e 12 Anos de Escravidão, de Steve McQueen. 

 

 

 

https://www.avmakers.com.br/blog/plano-sequencia-desafios-tecnicos-em-busca-de-um-


18 
 

3- Um olhar sobre os processos criativos de Corpos do Prazer 

 

Aqui analiso as primeiras experimentações cênicas que realizei no começo do meu curso 

e que, mais tarde, desembocaram em Corpos do Prazer. Nessas, eu pude começar a entender 

um pouco melhor sobre o ofício do ator. Inicialmente, tudo ainda era muito novo, desconhecido 

e encantador para mim. Porém, assustador. Como acadêmico em formação, pude perceber com 

mais nitidez as etapas do processo criativo de um trabalho teatral. 

Escrever a respeito dessa trajetória, aplicar neste texto os conceitos trazidos pelos 

professores nas atividades em sala de aula e nas práticas artísticas foi, ao mesmo tempo, 

doloroso e prazeroso: um paradoxo! Artisticamente, sofri muito com as teorias, mas me libertei 

nas práticas manuais, corporais e visuais da cena. Assim, além de ator, em Corpos do Prazer, 

fui também cenógrafo, figurinista, iluminador e maquiador. Me descobri também enquanto 

pesquisador das visualidades e materialidades da cena. 

 

 3.1- De Travesti Covidada à Corpos do Prazer, passando por Avesso em suas versões 

presencial e remota. 

 

Corpos do Prazer trata-se de um vídeo-teatro-performativo-denúncia, de temática 

LGBTQIAP+, cujo início dos processos criativos remonta ao segundo semestre letivo de 2017, 

quando eu ainda era um aluno especial no Curso de Licenciatura em Teatro da Unir.  

Em 2017/2, na disciplina Laboratório de Improvisação Teatral I, ministrada pelo 

professor Luciano Oliveira, surgiram as primeiras ideias para a criação da personagem que, 

alguns semestres mais tarde, chamar-se-ia Amitaff.  

Esse professor levou para os alunos do primeiro período uma reportagem5 sobre uma 

jovem de 18 anos que tinha falecido há dois dias e que sua família se recusava a dar 

prosseguimento ao velório, mesmo com o seu atestado de óbito já pronto. No texto jornalístico, 

a mãe da jovem relatava que na família existia um histórico de catalepsia, ou seja, a pessoa fica 

em um estado de imobilidade que pode ser confundido com a morte. Após a leitura da 

reportagem e da realização de algumas improvisações de exploração de espaço, a partir da 

                                                             
5 Conforme observado no Caderno de Aulas do professor Luciano Oliveira, da disciplina Improvisação I, o título 

da notícia era: “Mãe se nega a enterrar filha declarada morta por crer que ela ainda esteja viva”. As primeiras 

improvisações cênicas usando imagens disparadoras dessa reportagem ocorrer20am em 14 de novembro de 2017, 

na antiga Sala do Piano, no prédio da UNIR Centro. O nome da aula desse dia era “Trabalhando com Imagens”. 

Ela foi elaborada a partir do capítulo A Flexibilidade da Imagem e dos jogos Imagens individuais e Imagens 

coletivas que constam na obra Jogar, representar do francês Jean-Pierre Ryngaert (2009, p. 99-102). 
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metodologia do jogo dramático francês, de Jean-Pierre Ryngaert, e da planta-baixa de Viola 

Spolin, o professor nos apresentou o texto teatral “Entre Quatro Paredes”, de Jean-Paul Sartre, 

e pediu para cada aluno escolher alguns trechos de falas das personagens para trabalhar dentro 

da disciplina. Eu então selecionei pequenas falas da personagem Inês para desenvolver cenas 

curtas com os colegas, a partir do princípio de ocupação imagética e transformação do espaço 

cênico que estava sendo trabalhado pelo professor.    

Por se tratar de uma personagem do sexo feminino, achei que ficaria interessante 

começar a brincar com o universo LGBTQIAP+. Logo, aos poucos, a personagem Inês foi se 

transformando em uma travesti.  

No semestre seguinte, em 2018/1, dentro da disciplina Laboratório de Improvisação 

Teatral II, também ministrada pelo professor Luciano Oliveira, pelo fato de termos trabalhado 

o texto de Sartre e de a maior parte dos alunos ter gostado do resultado obtido no semestre 

anterior, esse professor sugeriu dar continuidade ao processo iniciado em Improvisação I. E foi 

isso que aconteceu. Como as adaptações do texto e as improvisações que estávamos fazendo 

em Improvisação II deixaram todos empolgados, resolvemos levar o trabalho para a disciplina 

Laboratório de Interpretação Cênica I, que também foi ministrada por esse docente, ainda em 

2018/1. No decorrer das aulas, dentro dessas duas disciplinas, as criações foram se conectando 

e formando pequenos esquetes que, juntadas no espaço da cena, começaram a dar origem ao 

trabalho Limbo à la Sartre. Esse nome foi sugerido pelo colega de turma Edmar Leite.  
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Imagem 1 - Professor Luiz Lerro, à esquerda, aquecendo a turma para apresentação de Limbo à 

La Sartre, dirigido por Luciano Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Luciano Oliveira6. 

 

Eu estava muito animado com a criação da minha personagem, que tinha relações diretas 

com a personagem que estava sendo desenvolvida pela colega Amanara Brandão. Ambas 

disputavam um ponto de prostituição no limbo. Porém, ao final das disciplinas, por motivos 

pessoais e/ou até mesmo por falta de interesse, alguns colegas não quiseram se dedicar ao 

trabalho e nem dar continuidade ao processo criativo de Limbo à la Sartre, que seria dirigido 

pelo colega Almício Fernandes dentro das experiências teatrais desenvolvidas nas disciplinas 

de encenação teatral, também ministradas pelo professor Luciano Oliveira. Logo, por um longo 

período, ficaram somente as lembranças da primeira personagem travesti que comecei a 

desenvolver. 

Todavia, ainda em 2018/1, na disciplina Expressão Corporal I, e depois em 2018/2, em 

Expressão Corporal II, ambas ministradas pelo professor Dr. Luiz Lerro, comecei a observar o 

corpo como um objeto artístico, despertando, assim, o meu interesse pela arte performativa. 

Esta seria estudada um pouco mais tarde, em 2021/1, dentro da disciplina Performance, também 

ministrada por esse professor. Voltarei a isso mais adiante. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Laboratório de Criação Cênica do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. Ago. de 2018. Foto disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/638831312903628/media>. Acesso em: 18 mar. de 2022. Grupo Teatro Unir 

do Facebook. 

 

https://www.facebook.com/groups/638831312903628/media
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Imagens 2 a 6 - Limbo à La Sartre. Cena de abertura, ocupação de espaço da travesti Inês, 

interpretada por Ádamo Teixeira, e disputa por ponto de prostituição entre Inês e a personagem da atriz 

Amanara Brandão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Luciano Oliveira. 

 

 

Paralelamente às disciplinas de Luiz Lerro, e também graças à esse professor, o corpo 

como objeto artístico tornava-se mais perceptível para mim a cada encontro realizado na Trupe 

dos Conspiradores7,  bem como nas cenas desenvolvidas em outras disciplinas do Curso de 

                                                             
7 A Trupe dos Conspiradores: pesquisa e prática em encenação e em atuação é um projeto de extensão do Curso 

de Licenciatura em Teatro da UNIR, coordenado pelo professor Dr. Luciano Flávio de Oliveira. A Trupe montou, 

entre 2017 e 2018, o espetáculo “Inimigos do Povo”, no qual interpretei o Dr. Stockmann. Com essa personagem, 

recebi o prêmio de melhor ator coadjuvante no I Madeira Festival de Teatro em 2019. Atualmente, os 

Conspiradores encontram-se em processo criativo da Leitura Dramatizada de Fegues, texto teatral desse professor 

publicado em 2021. Para maiores informações sobre a Trupe, veja o site 

https://www.trupedosconspiradores.com.br/. 

https://www.trupedosconspiradores.com.br/
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Teatro. A saber: Laboratório de Interpretação Cênica II, Linguagem da Encenação Teatral e 

Fundamentos da Direção Teatral, ministradas pelo professor Luciano Oliveira; Expressão 

Corporal II e Performance, ministradas pelo prof. Luiz Lerro; e Técnica Vocal II, ministrada 

pela professora Dra. Jussara Trindade. É importante informar ainda que tanto Luiz Lerro quanto 

Jussara Trindade também trabalhavam questões fundamentais relacionadas ao corpo e a voz 

dentro da Trupe, quando montávamos o espetáculo Inimigos do Povo.  

Um pouco mais tarde, a partir de agosto de 2019/2, dentro da disciplina Linguagem da 

Encenação Teatral, que ainda ocorria de modo presencial na UNIR, antes da suspensão do 

Calendário Acadêmico por causa da pandemia de COVID-198, resgatei a personagem travesti 

(Inês) de Limbo à la Sartre e comecei a misturá-la com a persona de Travesti Covidada para 

criar Avesso. Contudo, ademais das poucas características físicas e vocais, bem como de alguns 

elementos visuais, sonoros e materiais da cena que eu já tinha investigado nos trabalhos 

anteriores, Avesso necessitava de aprofundamento e verticalização de pesquisas quanto ao 

figurino, à maquiagem, ao cenário, à voz (pois a personagem Inês quase não falava), ao corpo 

e às emoções. Enfim, eu só tinha vagas lembranças da personagem que eu comecei a criar em 

Interpretação I e o desejo de trazer novamente à cena a temática LGBTQIAP+.   

Em Linguagem da Encenação Teatral, tendo como referência essa personagem travesti, 

comecei a desenvolver o projeto Avesso, que iniciou com pesquisas referentes às violências 

brutais contra as travestis que trabalham com a prostituição. Nesse projeto trabalhávamos eu, 

como ator, maquiador, iluminador e figurinista; Jamile Soares, como encenadora; e, um pouco 

mais tarde, Gabriel Corvalan, como assistente de encenação. 

A princípio, quando Avesso era só um projeto, desejava realizar entrevistas com várias 

travestis que sobrevivem “dos seus corpos”. Busquei perfis no Facebook e no Instagram e entrei 

em contato com algumas delas, mas não tive êxito, mesmo explicando que se tratava de uma 

atividade de cunho acadêmico e que os seus nomes seriam mantidos em sigilo. E que eu, com 

esse trabalho, buscava uma forma de levar aos espectadores um olhar respeitoso e humano em 

relação à comunidade travesti. No entanto, nesse momento, as entrevistas me foram negadas. 

Não sei se por medo de expor suas vidas ou até por vergonha do que elas passaram ou passam 

nas ruas. Somente duas travestis me responderam que era muito bacana eu estar realizando um 

trabalho que desse visibilidade a elas, porém, ficaram de pensar no assunto e me dariam uma 

                                                             
8 Por motivo da pandemia de COVID-19, o Calendário Acadêmico da UNIR foi suspenso a partir de 18 de março 

de 2020, por intermédio da Resolução CONSEA nº 187, de 20 de março de 2020.  A retomada das aulas, de modo 

remoto, ocorreu em 13 de outubro de 2020. Logo, as pesquisas de Avesso começaram em agosto de 2019, de modo 

presencial na UNIR, e só foram retomadas, de modo remoto, em outubro de 2020. Portanto, depois de quase sete 

meses. 
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resposta. Infelizmente, dessas travestis que contactei via redes sociais, as respostas ainda não 

chegaram. 

Todavia, em dezembro de 2021, consegui realizar uma entrevista9 com a travesti, 

militante e ativista social Karen de Oliveira Diogo10, que aos 14 anos saiu de casa e foi morar 

nas ruas de Porto Velho. Quando a perguntei o que a motivou a sair de casa, ela disse: “foi a 

busca da minha própria identidade e independência”. Durante dez anos ela permaneceu nas 

ruas, sobrevivendo da prostituição. 

Sobre Corpos do Prazer, bem como sobre a prostituição, Karen apontou o seguinte: 

 

Eu sou uma pessoa que trabalha por direito de igualdade. Não é questão de privilégio. 

Então, quando eu vejo você trazendo um trabalho desse, de uma pessoa que eu nunca 

vi na rua se prostituindo, de uma pessoa que eu nunca vi em grupinhos de travestis… 

É um caso a se pensar, né? De que quando você quer defender uma causa, você não 

precisa ser, não precisa estar próximo, basta conhecer. E quando eu falo basta 

conhecer, é fazer aquela pesquisa de vivência, não o que está no livro. Eu sempre digo 

uma coisa: o que está no livro a realidade é outra. Tudo é muito romantizado. Porque 

a realidade da vida é outra. O povo tem mania de romantizar a prostituição da travesti, 

mas não sabe o que se passa na prostituição. E eu, como EX-PUTA, sei muito bem o 

que é isso. Então, quando você traz todo esse trabalho da dor da travesti dentro da 

prostituição… Quando você fala de Dandara, que foi uma coisa tão atual… É de se 

pensar e refletir tantos outros casos atrás de travestis que tiveram seus órgãos sexuais 

cortados e colocados na boca; gays que tiveram seus órgãos sexuais cortados e 

colocados no ânus; outros que foram espancados e estuprados com cabos de vassoura 

e cabo de enxada, por esse brasil afora, sabe? É de emocionar, por que? Porque você 

parece estar vivenciando todas as nossas dores, sabe? (Entrevista inédita concedida ao 

autor. Grifo meu). 

 

Diante do exposto na fala acima, eu, enquanto ser humano e artista, me senti muito feliz 

e agradecido pelas palavras da Karen e por ter tido a oportunidade de conversar com uma pessoa 

tão destemida e despida de pudores impregnados na sociedade em que vivemos.  

                                                             
9 DIOGO, Karen de Oliveira. O que existe por trás da máscara de uma travesti? (Entrevista inédita concedida ao 

autor). Porto Velho: sede do PSB - RO, 29 de janeiro de 2022.  Essa entrevista ocorreu após o evento em alusão 

ao mês da visibilidade trans, em que apresentei cenas de Corpos do Prazer, durante uma live em que várias travestis 

apresentaram números artísticos, como dublagens.  
10  53 anos, militante e ativista de Porto Velho, desde 2009. Já trabalhou em diversos lugares e realizou distintas 

atividades como, por exemplo, auxiliar de escritório e cabeleireira. Atualmente é PCD (Pessoa com Deficiência), 

adquirida após ter sofrido um acidente. Por esse motivo, encontra-se fora do mercado de trabalho. Em 2016 prestou 

o ENEM, sendo aprovada após trinta anos longe da sala de aula. Nesse período, mesmo ela cursando a 7ª série do 

Ensino Fundamental, tentou faculdade e foi aprovada.  Concluiu o Ensino Fundamental e Médio pelo Programa 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos 50 anos. Atualmente, cursa Gestão Pública na UNIRON - União das 

Escolas Superiores de Rondônia, coordena a RNTTHP - Rede Norte de Mulheres Travestis e Transexuais e 

Homens Trans vivendo e convivendo com HIV/Aids (https://www.facebook.com/RNTTHP/) e também o grupo 

COMCIL - Comunidade Cidadã Livre (https://pt-br.facebook.com/ComcilComunidadeCidadaLivre/). Por fim, 

atua também na Secretaria Estadual LGBTTI do PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Rondônia. 
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Karen Diogo relatou não só as suas dores, mas também as de muitas meninas que vivem 

nas ruas. Aquelas que têm como piso o concreto frio das calçadas, que vendem seus corpos para 

sobreviver, que são expulsas de casa e que são violentadas e assassinadas diariamente.   

Durante a transcrição dessa fala da Karen, lembrei-me do poema As Cores, escrito por 

Andrelina Lúcia Paiva, uma grande amiga, aluna do Curso de Licenciatura em Teatro e atriz da 

Trupe dos Conspiradores. O poema discorre sobre o vazio e sobre a busca por dias coloridos e 

harmônicos; dias sem a névoa que desfoca, distorce a visão humana e desfaz as cores do arco-

íris, deixando-o completamente monocromático, como se fora feito de cinza: 

   

Tudo estava cinza! Apenas, cinza! 

Vazio! Sentir o nada! Nada! 

O ar que respiro! Eu o sinto! Mas, não o vejo! 

Onde estará o arco-íris? (pergunta) 

Simplesmente, cinza! 

Poderia em um suspiro ver o abismo sob os meus pés! 

Tão profundo! Tão perto! 

Sentir o abstrato! Sentir o concreto! 

Simplesmente cinza! 

Foi naquele lugar que nasci. 

Sem cor! Sem sabor! Sem flor! 

Segura a minha mão! 

Preciso de cor! 

Enraizado nesse chão, posso brotar novamente e lhe conceder o pão! 

O broto! A vida! A cinza! Não!11 

 

       Muitas travestis e pessoas trans estão às margens da sociedade em que nasceram, 

que deixaram de pertencer quando (trans)itaram e negaram a cisgeneridade correspondente 

aos seus órgãos genitais de nascimento; rechaçando, dessa forma, os padrões de gêneros 

masculino/feminino e/ou o dualismo sexual homem e mulher impostos pelo patriarcado 

social arcaico em que nossa sociedade se constituiu e que ainda é constituída. 

Citando novamente a entrevista com a travesti Karen Diogo, outro momento que me 

atravessou foi quando ela me contou que foi presa aos 14 anos, porque o juiz decidiu “[condená-

la] a ser homem, numa cadeia. Eu vivendo com 11 homens. Presa. Eu já trabalhava, não era 

nenhuma vagabunda, não. Eu sempre trabalhei para nunca ter que pedir um prato de comida 

pra ninguém”12.   

Essa fala encontra justamente um outro depoimento de Karen Diogo, quando ela 

participou como web-espectadora do evento Corpos do Prazer - Mostra de Processo Criativo, 

realizado em dezembro de 2021. Em suma, Karen falou da dificuldade que as travestis têm para 

                                                             
11 PAIVA, Andrelina Lúcia de. As cores. Poema inédito. Porto Velho: 2021.  
12 DIOGO, Karen de Oliveira. Entrevista inédita concedida ao autor.  
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se inserir no mercado de trabalho, ou até mesmo para concluírem os seus estudos, se 

comparadas com pessoas gays que possuem passabilidade cisgênera, mesmo essas sendo 

afeminadas. Vejamos um trecho do que foi dito por ela no segundo dia da live da mostra:    

  

A identidade feminina, hoje, por exemplo, eu fico me questionando o seguinte: o 

quanto a sociedade é machista e hipócrita, porque não consegue aceitar uma 

população de travestis em uma loja trabalhando. Porque fere a dignidade da família. 

Fere de todas as pessoas transdoentes que ali transitam. Mas, digamos, a de um 

homem maquiado não fere13. 

 

A partir dessa citação, observo que até dentro do espectro LGBTQIAP+ pode ocorrer 

preconceitos. A sociedade impõe requisitos de aceitação baseados na cisnormatividade, a partir 

da qual a aprovação de uma imagem que atenda aos padrões da masculinidade - mesmo que o 

masculino seja afeminado e/ou maquiado -, é tolerável; digamos, de certa forma, mais normal. 

Porque o que fere essa sociedade arcaica é justamente a configuração (trans)formadora dos 

gêneros masculino/feminino, que foge da normatividade e que desafia a família tradicional. É 

por esse motivo que as “aberrações” (nomenclatura muitas vezes direcionadas às pessoas trans), 

devem permanecer às margens da sociedade, longe dos olhares e do convívio social. Entretanto, 

devem estar à disposição e sempre prontas para atender as necessidades/curiosidades dos chefes 

de família, ou até mesmo de casais héteros que buscam prazer e experiências sexuais com 

travestis de maneira sigilosa. 

O que eu percebo, como acadêmico, é que a universidade continuar a manter de pé as 

barreiras que distanciam os corpos (trans)formadores de padrões, sejam eles corpos travestis, 

corpos trans e/ou corpos negros. Muros esses que começam a ser criados no começo da 

formação escolar.  

Tudo principia de maneira sutil. Na infância, as crianças ainda não têm entendimento 

por completo dos seus corpos e do seu ser. E os adultos as corrigem constantemente: cuidado 

com os seus comportamentos! Olhem os trejeitos! Isso promove o isolamento das crianças. 

Na escola, o tratamento diferenciado por parte dos professores, em relação aos demais 

alunos ditos normais, contribui de forma negativa para esse isolamento. Por isso, na pré-

adolescência, a evasão escolar é muito comum entre as pessoas trans e entre as travestis. O que 

na infância era apresentado de forma sutil, torna-se evidente nessa fase. Assim, os xingamentos, 

as agressões físicas e verbais passam a ser constantes. A perseguição dentro e fora do ambiente 

escolar toma proporções cada vez maiores. 

                                                             
13 Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1H-8ln_cSNXZx_Ivcm0YKgCj49ojdtAzB/view?usp= 

sharing>. Acesso em: 07 jun. de 2022. 

https://drive.google.com/file/d/1H-8ln_cSNXZx_Ivcm0YKgCj49ojdtAzB/view?usp=
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Nem mesmo o uso do nome social e a mudança no registro de nascimento são suficientes 

para garantir dignidade e qualidade de vida a essas pessoas. O desrespeito às suas identidades 

leva uma parte muito considerável da população de travestis e pessoas trans a abandonar seus 

sonhos, a desistir de ocupar os espaços escolares e, assim, a não ter uma formação adequada.  

Por sua vez, as instituições de ensino superior no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, 

devem promover programas que facilitem o acesso das travestis e das pessoas trans à educação. 

É necessário que se desenvolvam ações que acolham os corpos desobedientes, possibilitando a 

essa comunidade injustiçada e desamparada cursar uma graduação e, por conseguinte, acessar 

o mercado de trabalho formal.  
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Imagem 7- Flyer eletrônico de divulgação da  

Mostra de Processos de Corpos do Prazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte: Luís Gustavo Aldunate. 

 

Quando decidi montar Avesso, como ator, sendo dirigido por Jamile Soares e Gabriel 

Corvalan, nas disciplinas de encenação teatral, queria desenvolver uma personagem que 

refletisse também a vivência de uma travesti dentro do convívio familiar; verificar como se 

dava ou não a sua aceitação, tanto por parte da família quanto pela sociedade; e, por fim, como 

ocorria o processo de transformação do seu corpo para se adaptar aos padrões exigidos nas ruas. 

Isso porque, nelas, os preços são equiparados ao conteúdo corporal. Trata-se, de certo modo, 

de uma lei de oferta e procura. Mas o que me mais chamava a atenção, como já mencionado, 

eram as violências que elas sofriam e que sofrem em seus cotidianos. Fiquei chocado, e 

entristecido, quando assisti a alguns vídeos e ao ler certas reportagens que traziam em seus 

conteúdos assassinatos de travestis com requintes de crueldade, a exemplo do já relatado 

homicídio da travesti cearense Dandara. Perceber o que o ser humano é capaz de fazer ao outro 

por preconceito e ignorância me doeu profundamente. Tanto que, em homenagem a essa 

travesti, coloquei no roteiro de Corpos do Prazer a seguinte passagem: - “Dandara, 42 anos, 

agredida com chutes, chineladas, socos, pauladas e apedrejada até a morte”. 
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3.1.1 - Sobre a composição da personagem Amitaff: voz, corpo, emoção e musicalidade 

 

São muitas as injustiças pelas quais passam as travestis. Infelizmente, uma parte 

considerável da sociedade é carregada de preconceitos e as exclui do convívio social, privando-

as, muitas vezes, dos seus direitos básicos, como o acesso à saúde, à educação e ao trabalho, 

principalmente em locais tidos como familiares. Contudo, tanto a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos - da Organização das Nações Unidas (ONU) - quanto a Constituição da 

República Federativa do Brasil preveem a aplicação desses e de outros direitos fundamentais a 

todas as cidadãs e cidadãos, sem exceção.  

Vejamos algumas passagens do documento da ONU: 

 

[...] todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito 

de fraternidade. [...] todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional 

ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. [...] todo ser humano tem 

direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal
14

. 

 

             Já a nossa Constituição, de 1988, objetiva:  

 

[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...] erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...] promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação15.  

 

A partir dessas citações, pergunto-me: qual o porquê desses direitos fundamentais não 

serem respeitados e cumpridos no Brasil quando se trata das travestis? 

Lamentavelmente, segundo o dossiê “Assassinatos e violências contra travestis e 

transexuais brasileiras em 2021”16, divulgado pela Associação Nacional de Travestis e 

Transsexuais (ANTRA), somos o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo e uma 

das nações que mais violam os seus direitos. Aqui, as travestis, que por vezes são tidas como 

aberrações sociais e religiosas, se comparadas às pessoas ditas “normais”, tristemente não são 

livres nem iguais. A transfobia está tirando dessas cidadãs a liberdade pessoal, a segurança e o 

                                                             
14 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-

direitos-humanos>. Acesso em: 11 jan. 2022.  
15 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 11 jan. 

2022.  
16 Disponível em: <https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf>. Acesso em: 9 jun. 

de 2022. 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf
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direito fundamental à vida. Parte importante da sociedade brasileira está sendo injusta com elas, 

deixando-as à margem, levando-as à pobreza extrema e à fome, principalmente neste momento 

de pandemia de COVID-19. Enfim, nem o Estado, nem a sociedade estão cumprindo a contento 

os seus deveres para com essas cidadãs, que estão cada vez mais alijadas de programas 

educacionais e de saúde. Ou seja, encontram-se apartadas dos seus direitos sociais. 

Inspirando-me nessas informações e dados, comecei a pesquisar a corporalidade, a 

vocalidade, as emoções e a musicalidade da minha personagem travesti, ainda sem nome, em 

Avesso. Busquei e escutei várias músicas, além da que eu já tinha em Travesti Covidada: Não 

Esqueça, de Fernanda Takai. Eis algumas delas: blasFêmia/Mulher, de Linn da Quebrada; 

Avesso, de Ceumar e Alice Ruiz; Tendão de Aquiles, de As Bahias e a Cozinha Mineira; e 

Oração, de Linn da Quebrada. Um trecho de Tendão de Aquiles é cantado, ao vivo, em Corpos 

do Prazer. Essa música entrou no meu trabalho quando eu estava cursando a já mencionada 

disciplina Técnica Vocal II, ministrada pela professora Jussara Trindade. Ela propôs várias 

dinâmicas para incentivar aos alunos a melhor interpretar suas canções. Dessas, a que mais se 

encaixou no que eu estava fazendo foi cantar deslocando-me pelo espaço da cena, dividindo o 

tempo-ritmo, a melodia e o andamento musical de acordo com o caminhar da personagem. Já 

Oração, de Linn da Quebrada, surgiu nas disciplinas de encenação, com direção de Jamile 

Soares. Porém, só mais recentemente, em TCC 2, decidi dublá-la na cena final de Corpos do 

Prazer, colando-a a uma coreografia que criei com o objeto-cenário cadeira, sob a 

direção/orientação de Luciano Oliveira, para encerrar a minha criação. 

Além do mais, observei o comportamento de travestis que faziam ponto na cidade, nas 

proximidades do Supermercado Irmãos Gonçalves, da Avenida Rio de Janeiro, sentido à BR 

364. Sempre que eu passava de carro por locais como esse, onde elas trabalhavam com seus 

corpos semidesnudos, algumas com os seios à mostra, prestava atenção aos detalhes como, por 

exemplo, à forma de caminhar, ao tipo de vestimenta e às maquiagens. 

Também, como já mencionado, assisti a vários vídeos na internet e a filmes e 

documentários em plataformas de streaming, a exemplo da Netflix. Dentre os filmes, destaco 

os do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, em que temáticas gays são notadas: Mães Paralelas, 

Maus Hábitos, Kika, A Lei do Desejo, Fale com Ela e Má Educação.    

Assisti também ao documentário Transversais, que foi lançado em 24 de fevereiro de 

2022, e que se encontra disponível na Netflix. Esse sofreu forte resistência do atual governo 

brasileiro, que julgou a sua temática como uma ofensa. Houve uma tentativa do presidente Jair 

Messias Bolsonaro de “abortá-lo” quando esse anunciou, em 2019, um veto à captação de 

recursos, via Agência Nacional do Cinema (Ancine), de projetos de temáticas LGBTQIAP+. O 
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presidente, em tom de deboche, em uma entrevista, disse o seguinte: “Olha o tema: ‘sonhos e 

realizações de cinco pessoas transgêneros que moram no Ceará. O filme é isso daqui, 

conseguimos abortar essa missão”17. 

Esse documentário, dirigido por Emerson Maranhão, retrata a sensível história de 

conquistas e resistências de cinco pessoas trans do Ceará que têm suas vidas atravessadas pela 

transexualidade: Érikah (professora), Samila (funcionária publica), Caio José (enfermeiro), 

Kaio Lemos (Antropólogo e pesquisador) e Mara, mãe de uma mulher trans. Esse belíssimo 

trabalho só teve o seu financiamento dois anos após o veto de Bolsonaro, com os recursos da 

Lei Aldir Blanc. Em reportagem à Revista Marie Claire, e em resposta ao veto do presidente, o 

cineasta afirmou: “eu não fiz este filme porque o presidente tentou impedir que ele fosse feito. 

Esse filme existe apesar de o presidente, e isso é um ato político”18. 

Por fim, a partir desses materiais, eu procurava me alimentar artisticamente para compor 

alguns trejeitos e a postura corporal da travesti Amitaff, bem como sua voz mais lenta e 

arrastada. Mas uma coisa que eu tinha bastante clara em minha mente, sobre a corporalidade e 

a vocalidade dessa personagem, era que eu não queria compô-las a partir de caricaturas e 

clichês. Quanto às características mais psicológicas, e interiores, no sentido dado pelo 

encenador pedagogo russo Constantin Stanislávski, desejava criar uma personagem forte e 

decidida, como as pessoas retratadas no documentário Transversais. Também não queria uma 

composição calcada na comicidade. Assim, utilizei-me da seriedade do drama para levar ao 

público um olhar diferenciado sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou seja, um olhar sem 

julgamentos, principalmente para as travestis que precisam vender seus corpos para 

sobreviverem. Corpos esses que dão prazer e que trazem as cicatrizes do abandono social, da 

discriminação homofóbica, do abuso infantil, da violência psicológica que sufoca e que muitas 

vezes levam as travestis para o abismo.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Disponível em: <https://revistamarieclaire.globo.com/Cultura/noticia/2021/11/transversais-filme-que-

bolsonaro-quis-abortar-e-exibido-hoje-no-mix-brasil.html>. Acesso em: 10 jun. de 2022. 
18 Idem. 
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3.2 - Delineando os elementos visuais, sonoros e materiais de Corpos do Prazer 

 

De início, durante a disciplina Linguagem da Encenação Teatral, em 2019/2, os 

figurinos e adereços da figura que eu estava desenvolvendo eram emprestados por colegas de 

turma. Depois, Andrelina Paiva, colega do Curso de Teatro, me presenteou com pares de 

sapatos e um vestido. A partir disso, realizei alguns experimentos, produzi outras peças e 

customizei um desses pares de sapatos. Porém, ainda não era o que esteticamente eu imaginava. 

Então, contactei Teoginis Nascimento, atriz, performer e costureira de Porto Velho, e também 

aluna do curso de Teatro da UNIR. Pedi a ela para confeccionar um espartilho de cor preta para 

mim. Ademais, mais tarde, comprei uma meia calça arrastão, calcinha e bijuterias para compor 

o look de Amitaff.   

O figurino já estava quase pronto quando coloquei algumas pedrarias e uns detalhes de 

fita de cetim na cor rosa no espartilho. Por último, comprei a peruca, que ao meu ver foi o item 

de maior importância na composição final da travesti, pois ela fez com que eu me revestisse 

com a essência feminina que faltava para a composição de Amitaff. 

O processo de construção de cada cena, bem como a elaboração da atual personagem e 

do seu figurino, ocorreram em períodos distintos e em locais diferentes. 

Avesso, em seu formato presencial, começou a ser desenvolvido no Campus da UNIR 

para ser apresentado nos mais variados locais. Mas ao ser adaptado para o formato virtual, em 

decorrência da pandemia de Covid-19, teve sua estrutura espacial completamente modificada.  

Já Travesti Covidada foi criada dentro do já mencionado evento 19Distâncias. Para este, 

as reuniões e os ensaios aconteciam de forma remota, via plataforma digital Google Meet. 

Foram realizados 19 encontros, sempre às 19:00 h, para que pudéssemos apresentar as nossas 

performances no dia 19 de junho de 2019, exatamente às 19:00 h.  

O prof. Luciano Oliveira, no seu site19,  em seu texto crítico, descreveu e analisou o 

ensaio geral ocorrido no dia 18 de junho de 2019, no qual participou como técnico de filmagem 

do meu trabalho. Ele escreveu também, de forma analítica e objetiva, sobre todos os trabalhos 

apresentados no dia 19. Vejamos, primeiro, o que ele apontou sobre o ensaio técnico:  

 

No dia anterior ao web-evento, no “19Distâncias”, portanto, ocorreu um 

ensaio técnico/ensaio geral em que se definiu a sequência de apresentações, 

bem como se fez uma análise estético-poética das web-performances 

ensaiadas. Algumas dificuldades técnicas foram identificadas, principalmente 

em relação à variação de frequência do sinal de internet. Tal variação fez com 

                                                             
19 <https://lucianodiretor.com/2020/06/25/19-________-distancias-dezenovedias-dia-19-19-h/>. Acesso em: 06 

maio de 2022. 

https://lucianodiretor.com/2020/06/25/19-________-distancias-dezenovedias-dia-19-19-h/
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que algumas imagens transmitidas chegassem com atraso em relação ao som, 

ou que essas imagens perdessem qualidade (pixealizando-se), que certas 

entradas (ao vivo) de web-performers atrasassem dentro da plataforma (isso 

comprometeu o fluxo da sequência de apresentações), etc. Mas, a despeito 

desses pequenos problemas, o ensaio transcorreu muito bem e deixou a todos 

os participantes esperançosos de um ótimo trabalho no dia seguinte. Agora, 

antes de entrar na crítica propriamente dita do evento, segue uma observação 

fundamental e de grande valor profissional: um ensaio técnico é muito 

importante para a observação de como as diferentes partes dos elementos do 

produto artístico ensaiado, que até então estavam isoladas, funcionam quando 

colocadas juntas num mesmo espaço-tempo da criação. 

 

 Já sobre a apresentação de Travesti Covidada no dia 19, o professor escreveu o seguinte: 

 

O trabalho de Ádamo Teixeira traz em seu bojo imagens relacionadas à doença 

[COVID]: máscara, luvas, álcool gel e faca-ameaçadora-cortante. Em sua 

elegante sala de atendimento, a travesti cigana – ainda sem nome – prepara 

seus objetos sexuais para brincar com seu hipotético cliente. Web-

performando a partir da recém-lançada canção Não Esqueça, interpretada pela 

cantora amapaense-mineira Fernanda Takai, a travesti contaminada desfila 

pelo espaço com seu elegante vestido branco (que foi confeccionado pelo 

próprio ator) e com sua maquiagem intensa, colorida e bem desenhada que, 

sob o efeito de luz negra, leva o web-espectador a um universo onírico (ou de 

pesadelo?). 

 

Até esse momento tudo tinha sido pensado para ser apresentado de forma presencial. Na 

disciplina Linguagem da Encenação Teatral nos dividimos em trios e/ou em duplas para 

montarmos as cenas. De início fiz dupla com Jamile Soares. Dessa forma, ela faria a encenação 

de Avesso, enquanto eu atuaria nessa cena e seria o encenador de Eldorado. Assim, 

atenderíamos as exigências avaliativas do professor Luciano Oliveira. Porém, mais ou menos 

na metade do processo criativo que estava sendo desenvolvido para essa disciplina, nos 

tornamos um trio. Acabamos por receber no grupo o amigo e colega de turma Gabriel Corvalan, 

que havia sofrido um acidente de trabalho e que ficou afastado por um período das aulas. O 

professor Luciano sugeriu que Gabriel passasse a integrar nosso grupo como assistente de 

encenação, tanto de Avesso quanto de Eldorado. Então, com o trio formado, retomamos as 

pesquisas dos dois trabalhos. Nos reuníamos sempre que possível para discutir e ensaiar as 

cenas.  

Para a construção visual da personagem que estava sendo criada recorri às habilidades 

manuais que possuo, como podemos observar nas imagens abaixo. As fotos foram tiradas no 

momento em que eu realizava a customização dos sapatos por meio da técnica da decupagem, 

a partir da qual se faz a colagem do tecido e das pedrarias na parte externa dos sapatos, 

transformando-os completamente. Os sapatos de salto foram um dos primeiros elementos que 

compuseram o figurino da travesti, juntamente com o espartilho feito por Teoginis, mas que eu 

https://www.youtube.com/watch?v=bhb9_1OzBBI
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customizei. Durante todo o tempo de investigação artística, que já dura mais de dois anos, 

customizei três pares de sapatos. O primeiro foi substituído por causa de desgastes nas pedrarias 

utilizadas. O segundo quebrou o salto e soltou todo o solado de um dos pés, não havendo 

possibilidade de recuperá-lo. Já o terceiro é o que estou usando no momento, mas que pode, 

assim como os outros dois pares, ser modificado até a finalização da minha pesquisa.      

 

Imagens 8 e 9 - fotos da customização do penúltimo par de sapatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos de Luciano Oliveira. 

 

Em relação à maquiagem, pensei em algo para a noite, com cores mais vibrantes e com 

brilho. Inicialmente, eu utilizava as maquiagens da Trupe dos Conspiradores que foram doadas 

ao nosso grupo pela Pró-reitoria de Cultura Extensão e Assunto Estudantis (PROCEA) da UNIR 

e que estão guardadas no Laboratório de Criação Cênica.   

Porém, eu precisava continuar a pesquisar e desenvolver a maquiagem da minha 

personagem em casa e comecei a comprar alguns itens para praticar. Aos poucos fui adquirindo 

pincéis, batons, cílios e unhas postiças, sombras, base, pó e vários outros produtos. Ganhei 

alguns itens de uma amiga do meu trabalho e da aluna do curso de Teatro Sheila Souza, que 

cursava algumas disciplinas comigo e que me ajudou bastante a utilizar de forma correta e a 

conhecer grande parte dos produtos. 

  Também participei de uma oficina de maquiagem oferecida por Jaqueline Luchesi, 

também aluna e colega do curso de Teatro da UNIR. Ela nos ensinou algumas técnicas 

importantes. 
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Observando as imagens 10 a 17, que dizem respeito ao processo de pesquisa da 

maquiagem, percebo claramente o quanto ela evoluiu. Isso porque, ao longo das minhas 

investigações, desenvolvi habilidades e novas técnicas, como o esfumato e a composição das 

cores; a difícil cobertura das sobrancelhas; como deixar a pele uniforme para aplicação das 

pigmentações; como modificar traços e linhas que compõem a moldura do rosto; como aplicar 

as técnicas para suavizar os traços e linhas de expressões masculinas, deixando-as mais 

delicadas e femininas, contribuindo visual e esteticamente para a composição da personagem e 

da cena.  

Os trabalhos de investigação dos elementos materiais, audiovisuais, sonoros e 

interpretativos da travesti estavam ficando muito interessantes. Tanto é que fomos convidados 

para apresentar Avesso no 1º Sarau LGBTQIAP+ da Casa Ruante no dia 07 de março de 2020. 

E essa foi uma experiência muito importante para mim, pois tive um retorno muito positivo dos 

espectadores que assistiram à apresentação quanto à visualidade da travesti, principalmente de 

uma drag queen que também se apresentou no evento. Pena que essa foi a única apresentação 

ocorrida no formato presencial! 
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Imagens 10 a 17 - fotos da pesquisa/testes de maquiagens 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Fotos de Ádamo Teixeira. 

 

Imagem 18 - Flyer eletrônico de divulgação do 

Sarau Ruante LGBTQIA+ 

 

Fonte: <https://www.newsrondonia.com.br/noticia/147649-primeiro-sarau-ruante-de-2020>. Acesso em 

13/06/2022. 
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Fotos 19 a 24 - apresentação de Avesso no 1º Sarau LGBTQIAP+ da Casa Ruante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Fotos de Jamile Soares e Gabriel Corvalan. 

 

As imagens acima, feitas na única apresentação presencial de Avesso, ilustram uma das 

cenas mais significativas para mim: o momento em que eu relato a morte de Dandara dos 

Santos. Essa cena permanece em Corpos do Prazer, porém ganhou uma maior expressividade 

e uma carga emocional mais intensa, que pode ser percebida tanto na fala quanto no corpo. 

Inicialmente, eu utilizo o espaço ovalar do encosto da cadeira para trazer à plateia a ilusão de 

um espelho que, aos poucos, vai sendo (trans)passado pelo meu corpo. Também foi acrescida 

uma partitura inspirada em um jogo de movimentos corpóreos que são operados junto à cadeira, 

que funciona como objeto de apoio e também como componente das ações executadas.        

No semestre seguinte, já em 2020/1, com a conclusão da disciplina Linguagem da 

Encenação Teatral, iniciamos a disciplina Fundamentos de Direção Teatral, também ministrada 

pelo professor Luciano Oliveira. Ambas as disciplinas caminham de mãos dadas, até 
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desaguarem nas águas turbulentas da Mostra de Encenações. Avesso estava fluindo muito bem 

e amadurecendo a cada ensaio. Mas, em março de 2020, tivemos que paralisar as atividades 

presenciais na UNIR (aulas e ensaios) por decorrência da pandemia de COVID-19. 

A princípio, pensávamos que seria algo passageiro e que logo estaríamos convivendo e 

compartilhando abraços novamente. Porém, a pandemia nos afeta até os dias atuais20. A fluência 

do trabalho foi interrompida de maneira abrupta, pois as atividades presenciais na UNIR foram 

suspensas por um período indeterminado. 

Contudo, em maio de 2020, surgiu uma luz criativa: o professor Luiz Lerro, coordenador 

do projeto Fórum Performance-arte Norte21, do grupo de pesquisa Paky’Op - Laboratório de 

Pesquisa em Teatro e Transculturalidade, convidou-me para participar do já citado evento 

19Distâncias, no qual eu deveria apresentar uma performance, ao vivo, dentro do Google Meet. 

Então, juntamente com o meu companheiro, professor e orientador, Luciano Oliveira, com 

instigantes provocações artísticas de Luiz Lerro, criamos o trabalho performativo Travesti 

Covidada. A partir deste, comecei a pesquisar e a explorar a iluminação, com luz negra, e a 

maquiagem com pigmentos em neon, que trazia para a cena um efeito visual muito interessante 

(imagens 25 a 28). Então, confeccionei um vestido branco e começamos a construir a 

performance, adaptando-nos ao universo virtual.   

No mundo virtual, tudo era muito novo para mim. Eu precisei conhecer um pouco mais 

sobre as plataformas, entender as possibilidades de luz e como fazer essas iluminações dentro 

do espaço, que não era o teatro, e que eu desconhecia por completo. Para entender um pouco, 

comecei a ver vídeos de como trabalhar iluminação em ambientes caseiros e fui realizando 

testes; e com estes as ideias foram surgindo. Foi a partir desse momento que eu comecei a 

investigar a luz negra.  

Em minha mente, eu já visualizava as imagens do ambiente: as tonalidades azuis 

proporcionadas pela luz negra quando refletida no branco do tecido e o efeito do crepúsculo 

que desperta em mim a sensação de mistério e sedução. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 14 de junho de 2022. 
21 https://www.forumperformanceartenorte.com.br/ 
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Imagens 25 a 28 - fotos de Travesti Covidada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos de Ádamo Teixeira. 

 

As sensações foram o que me guiaram na criação da luz; algo intuitivo que, agregada à 

projeção visual e imaginária no espaço, despertaram a criatividade e possibilitaram adequações 

mediante a falta de equipamentos apropriados. 

Para produzir a iluminação utilizei um pedaço de fio que possuía em casa; comprei 

lâmpadas negras; bocal para lâmpada; um pino para tomada e papéis celofanes nas cores verde, 

vermelha e laranja; e uma luminária que possui diferentes cores e que possibilita mudanças de 

tom e de atmosfera.   

Por fim, atualmente, em Corpos do Prazer, além desses materiais de iluminação, uso 

outros aparatos, como uma caixa de som sem fio conectada a um celular, via bluetooth, para a 

execução das músicas que compõem a cena; e um notebook para a exibição de slides de 

powerpoint contendo informações sobre os pacotes promocionais de Amitaff.    

 

3.3 - Da presencialidade às experimentações tecnoviviais 

 

As aulas na UNIR voltaram em outubro de 2020. Todavia, até 25 de abril de 2022, foram 

realizadas apenas de forma remota, sendo divididas em síncronas e assíncronas. Confesso que 

não me adaptei muito bem às metodologias de ensino remotas. Tenho muita dificuldade para 

me concentrar e um déficit de atenção que eu não sabia que tinha. Isso prejudicou o meu 

rendimento em algumas disciplinas. Fiquei muito desanimado e até mesmo chateado por ter 
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que fazer aulas dessa forma. Mas, infelizmente, até que todos estivéssemos vacinados, foi a 

única maneira de continuar com as atividades educacionais e nos mantermos em segurança 

quanto ao coronavírus e suas variantes. 

 Com as transformações na rotina do planeta e com o surgimento de “novas” 

modalidades de ensino, os trabalhos artísticos acadêmicos também tiveram que ser adaptados 

ao universo virtual e às plataformas de streaming. Como alunos-artistas, precisamos estudar e 

descobrir novas possibilidades e formas para adaptarmos os trabalhos que foram criados, 

inicialmente, para a presencialidade, o que o filósofo teatral argentino Jorge Dubatti chama de 

experiência convivial, para a virtualidade das plataformas digitais, o que o mesmo chama de 

experiência tecnovivial22.  

 Desse modo, Avesso deixou de ser um processo criativo de um espetáculo teatral 

presencial para se tornar um vídeo a ser exibido na internet. Tivemos que fazer, portanto, uma 

adaptação de linguagem nesse trabalho: do teatro (experiência convivial) para o audiovisual 

(experiência tecnovivial). 

Respeitando os protocolos de segurança e o distanciamento social decorrente da 

pandemia, eu, Jamile Soares e Gabriel Corvalan, começamos a realizar as reuniões do trio no 

formato virtual e a planejar uma maneira de adaptar o trabalho teatral Avesso para o audiovisual, 

mantendo-se, obviamente, a sua essência.  

 Avesso começa a ganhar uma nova configuração, passando a ser um produto artístico 

resultante de experimentações tecnoviviais. Essas deram outra cara ao trabalho e à personagem, 

que começou a contar com seu figurino mais completo. Porém, nesse momento, ela ainda não 

tinha um nome. Dentro das possibilidades, e seguindo os protocolos de distanciamento, após 

filmagens em minha residência, começamos a realizar gravações em locações externas. Fomos 

a alguns pontos turísticos da cidade, como à Praça das Três Caixas d'água e ao Espaço 

Alternativo, geralmente em horários noturnos, para evitar o contato com pessoas que visitavam 

esses lugares.  

  

 

 

 

                                                             
22 DUBATTI, Jorge. Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni identidad, ni campeonato, ni superación 

evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos. Rebento - Revista interdisciplinar do Departamento de Artes 

e do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Unesp, São Paulo, n. 12, p. 8-32, jan - jun 

2020. Disponível em: <http://www.periodicos.ia.unesp.br/index.php/rebento/article/view/503 >. Acesso em: 13 

jan. 2022. 
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     Imagens 29 a 32 - Prints de vídeos gravados na Praça das Três Caixas D´água e no Espaço Alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal – Disponível no meu aparelho celular. 

 

Realizadas as gravações, passamos às edições de Avesso. Essa tarefa foi muito difícil 

para nós, pois nunca tínhamos feito nada desse tipo ou até mesmo visto um processo de edição 

antes. Mas valeu a pena, porque conseguimos editar e ver os nossos esforços e dedicação sendo 
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bem avaliados por colegas de turma, pelos professores do Curso de Teatro e por artistas de 

outras áreas, como do audiovisual.  

Os vídeos Avesso e Eldorado, este com encenação e edição minha, foram exibidos na 

edição virtual da III Mostra de Encenações do DARTES/UNIR23, em março de 2021. Esse 

evento foi (e ainda é) de grande importância para nós alunos do Curso de Licenciatura em 

Teatro, porque valoriza e divulga os trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de encenação. 

  

Imagens 33 e 34 - artes do Medu III e de Avesso24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes: Luís Gustavo Aldunate 

 

                                                             
23 A Mostra de Encenações é um evento de extensão do Programa de Extensão DArtes [em]Cena: Teatro, Política 

& Sociedade do Departamento de Artes da UNIR, que também é coordenado pelo professor Luciano Oliveira. Em 

2021, pela primeira vez, o evento foi realizado virtualmente, após seu projeto ter sido contemplado no Edital nº 

80/2020/Sejucel-Codec - 1ª Edição Pacaás Novos - Edital de Chamamento Público para difusão de festivais, 

mostras e feiras artísticas e culturais (Lei Federal 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc) da Superintendência da 

Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) do Estado de Rondônia. A terceira edição, além de exibir quatro 

vídeos (Caipora - Cena 1: O Jardim do Éden, Avesso, Eldorado e A Carne) desenvolvidos por alunos matriculados 

nas disciplinas de encenação, também mostrou, ao vivo, os espetáculos Ela, Aquela e A Outra, encenado por 

Stéphanie Matos, e Yalla, Go!, do professor Júnior Lopes. Para encerrar a III Mostra, realizamos o Seminário 

Processos Criativos em Tempos de Pandemia de COVID-19: do teatro convivial à arte tecnovivial, no qual os 

artistas envolvidos na mostra puderam compartilhar experiências com os web-espectadores. Para maiores 

informações sobre essa mostra, bem como para assistir ao vídeo de Avesso, acesse o canal Mostra DArtes Unir no 

Youtube, disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCoa7ZqZcvZhKc6GlGLIC7qw>. Acesso em: 13 

jan. de 2022.  
24 Disponível em: <https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29103>. Acesso em: 14 jan. de 2022. 
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Chegamos, finalmente, ao que considero o princípio do espetáculo de teatro 

performativo Corpos do Prazer: um novo convite feito, em fevereiro de 2021, pelo professor 

Luiz Lerro, para que eu participasse da residência artística do FESTINAÇU - Festival 

Internacional de Teatro de Guajará-Mirim que ocorreu, virtualmente, entre os dias 24 e 28 de 

março de 2021. A residência trata-se, grosso modo, de processos criativos em performance que, 

após a conclusão das pesquisas, tiveram os trabalhos exibidos dentro da programação desse 

festival.   

Todo o processo ocorreu de forma virtual, com encontros semanais dentro da plataforma 

Zoom, todas as sextas-feiras e sábados, às 20:00 h. As provocações do professor Luiz Lerro nos 

encorajava a descobrir possibilidades de trabalhar o teatro e a performance dentro de 

plataformas virtuais, usando, para tanto, variadas partes do nosso corpo, diferentes 

enquadramentos de câmera e efeitos de luz e som para composições sonoro-visuais para o 

formato virtual. 

Os encontros eram bem divertidos e produtivos. Porém, eu fiquei meio perdido e sem 

saber o que eu faria como trabalho final da residência. Falei com o professor a respeito disso e 

ele me deu a ideia de utilizar a personagem que eu tinha. Assim, a travesti mais uma vez faria 

parte de um trabalho meu.  

 Então fui para meu quarto, levei a cadeira que eu usava na cena Avesso, comecei a ouvir 

músicas aleatórias, a brincar e a improvisar partituras de ações utilizando esse objeto-cenário25 

e também um tecido. Ainda tudo muito inexpressivo, sem sentido e que, inconscientemente, 

conectava-se com as outras pesquisas feitas com a travesti. 

Nesse processo de improvisação encontrei duas músicas: Mañana de carnaval, com 

interpretação de Carmen Paris, e ´T Laat Me Koud, interpretada por Willem Nijholt. Essas 

músicas foram fundamentais para a construção das partituras corporais e do tempo rítmico da 

cena desenvolvida na residência artística.  

A música me transporta e me transforma. A matéria do corpo físico aparentemente é a 

mesma. Porém, a essência se modifica. A força e a energia do meu corpo masculino ganham 

leveza e uma carga energética completamente oposta. Tal fenômeno acontece em cada 

apresentação ou ensaio. Isso me leva ao processo de “abandono do meu eu”, despindo-me física 

                                                             
25 Categoria conceitual elaborada pelo professor Luciano Oliveira em sua pesquisa de doutorado, em que uma peça 

cenográfica, a partir das manipulações/usos conscientes por parte do ator, transforma-se em um objeto de cena; 

um objeto-cenário, portanto. Para maiores informações a respeito dessa e de outras categorias como, por exemplo, 

objeto-figurino e objeto-instrumento, veja o e-book O objeto flutuante entre a poética e a estética teatral, 

disponível para download em: <https://lucianodiretor.com/2022/03/16/o-objeto-flutuante-entre-a-poetica-e-a-

estetica-teatral/>. Acesso em: 06 maio de 2022. 
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e energeticamente da roupagem masculina. Assim, assumo uma feminilidade que resulta na 

transgeneridade e que compõe a máscara da minha personagem. 

 Nessa residência, finalmente, escolhi e defini o nome Amitaff. Ele foi escolhido por 

dois motivos: o primeiro é porque significa Fátima, quando lido de trás para a frente. O segundo 

é devido a homenagens à minha amada mãe e a uma amiga que se chamam Fátima. Ambas 

moram em Barbalha, no interior do Ceará. A minha amiga gosta de usar Amitaff como um 

cognome. Acho isso muito bacana! Foi com ela que ouvi, pela primeira vez, esse apelido. Nunca 

me esqueci.  

Mas faltava algo para o nome da personagem ficar mais completo... E artístico. Então, 

cheguei à alcunha Amitaff Boca de Veludo para a personagem. 

Quanto ao título do meu trabalho, em primeiro lugar pensei em “Prazer”. Mas, durante 

a residência artística, tendo como base as minhas pesquisas sobre corpos trans - que são vistos 

por uma boa parte da sociedade como aberrações, objetos de perversão e/ou figuras 

desobedientes de gênero -, bem como refletindo sobre questões sociais e sobre o falso 

moralismo introjetado na sociedade, cheguei a Corpos do Prazer. E são esses corpos/objetos 

que são procurados por muitos "homens de bem” dessa nossa sociedade hipócrita; machos esses 

que deixam suas esposas em casa e vão para as ruas em busca do “prazer descartável” e fugaz.  

Por seu turno, em 2020.1 iniciei a disciplina Performance com o professor Luiz Lerro. 

Nela tive a oportunidade de aprofundar Corpos do Prazer, ressignificando a gestualidade e a 

performatividade de Amitaff. Ao final dessa disciplina fizemos uma apresentação para que 

pudéssemos ser avaliados e também para dialogarmos a respeito dos processos criativos das 

performances.      

  Já em 2020.2, semestre em que cursei a disciplina de Técnica Vocal II com a professora 

Jussara Trindade, aprendi a ter uma percepção vocal de forma mais analítica, no sentido de 

compreender as características da minha voz e da ocupação sonora dessa voz na cena. Mesmo 

com as minhas limitações e imperfeições vocais, desenvolvi na disciplina uma cena cantada 

para Corpos do Prazer, a partir da interpretação de um trecho da música Tendão de Aquiles, de 

As Bahias e a Cozinha Mineira. Esta funcionava como uma conexão (simples e objetiva) da 

primeira cena, em que Amitaff manipula uma caixa de madeira com vários objetos, dentre eles 

um pênis de borracha, à cena de apresentação dos “pacotes promocional” que a travesti lançará 

em sua live. Compreendo essa cena cantada como uma poética (trans)itória.        

Enfim, para encerrar esta parte do meu trabalho, gostaria de reconhecer a importância 

da experimentação artística e os incentivos de cada um dos três docentes mencionados até aqui 
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(Luciano Oliveira, Luiz Lerro e Jussara Trindade) para que eu me debruçasse sobre a criação 

de Corpos do Prazer e passasse à consequente escrita deste relatório.   

    

3.4. O prazer invade as telas: Mostra de Processo Criativo  

 

O projeto Corpos do Prazer - Mostra de Processo Criativo, elaborado e produzido pelo 

professor Luciano Oliveira, foi um divisor de águas na trajetória da minha criação cênica. 

Mesmo já tendo definido a criação do espetáculo de teatro performativo Corpos do Prazer como 

Trabalho de Conclusão de Curso, eu não tinha nenhuma noção sobre a possibilidade de 

aceitação do meu trabalho pela comunidade LGBTQIAP+, principalmente pelas travestis e 

pelas pessoas trans. E esse retorno veio com a realização desse projeto em 19 e 20 de dezembro 

de 2021.   

  Na primeira noite do evento, cujo vídeo contendo a gravação de Corpos do Prazer foi 

exibido ao vivo no Google Meet, eu fiquei muito nervoso. Minha boca secou, minhas pernas 

ficaram trêmulas e um frio na barriga se espalhou pelo meu corpo e tomou conta de mim. Me 

perdi e acabei saindo um pouco do roteiro da live (Anexo B) que fora redigido por Luciano 

Oliveira. Tropecei na leitura, como esse diretor gosta de falar. Isso porque era a primeira vez 

que eu estava ali, ao vivo, fazendo a abertura de um evento. Atividade que eu nunca tinha 

imaginado fazer, pois sou tímido e tenho muita vergonha de falar e de ler em público. Porém, 

mesmo com medo, segui em frente e Amitaff foi tomando conta do meu corpo que, naquele 

momento, passava a ser o corpo dela, em que ela se tornava viva. Logo, “Ádamo saiu de cena” 

e Amitaff foi dominando os espaços, tanto o físico (o meu quarto) quanto o virtual (Google 

Meet).  

Essa magia só aconteceu porque tive muito apoio do meu companheiro Luciano 

Oliveira, que realizou a parte técnica, a produção, a direção e a orientação do trabalho. Também 

tive a preciosa ajuda de Luís Gustavo Aldunate, que foi o profissional responsável pelas artes 

do material de divulgação, pela publicidade e pela edição do vídeo de Corpos do Prazer, cuja 

gravação foi feita na semana do evento, por causa de instabilidades da internet, o que nos gerou 

insegurança quanto à apresentação ao vivo no Meet; e graças também à força criativa de Dennis 

Weber, que realizou de forma brilhante a assessoria de imprensa. Também os intérpretes de 

Libras Jamile Martins e Emanuel Vitor engrandeceram o nosso evento. Sou muito grato a todos. 

Contudo, como nem tudo são flores, e sempre temos que buscar melhorar, questões 

interessantes e de grande relevância para que eu pudesse dar sequência ao trabalho com a 
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temática travesti foram apontadas pelo público que assistiu aos dois dias de lives. A partir de 

agora trarei algumas dessas questões:  

1- O professor Dr. Júnior Lopes, do Curso de Licenciatura em Teatro da UNIR, disse 

que a imersão no trabalho está evidente.  Porém, ator e personagem estão fundidas. É preciso 

deixar claro o momento em que a fala é do ator e quando a fala é da personagem. Para ele, 

Amitaff está se sobrepondo energeticamente ao ator, dificultando ao público saber quem é quem. 

Assim, o trânsito entre o ator e a personagem é uma linha tênue e escorregadia. Por isso, é 

preciso criar um mecanismo que possibilite ao público  evidenciar a personagem em cena e o 

ator. Por fim, o professor sugeriu fazer uso de objetos ou peças que compõem o figurino como 

portal de transição entre a personagem e o ator.  

2- O professor Me. Adailtom Alves Teixeira, também do Curso de Licenciatura em 

Teatro da UNIR, apontou sugestões de aperfeiçoamento sobre a dinâmica de apresentação dos 

slides. Para ele, as muitas informações dificultam ao espectador fazer a leitura e acompanhar 

ao mesmo tempo as imagens. 

Atento aos apontamentos e às sensações provocadas em todos (as) presentes, eu, 

enquanto ator, estudante e pesquisador, passei a me questionar e a refletir acerca das questões 

técnicas e da dinâmica apontadas pelos professores Júnior Lopes e Adailtom Alves.  

Em geral, me senti muito feliz com as palavras de todos e também com as críticas 

recebidas, pois foram ganhos positivos para o meu processo de criação, possibilitando, assim, 

uma nova configuração ou até mesmo ajustes dentro do processo. 
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Imagens 35 a 40 - Prints das apresentações da Mostra de Processo Criativo - “PROJETO FOMENTADO 

COM RECURSOS DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC- POR MEIO DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL”  

 

 

4- Considerações finais 

 

Com as experiências adquiridas durante esse processo criativo pude constatar o quanto 

evoluí ao longo do Curso de Licenciatura em Teatro e também o quanto cada disciplina 

contribuiu para esse crescimento, transformando a visão de mundo que eu tinha. Cada aula, seja 

ela teórica ou prática, me possibilitou a troca de conhecimentos, experiências e vivências. Eu 

desenvolvi uma maior sensibilidade humana e artística.  

Enquanto aluno-artista, ou artista-aluno, posso dizer que todo o processo de Corpos do 

Prazer foi (trans)formador. Dentro dele, além do aprofundamento dos aspectos ligados à 

interpretação, eu aprendi a lidar com questões técnicas da iluminação; de composição de 
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figurinos, maquiagem, sonorização e objetos cênicos; assim como pensar melhor o espaço e 

sobre sua organização. 

Corpos do Prazer é para mim um trabalho que tem uma temática distinta de tudo o que 

já fiz artisticamente. Discutir sobre o universo LGBTQIAP+ se faz necessário, principalmente 

sobre os aspectos humanitários relacionados às difíceis vidas das travestis. Estamos em pleno 

século XXI e temos muito a evoluir: aceitar mais, amar mais e respeitar mais. Eu, enquanto 

artista iniciante e eterno aprendiz, não sei distinguir de forma precisa qual a importância de 

Corpos do Prazer. Talvez o futuro tire essa fumaça dos meus olhos. Mas desejo que o meu 

trabalho possa tocar as pessoas como me toca; que ele traga reflexões e um novo olhar às 

pessoas trans e travestis; uma mirada mais apaziguadora e cheia de amor; um olhar que possa 

nos ajudar a compreender as dores e os sofrimentos das pessoas que são excluídas do convívio 

social por não se encaixarem dentro de um padrão pré-estabelecido; um olhar que possa 

(TRANS)formar. Quero eu acreditar que tanto o vídeo-teatro performativo Corpos do Prazer 

quanto este relatório estejam cumprindo algum papel social e preenchendo uma lacuna 

acadêmica e na cena local. 

Espero colaborar, pelo menos um pouquinho e de maneira positiva, com a comunidade 

LGBTQIAP+, dando voz às travestis e às pessoas trans. Que possamos exigir e construir, 

coletivamente, políticas públicas mais inclusivas, proporcionando a essa comunidade direitos à 

educação, à saúde, à moradia e ao trabalho; e a liberdade de (trans)itar nas ruas sem medo de 

agressões e de assassinatos. Enfim, o direito fundamental de existir. 

Ao analisar todo caminho percorrido até o presente momento, equiparo Corpos do 

Prazer a uma gestação: nas primeiras disciplinas ocorre o processo de fecundação; durante a 

gestação/vida acadêmica, o embrião vai se constituindo e ganhando forma; até chegar ao 

momento do parto/defesa. E assim, como uma mãe coruja, me sinto feliz e orgulhoso por ter 

conseguido chegar até aqui, por ter experienciado tantas coisas boas e ruins, mas que fizeram 

parte do meu amadurecimento enquanto ser humano.  

Finalmente, percebo ainda algumas fragilidades minhas enquanto artista; e sei que 

depende do meu esforço superá-las. Mas também noto a importância e a necessidade de falar e 

de mostrar os pontos fortes.   
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6 - Anexos 

 

6.1 - ANEXO A – ROTEIRO DE CORPOS DO PRAZER 

 

CENA 1 

A cena  começa com Amitaff deitada de bruços sobre uma cama. Ao som da música “Não 

Esqueça”, de Fernanda Takai, Amitaff levanta-se e vai em direção a um conjunto de apagadores 

de luz do seu quarto. Então, ela apaga a luz branca e acende uma luz vermelha, mudando a 

atmosfera do espaço. Ainda sob o ritmo dessa música, ela volta à cama e desenvolve uma série 

de ações eróticas com objetos que se encontram num cesto de madeira: um vidro plástico de 

álcool gel 70%, um tubo de lubrificante sexual, um lenço de tecido e um pênis de borracha. 

Enquanto isso, seu produtor (e também cliente) transmite tudo na internet, ao vivo, por meio de 

um celular. Após essa sequência de ações, Amitaff põe-se de pé em frente à câmera e oferece 

o pênis de borracha ao produtor que, com a mão livre, pega o objeto e bate no rosto dela em 

tom de brincadeira sexual. Porém, em seguida, o produtor abandona o objeto e dá um tapa no 

rosto de Amitaff. Esta reage com um canivete: 

 AMITAFF: Travesti não é bagunça! 

  

Letra de Não Esqueça: 

Eu te digo, minha filha 

Não esqueça de sempre sorrir 

Não esqueça de ligar pra mim 

Se por acaso conseguir 

Não esqueça que é tudo ilusão 

Não esqueça de lavar as mãos 

Eu te digo, minha filha 

Não esqueça de se apaixonar 

Não esqueça de ligar pra mim 

Dizer a que horas vai voltar 

Eu te digo, minha filha 

Não esqueça do que você quer 

Não esqueça de querer aquilo 

Que vai te fazer feliz 

Não esqueça que a vida é pra viver 

Lembre sem medo de esquecer 

Não espere saber como vai ser 

Saiba que nunca vai saber 

Não esqueça que a vida é pra viver 

Lembre sem medo de esquecer 

Não espere saber como vai ser 

Saiba que nunca vai saber 

Não esqueça que é tudo ilusão 

Não esqueça de lavar as mãos 
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 (Terminada a primeira música, ainda se defendendo com o canivete, Amitaff vai para um outro 

ambiente do espaço e, enquanto caminha, canta um trecho da canção “Tendão de Aquiles” da 

banda As bahias). 

         Trecho da letra de Tendão de Aquiles: 

Eu sei de mim o que sei do mundo 

Todo mundo, desfacelado 

Pelo eixo imundo e luminoso da razão 

Pela face negada para fundar em si 

A máscara anunciada pelo sabor alheio da canção 

Por não poder falar de amor, no verso eu calo 

Com beijos e carícias 

Sou a flecha que acerta o calo e o calcanhar 

De aquilo que te funda o que no fundo é imortal 

Pra te quereres, hein? 

Quando nunca te esperei o mal... 

 

 

CENA 2 

 

 AMITAFF (com o celular na mão, realizando a transmissão em formato de selfie): Oi gente. 

Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou ótima. Gente, eu estou aqui hoje para me lançar 

como atriz e cantora. Também tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Estarei lançando os 

meus pacotes “promocional”. Com fotos e vídeos belíssimos. Cada um mais lindo que o outro. 

Logo após o lançamento, estarei apresentando pra vocês um teatro que estou criando. Que estou 

desenvolvendo. Olha como está lindo o cantinho que eu preparei para a apresentação! (Ela 

mostra um canto do quarto, todo iluminado de azul, com uma cadeira branca de madeira ao 

centro, um guarda-roupa antigo de vó – que tem um espelho – à esquerda, um outro espelho à 

direita, uma cortina branca ao fundo e tecidos brancos no chão). Olha, lindo, não tá? (Nesse 

momento ela quase deixa cair o celular). Ai, desculpa, quase cai. (Continua a apresentar o 

cantinho). Maravilhoso! Olha que maravilha. Ai... Olha as “luzinha”, gente! Lindo, lindo, lindo! 

Foi feito com muito carinho pra vocês, tá? Já já estarei apresentando lá trás pra vocês, após o 

lançamento dos pacote. Tô aqui com um boy belíssimo que está me ajudando. Deixa mostrar 

um pouquinho dele pra vocês. (Nesse momento ela vira a câmera em direção ao 

produtor/cliente, que está seminu, deitado na cama e de pernas cruzadas. Ele tenta esconder-se 

dos web-espectadores, colocando as mãos sobre o rosto). Olha ali... Tá vendo, gente? Delícia, 

né? Então, já já eu volto com a apresentação, tá? Ele vai soltar os vídeos pra vocês e os pacotes 

“promocional”. Beijo. Tchau, tchau. (Ela vai com a mão direita em direção à câmera e tampa o 

foco. Começa o vídeo). 

  

Texto do vídeo pacotes “promocional” de Amitaff: 

Slide 1: Amitaff  boca de veludo. Praser não só na penetração, mas também no boquetão. 
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Slide 2: Quem é Amitaff? Amitaff Prado, conhecida como “Amitaff Boca de Veludo”, travesti 

de 37 anos, 1,70 m de altura e 80 k. Sou natural do Ceará, filha cassula... Entre 17 filhos... de 

Jair Prado e Marinete Prado. Virei garota de programa aos 17 anos de idade, depois de ser 

abusada por um tio e espulsa de casa por ser uma “aberrassão”. Sou famosa na região por 

ezecutar com esselência o melhor boquete já visto; digo, já sentido, pelos “homem de bem” que 

busca prazer nas rua encoberta pela escuridão da noite. Com a pandemia tive que se reinventar, 

trabalhando na web. Passei a promover e exibir o meu material na internet. Mais mantive, na 

minha lista VIPE, os “homem de bem” mais fluentes da região. Compre já o seu pacote 

promocional ou pacote VIPE que pode te proporcionar momentos únicos de prazer. Muito 

prazer! Vamos de amostra grátis??? 

Slide 3: O erótico possui beleza e delicadesa! 

Toda menininhamm!!! (Entram fotos comportadas de Amitaff). 

Slide 4: Aos poucos a meiguisse se transforma. Ai como sou bandida! (As fotos começam a 

esquentar.). 

Slide 5: Tudo que vc deseja esta o-CU-to nimim. Vem descobrir BB! (As fotos continuam a 

esquentar). 

Slide 6: Agende seu horário e prove o que á demais saboroso. Beijo-grego é agro; agro é vida; 

agro é pop; agro é Veludo! (Aparecem fotos de bunda, com tarjas no cu). 

Slide 7: De frente, de quatro, na sala ou no quarto: o goso é liberado. P.S: Faço fio terra, paçiva 

e ativa. (Mostram fotos de quatro, de pé e de costas. Todas com tarjas no cu e na neca). 

Slide 8: A bela e a fera, a lus e a treva, o aveço que te espera. Barby, já era, BB! A travesti é a 

bonequinha da nova era. (São vistas fotos artísticas de pé, representando a fera e a bela, com 

tarjas na neca). 

Slide 9: Anus luz, flor liláz e azul. Sou o que te seduz,  brilho que  conduz, penetra e tradus. 

Pecado é não gemer de dor e praser nas noites calientes del amor! (Fotos do cu, com tarja em 

flor). 

Slide 10: Valores dos “pacote”. R$10,00: 10 fotos sex e 02 vídeos provocante; R$ 25,00:  30 

fotos sex, 05 fotos peladinha 04 vídeos provocante; R$ 50,00: 100 fotos sex e 30 fotos 

mostrando a neca e 10 vídeos provocante e 5 vídeos gozando; R$100,00: 200 fotos sex e 30 

vídeos provocante, 20 vídeos peladinha e de brinde 02 vídeos transando; R$150,00: 250 fotos 

sex e 40 vídeos provocante, 35 vídeos mostrando a neca e gozando, 10 vídeos transando e 10 

com o famoso boquete. R$200,00: 400 fotos sex, 60 vídeos provocante, 20 vídeos mostrando a 

neca/gozando, 30 vídeos transando com direito a vídeo chamada de 30 min ao vivo com horário 

agendado. Pagamento pode ser feito via PIXEL, transferência em conta, depósito em lotérica, 

Paypal, cartão de crédito, boleto e maney na mão. É só me mandar uma foto do comprovante 

de pagamento e o material adquirido será enviado na hora conforme o pacote adquirido. Caso 

queira adquirir seu pacote é só chamar no Whats, Telegram, Instagram e Facebook que 

combinamos. Garanto que vai amar o conteúdo e que vale muito há pena conferir o material! 

Muito obrigada pelo contato. (Fim do vídeo). 
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 CENA 3 

 

O celular está nas mãos do produtor/cliente, que retoma a transmissão, mostrando um notebook 

sobre a cama, as suas pernas cruzadas e Amitaff sentada sobre uma cadeira ao fundo. Começa 

a música de cabaré “‘T Laat Me Koud”, de Willem Nijholt. Enquanto a música se desenrola, a 

travesti realiza uma série de ações físicas performativas de caráter sensual, exibindo diferentes 

partes do seu corpo. Vê-se, no espaço, sombras do produtor. Findada a música holandesa, inicia-

se a canção “Mañana de Carnaval”, interpretada por Carmen Paris: 

 

Letra de Mañana de Carnaval: 

  

Azul la mañana es azul 

El sol si le llamo vendra 

Se detendra en mi voz 

Y hasta la eternidad 

En su camino ira hacia otro azul 

Despues, yo no se si hay despues 

Si el sol volvera a despertar 

Porque la cancion no ha de ser verdad 

Porque en carnaval 

Es que te busco yo 

Aunque no habras de estar 

Y mentira tu voz en el azul 

Despues, yo no se si hay despues 

Si el sol volvera a despertar 

Porque la cancion no ha de ser verdad 

Porque en carnaval 

Cantara el corazón, la razón de vivir 

Cantara sin hablar, ni sentir... 

Enquanto os espectadores ouvem essa música, Amitaff dança feliz pelo espaço, realizando um 

streap-tease. Ao final do desnudamento, coberta por um tecido transparente, a travesti convida 

o produtor/cliente para juntar-se a ela num encontro carnal, mas ela é agredida e quase morta 

por estrangulamento. Amitaff consegue escapar e bota o cliente pra correr. Então, ela retoma a 

sua apresentação, trazendo alguns índices estatísticos sobre violência contra as travestis. 
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CENA 4 

 

AMITAFF (Enquanto retira a peruca): De acordo com dados levantados pela ANTRA-

Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 90% da população de travestis e transexuais 

utilizam-se da prostituição como fonte de renda e subsistência. Isso devido à baixa escolaridade 

provocada pelo processo de exclusão escolar e familiar.  

 Após essa fala, Amitaff começa o lip sync (dublagem) da canção Oração, de Linn da Quebrada, 

enquanto realiza uma sequência de movimentos de dança contemporânea: 

 

Letra de Oração: 

 

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh 

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh 

Entre a oração e a ereção 

Ora são, ora não são 

Unção, benção, sem nação 

Mesmo que não nasçam 

Mas vivem e vivem e vem 

Entre a oração e a ereção 

Ora são, ora não são 

Unção, benção, sem nação 

Mesmo que não nasçam 

Mas vivem e vivem e vem 

Se homens se amam, ciúmes 

Se hímen, se unem 

A quem costumeiramente ama 

A mente ama também 

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh (A mente ama também) 

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh (A mente ama também) 

Entre a oração e a ereção 

Ora são, ora não são 

Unção, benção, sem nação 

Mesmo que não nasçam 

Mas vivem e vivem e vem 

Se homens se amam, ciúmes 

Se hímen, se unem 

Há quem costumeiramente ama 

A mente ama também 

A mente ama também 

Não queimem 

Não queimem 

Não queimem as bruxas (Não queimem) 

Mas que amem as bixas, mas que amem 

Clamem, que amem, que amem 
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Não queimem as bruxas (Não queimem) 

Mas que amem as bixas, mas que amem (Que amem) 

Que amem, clamem, que amem 

Não queimem as bruxas (Não queimem) 

Mas que amem as bixas, mas que amem 

Que amem, clamem, que amem 

Que amem 

Que amem as travas 

Amem as travas também (Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh) 

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh 

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh 

Amém 
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6.2 - ANEXO B - ROTEIRO PARA AS LIVES DE “CORPOS DO PRAZER – 

MOSTRA DE PROCESSO CRIATIVO” 

 

LUCIANO OLIVEIRA: Boa noite a todas, todos e todes. Muito bem-vindes à Mostra de 

Processo Criativo da performance Corpos do Prazer, cujo projeto foi “Fomentado com recursos 

da Lei 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc - por meio da Prefeitura do Município de Porto Velho – 

mais especificamente pela FUNCULTURAL”. 

Eu me chamo Luciano Oliveira, sou o produtor do projeto e o diretor/orientador do trabalho. 

Neste momento farei a minha audiodescrição. (FAZ AUDIODESCRIÇÃO). Agora convido aos 

intérpretes de LIBRAS para também fazerem sua audiodescrição. 

 

(AUDIODESCRIÇÃO DOS INTÉRPRETES)  

Aproveito a oportunidade para informar que, se algum web-espectador precisar de interpretação 

para LIBRAS, basta fixar a imagem dos nossos intérpretes Jamilly Martins e Emanuel Victor, 

que esses profissionais farão a tradução simultânea durante todo o evento. Agora gostaria de 

convidar à esta sala virtual a nossa estrela Amitaff. Por gentileza, querida, faça as honras da 

casa. 

 

AMITAFF: Inhain, pessoal! Muito boa noite. Estou muito grata pela presença de todes. Sejam 

muito bem-vindes à minha humilde residência. Eu sou Amitaff, mais conhecida como Amitaff 

Boca de Veludo, tenho 35 anos e estou usando... (FAZ SUA AUDIODESCRIÇÃO). 

 

AMITAFF: Agora vou explicar pra vocês como funcionará esta noite mágica. Em primeiro 

lugar exibiremos o vídeo do meu trabalho. Vídeo? Como assim? Não seria ao vivo, produção? 

(Tempo) Sim, pessoal, seria. Mas, infelizmente, por motivos de problemas constantes de 

conexão à internet aqui em Porto Velho, principalmente no inverno local, no período chuvoso, 

tivemos que gravar a performance, com urgência, na terça-feira, com a ajuda do bofe escândalo 

Luís Gustavo Aldunate, que também, com muito carinho e competência, fez a edição do vídeo. 

E ainda bem que ela foi gravada, porque eu e o meu produtor Luciano Oliveira pegamos uma 

gripe terrível e, até hoje, ainda não nos recuperamos 100%. Estão dizendo por aí que é uma 

mutação do vírus que causou a gripe espanhola! Sei, não. O certo é que ela foi babadeira! 

(Tempo) Bom, quando o vídeo estiver sendo exibido, peço a todes que desliguem suas câmeras 

e silenciem seus áudios, para não dar nenhuma interferência na exibição, tá ok? Depois da 

exibição do vídeo, que contou com a interpretação para LIBRAS da poderosíssima Jamilly 

Martins, falarei um pouco sobre os processos criativos do meu trabalho e, em seguida, 

abriremos uma roda de conversa, virtual, para que vocês, do público, possam fazer comentários, 

emitirem críticas, darem sugestões para a melhoria do trabalho e, por que não?, fazerem elogios. 

Bem, vamos então ao trabalho. Solte o vídeo aí, produtor! 

 

(EXIBIÇÃO DO VÍDEO: 16 min). 

 

AMITAFF: Bom, pessoal, o meu processo criativo começou... (Conta para o público 

informações sobre o processo criativo, tentando responder às seguintes questões: 1- Quando 

surgiu?; 2 – Qual o por quê da escolha da temática LGBTQIAP+?; 3- Por quais disciplinas e 

eventos Corpos do Prazer passou?; 4- Como foi a gravação?; 5- Quais as dificuldades está 

encontrando para o desenvolvimento do TCC?; 6 – Quando será a defesa?; etc.). 
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LUCIANO OLIVEIRA: Muito obrigado, Amitaff, por esses esclarecimentos. Agora 

abriremos para a participação dos web-espectadores. Quem quiser fazer alguma pergunta, 

crítica, comentário e/ou elogio ao vivo, basta levantar a mãozinha aí no Google Meet que 

cederei a vez. Agora, se você é tímida, tímido ou tímide, não se preocupe, pois poderá participar 

enviando mensagem aqui no chat, tá bom? 

 

(COMEÇA A RODA DE CONVERSA – tempo: 40 min). Todos podem participar, inclusive 

a equipe do projeto. 

 

AMITAFF: Que encontro poderoso, pessoal. Estou muito grata a tudo que aqui foi falado. Pra 

finalizar, gostaria de agradecer à nossa equipe maravilhosa, que muito contribuiu e contribuirá 

para o desenvolvimento de Corpos do Prazer: 

 

Luciano Oliveira: Direção/orientação, técnica, filmagem e produção 

Luís Gustavo Aldunate: Publicitário, assistente de direção de vídeo e edição de vídeo 

Dennis Weber: Assessoria de imprensa 

Jamilly Martins e Emanuel Vítor: Intérpretes de Libras 

 

AMITAFF: Tchau, pessoal. Bom restinho de domingo (e de segunda-feira) pra todo mundo e 

uma excelente semana. 
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6.3 - ANEXO C – FICHA TÉCNICA DO PROJETO CORPOS DO PRAZER 

 

 

Atuação, figurino, maquiagem, cenografia e iluminação: Ádamo Teixeira 

Encenação, orientação, técnica e produção: Luciano Oliveira 

Publicitário, direção de vídeo e edição: Luís Gustavo Aldunate 

Assessoria de imprensa: Dennis Weber 

Intérpretes de Libras: Jamilly Martins e Emanuel Vítor 

Coordenação de plataforma: Stéphanie Matos 

 


