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RESUMO 

Nosso programa de pesquisa percorre o circuito de musicalidades no Galpão29, ambiente 

localizado no bairro da Ribeira, em Natal-RN. A partir desta localidade buscamos traçar uma 

cartografia dos espaços de musicalidades. Na noite natalense abriram-se espaços para atuação 

de coletivos organizadores de festas, convidando os jovens a frequentar os eventos presentes 

na agenda festiva do Galpão29. As festas abriram ambientes e, no seio deles, convidaram os 

partícipes à atuação. A noção de close, em nossa dissertação, busca apresentar a forma de 

relação entre corpos com os ambientes presentes na nossa cidade. Naquelas festas pudemos 

encontrar jovens vertendo seus desejos em seus próprios corpos, microfones, flyers 

anunciativos de eventos, chamadas para apreciação e participação de performances. 

Encontramos DJs e bandas que compuseram produções musicais e estenderam-nas as 

indumentárias, para atuação nos palcos. No público deparamo-nos com partícipes atuando na 

cena através da criação de seus próprios closes. Problematizamos a criação de espaços de 

atuação onde são percebidas liberdades momentâneas, onde o corpo embriaga-se de músicas e 

se desloca das sobrecodificações cotidianas da vida na cidade. A criação de platôs festivos 

compõem efeitos micropolíticos na cena da cidade, através da celebração da vida e da 

composição de musicalidades que se expressam em seus efeitos menores. Traçamos então 

uma cartografia do close, mostrando como a criação de espaços e performances acontecem na 

cena natalense entre os flashs capturados nos eventos e como os closes são arrastados para 

outros ambientes da cidade. 

  

Palavras-chave: Cartografia. Close. Platôs Festivos. Platôs Musicais. 

 

  



ABSTRACT 

Our research program runs through the musicality circuit in Galpão29, which is located in the 

neighborhood of Ribeira, in Natal-RN. From this location we seek to draw a cartography of 

musicality spaces. In Natal’s night opened up spaces for action of collective  organizers of 

parties, inviting young people to attend the events present at the festive agenda of Galpão29. 

The festivities opened environments, and in their midst, invited the participants to the action. 

The notion of close, in our thesis, seeks to present the form of relationship between bodies 

with the environments present in our city. On those parties we could find young people 

pouring their desires in their own bodies, microphones, announced flyers of events, calls for 

consideration and participation of performances. We found DJs and bands who composed 

musical productions and spread it in the costumes, to act on stage. The public were faced with 

participants acting in the scene by creating their own closes. We questioned the creation of 

work spaces where momentary freedoms are realized, where the body drunk to music and 

moves of everyday overcodings of city’s life. The creation of festive plateaus make up 

micropolitical effects on the city’s scene, through the celebration of life and composition of 

musicality that are expressed in their minor effects. Then we draw a cartography of close, 

showing how the creation of spaces and performances take place in Natal’s scene between the 

flashes captured in the events and how the closes are dragged to other city environments. 

 

Keywords: Cartography. Close. Plateaus of Parties. Plateaus of Musics. 
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Aberturas dos percursos 

Sair à noite, ir por aí. Vou tomar uma, me 

divertir. Eu tenho fogo, vou fumar um. Andando 

pelas ruas só assim eu sou mais um.  

(Dusouto – Fazendo a cabeça
1
) 

 

Desde cedo tenho um contato muito grande com a música, ela ressoa em mim 

como um operador sensitivo como nenhum outro gênero artístico o faz, religa-me 

sentimentos e faz-me desligar do mundo, levando-me a outras instâncias nas quais 

revivo em memórias os afetos. Da minha infância ouvindo Legião Urbana, Cazuza, Elba 

Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Fagner através de meu pai que sempre foi fã 

destes artistas. Mais tarde no início da adolescência estes artistas então a me propor 

momentos, conectando-me com suas músicas começo a me deliciar em aventuras de 

liberdade, poesia, reflexão. Foi na voz de Elis Regina que a canção como Como nossos 

pais
2
, de Belchior, em mim ficou gravada, quando é cantado ♪ É você que ama o 

passado e que não vê que o novo sempre vem ♪. Esta canção propôs que somos sempre 

como nossos pais, partindo desta afirmação ao menos comecei a bolar meios para que 

tentasse não ser mais como os meus pais. Por sorte, Elis, descobri que sou como os 

meus pais, não sigo os mesmos passos deles, e é por isso que me identifico com eles, 

que também não foram como os pais deles. 

O início da minha trajetória de encontros musicais parte daquilo que meus pais 

ouviam, mas rompendo em parte com estas possibilidades
3
 começo a conhecer outras 

bandas. Os canais de rádio FM que alimentavam a minha infância e que possibilitam 

que eu gravasse músicas em fitas foram sendo substituídos por downloads. As fitas 

foram sendo substituídos por CDs. O rádio foi aposentado para dar lugar aos mp3 

players. Tudo muda, desde as referências musicais, as mídias e os aparelhos 

reprodutores. Acabo de narrar nestas poucas linhas cerca de doze anos da minha vida. 

Da minha primeira infância onde eu somente ouvia o que os meus pais estavam ouvindo 

                                                             
1
 Fazendo a cabeça da banda potiguar Dusouto. Disponível em: <https://youtu.be/FFAJc2SOHIw>. 

Acesso em: 14/11/2015. 

2
 Como nossos pais, na voz de Elis Regina. Disponível em: <https://youtu.be/2qqN4cEpPCw>. Acesso: 

14/11/2015. 

3
 A noção de possibilidade que está atrelada a outras noções de cartografia e micropolítica, no corpo do 

texto serão expostos a partir dos teóricos Deleuze, Guattari e Rolnik que os experimentaram. 

https://youtu.be/FFAJc2SOHIw
https://youtu.be/2qqN4cEpPCw
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até o momento em que aprendo a gravar minhas fitas com as canções que tocavam nos 

rádios e nos CDs já gravados e posteriormente aprendo a baixar minhas músicas, 

aprendo a gravar CDs e DVDs.  

Início dos anos 2000. Virada de século, virada de milênio. Momento em que 

ganhávamos mp3 players e alimentava-os com arquivos do tipo mp3. Eu e minha prima 

Luana sempre trocávamos “figurinhas” das bandas que ouvíamos e assim íamos 

construindo nossa rede. Os programas de computador Limewire e Emule eram o terror 

para o meu Tio Marcos, pai da minha prima Luana e dono do computador-vítima dos 

nossos downloads de arquivos – que de brinde vinham com os vírus. Os programas do 

tipo Limewire e eMule forneciam arquivos para serem baixados gratuitamente a partir 

da tecnologia P2P, ou peer-to-peer, que significa de ponto-a-ponto. Nessa época eu 

ainda não tinha um computador em casa, então ia para a casa dos meus tios, juntava-me 

com minha prima e fazia o download dos arquivos e, posteriormente, gravava em CDs 

em formato de mp3, transferia para o mp3player ou para o celular. A armazenagem 

deixava de ser medida em minutos e passava a ser medida em megabytes (MBs). Tudo 

mudou, desde a forma de acesso até a forma de medição da armazenagem. Os fones das 

caixas de som foram sendo substituídas por fones de ouvidos. 

A música fez-me pesquisador; é com ela que tento achar aquilo que em mim 

vibra; tentando a partir dela dilatar os meus poros para perceber melhor as sensações 

que o mundo nos proporciona, expandir a capacidade de visão, aumentar e treinar uma 

escuta de vibração. Ao mesmo passo que busco a mim mesmo nas experiências de 

alargamento de sentidos, descubro-me, conheço minhas barreiras, exploro esses 

territórios que antes não foram sequer imaginados. Deixo-me então ser arrastado nos 

meandros da minha pesquisa, reavivando memórias, retraçando encontros e 

mergulhando em teorias, como um mergulhador que submerge ao fundo das fossas 

marianas buscando-a seu fim, na tentativa de ter então ter um chão para dar-lhe impulso 

para emergir e então produzir os textos
4
. Jogar-me nas baladas das noites me 

possibilitou pensar sobre os encontros.  

A música desperta-me para a existência do meu corpo, e, a relação com o meu 

corpo vai tecendo minha existência no mundo. Descobrir é ir de – e ao – encontro a 

                                                             
4
 Deixamos pontuado que essa ideia pode ser associada a noção de reterritorialização de Deleuze e 

Guattari, exposto ao longo dos capítulos. 



14 
 

existências.  As músicas que ouço, ouço-as porque elas existem, relaciono-me com elas. 

Cada dia que se passa em minha vida eu busco o prazer na relação com a música. A 

música me conduz aos encontros, conecto-me com pessoas que produzem e cantam 

músicas. Vou amando as músicas como posso, quando elas conseguem realizar uma 

conexão com algo que vivi ou que gostaria de ter vivido, algo se passa e minha vida é 

jogada nesse encontro. É a partir deste elo que constituí ligações e que produzi a 

presente pesquisa, e é com este elo que busco escrever. Por aqui eu irei passar, não eu 

puramente, mas todas as conexões e seus fluxos (semióticos, afetivos, musicais, 

sexuais...) que eu consegui rastrear para poder expor estes acontecimentos.  

Minha vida não é somente minha. Meu corpo não é somente meu. As músicas 

que eu ouço, não as ouço sozinho. Cada dia que se passa outras pessoas buscam na 

música o prazer para suas vidas. Elos de conexão entre o que eu vivo e os encontros que 

as músicas possibilitam, as vidas que vão tecendo um mapa que extrapola a minha 

vivência, elos que vão encontrar as outras vidas. Estamos dançando, cantando, 

experimentando espaços de arte na vida. Please don’t stop the music
5
 tornou-se mais do 

que um hit da cantora Rihanna, é um apelo para que os DJs não parem de musicar 

nossos encontros nas festas, onde roçam nossos corpos e vidas. Ao sair de casa nos 

lançamos aos eventos, descobrimos trechos da cidade, experimentamos espaços. 

Da rua da minha casa até o espaço Galpão29, onde aconteceram as festas, eu ia 

aprendendo como é possível que se explore a noite na cidade. A Ribeira é um bairro 

carregado de significados depreciativos, porém ia sendo descoberto na companhia de 

minhas “manas”
6
, enquanto um ambiente de vivências ébrias. Neste bairro ia sendo, aos 

poucos, descobertos todos os espaços por onde a arte corria. Desde as ruas que 

funcionam como veias por onde circulam as pessoas, as obras de arte, as músicas, até 

chegar ao coração que seria o espaço onde as festas acontecem. Pude ir ver Danina 

discotecar em uma das edições da Virada Cultural de Natal em um dos espaços da Casa 

da Ribeira. No mesmo local, uma espécie de salão onde Danina Fromer discotecou, 

anos antes, em 2006, eu havia visto uma exposição de telas à base de grafite que 

colocavam figuras representantes de poder em situações de perigo. Com uma arma um 

                                                             
5
 Please don’t stop the music é uma canção da cantora Rihanna. Livre tradução: Por favor, não pare a 

música!. Disponível em: <https://youtu.be/yd8jh9QYfEs>. Acesso em: 14/11/2015. 

6
 Mana é um termo que remete a irmã/irmão e que no contexto da balada está atrelado não aos laços 

sanguíneos, os usos feitos nas baladas mostram os laços de amizade. 

https://youtu.be/yd8jh9QYfEs
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homem em pé apontava para a cabeça do Papa Bento XVI, em outra tela o mesmo 

homem apontava para a cabeça de Fernando Henrique Cardoso. O que antes tinha sido 

anunciada como forma de ameaça aos personagens que ocupam posições de poder, 

havia sido transformado durante a discotecagem
7
 de Danina em um espaço para se 

dançar funk, ouvir brega, beber e fazer o corpo transpirar com os encontros. 

O espaço onde aconteceu a exposição das telas, assim como o baile na noite dos 

mascarado
8
, onde desnuraram suas vidas, está localizado no segundo andar do casarão 

que tornou-se a sede da Casa da Ribeira. Este espaço dedicado às artes contemporâneas 

é onde acontecem exposições artísticas visuais e/ou performances. Um espaço amplo, 

climatizado, e que conta com um café ao lado. Deste café podemos olhar a rua, os 

movimentos que acontecem lá pela Ribeira. Janelas grandes, características dos casarões 

dos centros históricos, de onde era possível ver a rua e refrescar o corpo com o vento no 

rosto. 

Ao sair de casa, por vezes, já levávamos conosco um litro de vodka e um 

refrigerante que consumimos antes de entrar no espaço onde a festa iria acontecer. 

Tanto levávamos de casa, como também parávamos em algum lugar para comprar os 

nossos combustíveis para a noite. Quando o grupo era grande comprávamos um litro de 

vodka e dois de refrigerante. Quando íamos somente eu e minha amiga Monaliza, 

comprávamos uma garrafinha Sapupara. Bastava aquela garrafinha que continha 480 ml 

de uma cachaça do tipo prata que já vinha preparada com suco de limão e uma lata de 

refrigerante que já ficávamos “altinhos” para entrar nas festas. Misturávamos tanto a 

vodca, quanto a sapupara, com refrigerantes de sabor laranja ou limão. Até hoje ao 

beber qualquer um dos dois sabores de refrigerante ainda sinto o gosto das bebidas, 

incrível como apesar de já não beber as misturas, ainda sinto o gosto nítido delas. 

Alguns esclarecimentos são necessários, como o uso feito do caractere “♪” que 

junto de trechos em itálico vai sendo utilizado no corpo do presente texto dissertativo 

como forma de demarcar a inserção de trechos musicais. Atuei desta forma com o 

intuito de frisar o papel fundamental que a música ocupa no meu pensamento, elas não 

                                                             
7
 Termo que designa a atuação de um DJ em tocar músicas em um evento, remixando sons. 

8
 Noite dos mascarados, nas vozes de Chico Buarque e Elis Regina. Disponível em: 

<https://youtu.be/nzu5k8uA7Rs>. Aceso: 14/11/2015. 

https://youtu.be/nzu5k8uA7Rs
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são somente trechos citados, elas atravessam meus pensamentos e é com elas que 

componho textos. 

Deixarei de lado as narrações feitas na primeira pessoa do singular, tentarei atuar 

a partir da primeira pessoa do plural. Fazer uma experimentação entre o “eu” e o “nós” 

foi compreendida a partir do fato que narramos que cada ponto presente na noite não 

experimenta sozinho os prazeres da noite. Uma rede de conexões é tecida nesses 

encontros. 

Tecemos conexões entre os prazeres presentes nas noites, as músicas que 

circularam e embalaram corpos nas pistas de dança com autores que potencializam 

nossos pensamentos. Bey (2001, 2005), Deleuze (1992, 2013, 2014), Deleuze e Guattari 

(2003, 2011, 2012a, 2012b, 2012c), Foucault (2013, 2014), Guattari (1981). Rolnik 

(2006, 2011). Alguns outros autores foram devorados, Canevacci (2009, 2013), Latour 

(2012), Negri (2009), Virno (2009), Takeuti (2010, 2012). Devoramos também músicas 

nacionais e internacionais, cada uma em seu momento ajudando a compor pensamentos 

e criar nossas fugas
9
. 

No primeiro capítulo seguiremos com algumas narrações de experimentações do 

campo e da teoria. Neste capítulo as noções de cartografia e micropolítica foram 

perseguidas, rastreadas e devoradas. A noção de acontecimento descobrimos quando 

demos as mãos a autores que conhecemos no decorrer da pesquisa. Deleuze na obra 

Conversações deixou-nos um esclarecimento acerca dos acontecimentos, o autor 

escreveu: “Eles se elevam por um instante, e é este momento que é importante, é a 

oportunidade que é preciso agarrar” (DELEUZE, 1992, p. 218). Buscamos então 

rastrear as oportunidades de aventurar-se em teorias, criar mapas de mundos que iam se 

tecendo nas oportunidades da vida. Cartografamos então como nos apropriamos das 

teorias e do campo, mostramos como fomos compondo a presente pesquisa neste 

capítulo. 

O segundo capítulo foi sendo tecido com o intuito de ser um platô musical e 

festivo. Nele a música assume papel fundamental. Neste momento foram narrados os 

espaços por onde a música circula, os corpos que vão invadindo a noite natalense e a 

construção da ideia de musicalidade menor. Foram sendo tecidas considerações neste 

                                                             
9
 As fugas aqui se inspiram na noção de linhas de fuga, ao longo dos escritos de Deleuze e Guattari.   
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capítulo sobre as questões de como musicalidades menores operam seus efeitos nas 

noites. Territorialização, desterritorialização, reterritorialização são noções que estão 

presentes neste momento. Aventuramo-nos na descoberta da formação de coletivos 

organizadores de festas, envolvidos no planejamento das festas, criação de materiais 

para propaganda, convocação de performers para as festas e, por fim, como os corpos 

dos performers e partícipes atuam na ambiência que é a festa. 

No terceiro e último capítulo trouxemos o close que se arrasta de casa até as 

festas, mostrando como na rua desfiles e fechações acontecem. Trabalhamos, sobretudo 

no tocante ao papel das artes. Mas o que seriam essas artes? Deleuze (1992, 215) 

deixou-nos a seguinte dica: “A arte é o que resiste: ela resiste à morte, à servidão, à 

infâmia, à vergonha”. Trabalhamos então com os artistas que se expressam nas ruas da 

cidade, vidas que se remeteram ao que frisou Deleuze na citação que acabamos de 

realizar. A vida que vai tecendo espaços para se alargar, agitando o real, como destacou 

Ronlik (2011).   

No decorrer dos capítulos buscamos então mostrar como a música age nos 

circuitos de musicalidades. Percebendo como o contato entre os artistas do palco e os 

demais partícipes esteve acontecendo. O corpo bailando, a música tocando, os copos 

com bebidas sendo levantados para celebrar a vida.  
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CAPÍTULO 1 - Cartografia e antropofagia: estamos em campo. 

 

 

Figura 1 – Primeiras aventuras na Ribeira.  Acervo pessoal. 

 

1.1 Ambientação do campo 

 

O ano é o de 2007, as primeiras saídas para explorar a noite na Ribeira aconteceram 

no final do primeiro semestre e início do segundo. Acabava de completar 17 anos, um 

mundo de experiências à disposição. Na época, os espaços mais atrativos eram os do 

bairro da Ribeira, tendo em vista os eventos que aconteciam por lá. No bairro, ainda 

hoje, encontram-se barzinhos e espaços onde acontecem shows, em sua maioria shows 

de bandas de rock e de reggae.  

Dezessete anos, a idade que começo a sair para shows pelo centro da cidade e 

Ribeira. Tudo o que buscávamos, eu e meu grupo de amigas, era por momentos de 

liberdade. Nos finais de semana, reuníamo-nos e saímos por aí para “curtir a cidade”. 

Entendíamos por liberdade aquele espírito de aventura que estava nos arrastando para 

fora de casa, fazendo com que fôssemos aos shows e que também revelava nossa 

vontade de diferir, de que as nossas vidas fossem preenchidas de outras experiências 

possíveis. Ouvindo músicas de rock, bebendo e fumando, estávamos ao nosso modo 
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diferindo daquilo que nos cercava na família, na escola, no trabalho. Hoje, percebo que 

essa ideia de se aventurar em outras experimentações estava sendo sempre relatada nas 

músicas que ouvíamos. A banda Los Hermanos canta na canção Último Romance
10

 que 

♪ pra nós dois sair de casa já é se aventurar ♪; e, assim, saíamos de casa e nos 

aventurávamos. Cada um com suas formas de encarar aquele cenário musical, com 

reações distintas. Tudo aquilo me era novo, ainda que para algumas das minhas amigas 

aquele universo de encontros já fosse bastante familiar. Músicas conhecidas eram 

tocadas, mas outras sequer tínhamos noção da existência delas.  

No DoSol Rock Bar as bandas que tocavam eram basicamente de ritmos como o 

indie, pop rock e rock. Houve então um evento que não recordo o nome. Mas, sei que ia 

pela primeira vez a um show da banda BarbieKill. Não lembro se outra banda que tinha 

o nome de Jane Fonda tocou também, nesse mesmo dia. As bandas sobem ao palco e o 

que impressionava não eram suas apresentações. Era o público, diferente dos demais 

eventos que haviam sido frequentados. Percebi a mudança. Não eram somente as letras 

e ritmos, e, sim, a atmosfera inteira do evento. Mais uma vez, estava sendo arrastado 

para outros lugares, que já não eram os dos looks darks. Em meio à triplicidade de 

beijos, aos poucos iam sendo formadas ‘bolas de amor’
11

 e música. 

Debutei em shows que aconteceram no DoSol, geralmente de bandas locais 

tocando rock. Descobrimos, eu e meu grupo de amigos, novos espaços e passamos a 

frequentá-los. Em uma das festas que aconteceu no Galpão29, em que Simona Talma e 

Luís Gadelha fizeram covers de Cássia Eller, Rita Lee, Cazuza e mais outros cantores 

nacionais, nos aventuramos no ambiente. Esse cenário que estava sendo criado no 

Galpão 29 nos despertou o interesse de frequentar outro espaço de entretenimento. Junto 

com um grupo de amigas formamos uma ‘gangue’, decidimos mudar o local de saída 

em uma noite, e, com isso, mudamos o ambiente saindo de casa para uma noite 

diferente do que já se convencionava enquanto corriqueiro – o espaço DoSol. Naquela 

época, o Galpão29 já era considerado um ambiente “open mind”, definição assinalada 

por Karol Posadzki, proprietária do espaço, para frisar que aquele lugar era aberto para 

todos os públicos.  

                                                             
10

 Último Romance de Los Hermanos. Disponível em: <https://youtu.be/hvbuYbwrpxc>. Acesso em: 

15/11/2015 
11

 Bola de amor foi um termo cunhado para a ação de beijos com mais de duas pessoas.  

https://youtu.be/hvbuYbwrpxc
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O público que ali circulava era um público diferente do que frequentava o 

DoSol, apesar de ter alguns frequentadores dos dois espaços. Algumas bocas que para o 

Galpão29 estavam escoando, já havíamos beijado, mesmo que timidamente, nos eventos 

do DoSol. Conhecíamos corpos que se esgueiravam mais para festas no Galpão29: 

havia mais cores por lá. Compartilhei tantas bocas com minhas companhias que, aqui, 

só caberia a primeira pessoa do plural. Não só o público despertou nosso interesse e 

predileção para frequentar mais o ambiente, mas a oferta de outras atrações musicais, 

uma gama de outros cantores e cantoras estavam sendo adicionados ao que 

conhecíamos. Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, UDR, Bonde do Role, Bonde das 

Impostoras, Valesca Popozuda, Amanda Lepore, Alicia Keys, Britney Spears. Foram 

tantas influências artísticas que foram sendo inseridas ao meu gosto musical que eu me 

perderia na tentativa de uma listagem.  

Nos primeiros eventos os shows das acabavam e um DJ assumia a vez de tocar 

músicas para que o público permanecesse no ambiente. O tempo foi passando e isso 

tudo se modificando. A presença cada vez maior de um público jovem – geralmente 

formado por universitários recém-ingressantes na academia – e a inserção de outras 

vertentes musicais ia aumentando a atmosfera que constituía a face dos eventos, assim 

ia se diversificando os públicos, de acordo com as festas que iam acontecendo. Nesse 

processo temporal, encontrávamo-nos em meio a esse público, assim como os outros 

tantos jovens que mal haviam concluído o ensino médio e já ingressavam em 

universidades. 

Em 2008, eu inicio o contato com as disciplinas ofertadas no curso de 

bacharelado em Ciências Sociais, que me fazem começar a refletir sobre espaços de 

produção e difusão de músicas. Mesmo que de forma embrionária as reflexões sobre 

aqueles encontros – com o campo das festas e com as discussões de teóricos – 

começaram a me mobilizar para determinados investimentos teóricos, com vistas à 

pesquisa. Primeiro, estava experimentando novas sensações, conhecendo outras 

possibilidades de experimentações
12

 do mundo, do corpo, dos afetos; em segundo lugar, 

as novas leituras exigidas na academia, entre as quais algumas delas me levava a refletir 

acerca dessas experiências. Haviam discussões teóricas que não se sintonizavam com 

                                                             
12

 No decorrer dos capítulos essa noção que foi trabalhada por Deleuze e Guattari vem sendo 

experimentada, no sentido de mostrar o que se alarga no mundo a partir de encontros e criação de linhas 

de fuga e vida.  
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um “real” efervescente que eu observava e vivenciava em meio aos fluxo de jovens que 

frequentavam os espaços artísticos da Ribeira. De todo modo, elas atiçaram a 

curiosidade no sentido da busca de outras compreensões. Algumas discussões 

circulavam em torno de teorias de massificação da cultura, aculturação e, ainda, no 

tema do consumo jovem e a indústria cultural. Em outras disciplinas, circulavam teorias 

de participação política em suas diferentes vertentes marxistas, entre outros tantos 

ramos das ciências sociais, criticando aos mecanismos de poder e dominação no social. 

A participação na academia me trazia então “insights” para enxergar de outros 

modos aquilo que estava sendo vivenciado fora dela, nos espaços de festas e músicas. 

Aconteciam então de forma simultânea encontros e aproximações que me estimulavam 

a abrir uma pauta de conhecimento em uma espécie de platô diferente – o de músicas.  

 

Figura 2 – “Prassa do dois” em frente ao Galpão29. Acervo Pessoal. 

Houve uma aproximação com um grupo de pessoas que, assim como eu, 

frequentava quase todos os finais de semana os eventos que pela Ribeira aconteciam. 

Posso citar alguns desses amigos, como é o caso de Hélio Ronyvon, João Pinheiro, 

Luana França, Allyson André, Felipe Andrade, entre tantos outros, que se denominaram 

como o grupo da “Prassa do dois”
13

. Começo então a conhecer os DJs, como é o caso de 

                                                             
13

 O termo “prassa do dois” designa um espaço de sociabilidade encontrando no setor de aulas teóricas II, 

onde são ministradas as aulas do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade federal do 
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DJ BEE, Galaxxxy, Samnoiser, Ítalo Moss com quem então estive interagindo, bem 

como as pessoas que tocavam em algumas bandas, como Danina Fromer, Luciano 

Sabino e Kavad Medeiros, que, em terras potiguares residem. Também conheci Pedro 

Costa e Pedro D'Eyrot e Gorky, Candy Mel, Matheus Carrilho e Davi Sabbag, quando 

de passagem por Natal. 

 

Figura 3 – Show da Banda Uó em Natal. Foto: Luciano Toscano. 

Danina Frommer – ou  Kathiusca Combalanska
14

, dependendo do momento – 

conheci em um dos eventos que “rolavam” na Ribeira, onde ela passava e era conhecida 

de alguns outros amigos. Karol Posadzki e Priscila Fernandes, eu as conheci no decorrer 

das idas e vindas ao Galpão 29. Por lá, também me deparei com o pessoal do 

Apartamento101, os “inclassificáveis”, que misturam moda, música e arte nos eventos 

que organizam até hoje. Com todas essas pessoas travei conhecimento, de forma 

descontraída, e a proximidade se deu com o passar dos anos, pois estivemos 

frequentando os mesmos eventos, discutindo e comentando sobre algumas músicas 

entre um “gole e outro”. 

No decorrer dessas aproximações começo a “curtir” as festas com um grupo de 

amigos que se tornava maior a cada evento. Aproximava-me dos DJs para comentar 

sobre os seus setlist, em um determinado evento, ou o set daquela própria noite. 

                                                                                                                                                                                   
Rio Grande do Norte. O grupo que se denominou “Prassa do dois” foi composto por jovens universitários 

do curso de comunicação social da UFRN.  

14
 A questão da alternância entre Danina e Kathiusca é trabalhada no capítulo 2. 
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Discutia com os integrantes das bandas e os DJs sobre a música, a forma que o evento 

estava se delineando, o público que frequentava e também as questões referentes ao 

consumo generalizado de músicas das chamadas “Divas Pops” naquele cenário. Com 

um olhar, pretendidamente ‘crítico’ em relação a esses temas, alguns DJs afirmavam 

que faltava em grande parte do público ‘a vontade de conhecer mais cantoras’ que 

escapam ao grande mercado musical. Esses escapes poderiam acontecer dentro da 

realidade do próprio mercado estadunidense, que conta com uma carta maior e com 

diversidade rítmica mais abrangente do que aquela carta que se restringe às cantoras, 

que são figuras batidas nos tabloides dos EUA. Nas nossas conversas, ainda, 

questionávamos sobre o papel da música nacional nas baladas, tendo em vista que a 

inserção de brasilidades musicais era bastante reduzida. 

♪ A música na sombra /o ritmo no ar /Um animal que ronda /no véu do luar /Eu 

saio dos seus olhos /eu rolo pelo chão /Feito um amor que queima /magia negra 

/Sedução ♪ na voz de Rosana foi inserida por DJ BEE em um de seus eventos. Essa 

interpretação de Rosana ecoava no ambiente; a reação de quem estava no público foi 

plena de entusiasmo, o que demonstrava que, apesar da música ser inserida no meio de 

um set de um DJ de música eletrônica, em um momento inesperado, houve liberdade 

para se adicionar referências musicais distintas. A música O amor e o poder
15

 fez com 

que o público presente apreciasse o instante da virada de ritmo, levando-o a cantar 

música com entusiasmo.  

Esse fato é interessante para análise do ponto de vista temporal, pois o ano em 

que a música foi gravada no Brasil data de 1987. Fazemos então um paralelo com a 

idade do público que estava presente. Majoritariamente, o público que ali circulava no 

dia em que o DJ colocou essa música no seu setlist girava em torno dos 20 anos de 

idade, mostrando que quando a música foi gravada a maioria dessas pessoas ainda ou 

não tinham sequer nascido, ou então eram bebês, mas, fato este que não impediu que 

grande parte soubesse a letra e estivesse se divertindo com ela. Atente-se que não é 

interessante prender os investimentos na idade cronológica dos participantes, mas antes 

mostrar a atemporalidade para a sensação através de uma composição musical, tal como 

é o exercício proposto aqui. Há um deslocamento temporal na inserção dessa música, 

fato que não impossibilita que os partícipes daquele evento entrassem em excitação 

                                                             
15

  O amor e o poder, interpretada por Rosana. Disponível em: <https://youtu.be/wCdq87KzjeA>. Acesso 

em: 11/11/2015. 

https://youtu.be/wCdq87KzjeA
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quando a música foi tocada em forma de remix. Vale salientar que realizo no corpo do 

texto várias inserções de músicas que foram produzidas antes do meu nascimento, mas 

que me ajudam a pensar nos encontros com músicas. 

A escolha dessa atmosfera festiva composta por bandas, casas noturnas e festas 

deu-se pelo fato de ter sido com ela que fui experimentando diversos espaços
16

 onde as 

produções circulavam, frequentando-os com amigos que seguiam as bandas e com os 

quais ia a shoppings, festivais e ateliês. Esse percurso de frequentação desses espaços de 

vivência do tipo sensorial foi entretecido por experimentações (digamos de ordem 

racionalizante) nas quais emergiam questões no tocante aos estudos de gêneros e 

sexualidades, inicialmente a partir de algumas leituras realizadas em sala de aula na 

Graduação em Ciências Sociais. Conteúdos são importantes, porém, mais do que isso 

são as possibilidades de deslocamentos que esses estudos podiam proporcionar ao 

pensamento, como Takeuti
17

 sempre observou em suas disciplinas – inspirada por 

Foucault, Deleuze e Guattari – esses conteúdos estavam alargando a compreensão do 

contexto que envolve música, eventos e corpos. Haviam convites sendo realizados, e, 

cada um deles revelava que se prestasse atenção as questões que os conteúdos vinham 

levantando. 

Em Miguxa do funk
18

 do grupo Emblemas Funk Band é anunciado: ♪ vem 

miguxa patricinha/ requebrando até o chão/ vai moninha, vai moninha /joga o cu e faz 

carão ♪. A própria banda já traçava uma espécie de etnografia da cena das miguxas, que 

estavam sendo convocadas para que vissem participar do seu baile e que viessem “se 

jogar”. Meados de 2005 surgiu o termo miguxa a partir do ambiente virtual, onde nessa 

época jovens adolescentes faziam uso vocabulário que era caracterizado pela 

flexibilidade na construção das palavras. Comumente substituindo as letras s e c pela 

letra x iam sendo construídas novas formas para as palavras. A cena das miguxas 

natalense ia sendo arrastada para fora da internet, quando a juventude marcava 

encontros nas praças e shoppings da cidade. Jovens que pintavam os cabelos de cores 

                                                             
16

 Ao longo do nosso texto há relatos que buscam mostrar essas experimentações; estão elas perpassadas 

por espaços onde os shows aconteciam e ainda não conhecíamos, eventos em que as bandas se 

apresentavam e ainda não tínhamos tido acesso, pessoas que estávamos conhecendo e entre outras 

sensações que atingiram em cheio o meu corpo. Essas experimentações encontram-se misturadas ao longo 

do capítulo 2 e 3.  
17

 Professora e profissional que me inspira desde meados de 2008. Agradeço os belos e bons momentos 

dentro e fora de sala de aula, onde sempre partilha comigo conhecimentos. 
18

 Miguxa do funk, composição do grupo Emblemas, disponível em: <https://youtu.be/-asoGRTNJ1c>. 

Acesso: 10/12/2015. 

https://youtu.be/-asoGRTNJ1c
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fantasia, reuniam-se nas praças e se com seu léxico iam marcando suas vidas com 

termos como “meniiine”, “amiiiigue”, mostraram uma intensificação nas vogais 

presentes nos seus termos. Chegaram a marcar tantos encontros em praças de 

alimentação de shoppings, momento este que os seguranças destes espaços privados 

receberam ordem para proibição e evacuação destes jovens dos espaços. Com a 

proibição dos encontros das miguxas nos shoppings elas descobrem as noites, espaço 

para a jogação que não era permitida em outros espaços. Os beijos se tornarame um 

problema, os seguranças seguiam as miguxas para impedir que casais homossexuais se 

beijassem dentro do espaço do shopping. Fez-se necessário escoar para outros espaços, 

onde a vida pudesse ser exercida com liberdade. Haviam bandas convocando as 

miguxas a frequentarem outros espaços. 

Em muitas noites, joguei-me junto a tantas outras pessoas nessas festas, com 

essas bandas, com discotecagens que versavam e mixavam músicas de diversos estilos. 

Vivenciamos, todos aqueles envolvidos nesse circuito, momentos de conhecimento de 

corpos, músicas, excitações. Vivenciei nesses espaços a descoberta enquanto 

pesquisador, sendo arrastado pelo formigamento nas ideias provocado pelos próprios 

espaços; vivências da sexualidade; apreciação de novas formas de prazer; descobertas 

musicais; conhecimentos de mundo. Entendo agora que estava em campo para o “ato 

antropofágico”, ato que se inspirou em Rolnik (2011), onde a autora nos mostrou que 

sua concepção de antropofagia, tomada a partir de Oswald de Andrade, é “uma forma de 

subjetivação em tudo distinta da política identitária” (ROLNIK, 2011, p.19). Nisso, ela 

viu como uma “abertura para novos universos, a liberdade da hibridação, a flexibilidade 

de experimentação e de improvisação para criar novos territórios” (ROLNIK, 2011, p. 

19). Buscando então matérias para se “apropriar, devorar e desovar” (ROLNIK, 2011, 

p.65). Com isso, busquei devorar o campo, apropriando-me dele, para que pudesse aqui 

desovar na minha escrita, algo como um ato criativo. O exercício que estou traçando 

com a presente pesquisa, o de descrição das festas, inserção de músicas, dos meus 

contatos, tem a finalidade de expor o meu gradativo conhecimento de um universo 

híbrido de organizadores de eventos, bandas e DJs e tantos outros corpos que surgem 

naquele espaço. Sigo com a problematização que escolhi por traçar, que me demanda 

uma série de teóricos, noções, conceitos, que emergem no texto em forma de 

cartografia.   
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1.2 Cartografia e experimentações 

Híbrida é a nossa concepção com respeito a nós 

mesmos, porque em nós fazemos experiências 

que não nos atreveríamos a fazer em animal 

algum, e seccionamos a nossa alma com 

satisfação e curiosidade.  

(Friedrich Nietzsche – Genealogia da moral) 

Pensar é experimentar, não interpretar, mas 

experimentar, e a experimentação é sempre o 

atual, o nascente, o novo, o que está em vias de 

se fazer. 

(Gilles Deleuze – Conversações ) 

  

Artes, festas, corpos. Curiosidades, conexões. Desinteresses nas grandes coisas, 

saborear miudezas. Saborear, deglutir. Conhecendo e comendo o mundo. Arrepios na 

nuca, um corpo ofegante. Ambiência, arredores, zonas de contato. Algo está 

acontecendo, meu corpo não obedece minha mente e razão. ♪ Eu quero sempre mais! Eu 

espero sempre mais de ti! ♪, canta Pitty e a banda Ira na canção Eu quero sempre 

mais
19

. Não quero só você, quero você e tudo aquilo que diz respeito ao teu universo, 

fazendo os meus mundos conversarem com os seus. Quem deseja não sou eu, é o meu 

mundo que vem a reboque de tudo o que já vivi e encontrei pela vida. Desço um degrau 

e vou mais longe, não me vejo: vejo extensões, prolongamentos, continuidades. Quando 

transo, não o faço sozinho: transamos. As nossas trocas são de fluxos que ultrapassam 

os nossos fluídos. ♪ Quero essa mulher solamente pra mim, mas muito mais ♪, como 

canta Caê, o Veloso
20

. Transar pessoas, transar noites, músicas, gozar encontros, afetos, 

possibilidades.  

♪ Gosto do jeito que você se despe dos costumes, o jeito que assume que o 

negócio é se arriscar ♪, canta Pitty em Pequena morte
21

, tirando as roupas que 

compõem as predileções musicais, estéticas, espacialidades frequentadas. ♪ De repente 

a gente nessa dança muito doida. Rolando, suando, nunca para de pulsar ♪, novamente 

                                                             
19

 Eu quero sempre mais, interpratada por Pitty e Ira!. Disponível em: <https://youtu.be/iydqURMhUGk. 

Acesso: 15/01/2016. 
20

 Outras Palavras, composta e interpretada por Caetano Veloso. Disponível em: 

https://youtu.be/G8LDjjgGcTo>. Acesso em: 15/01/2016. 
21

 Pequena morte, entoada por Pitty e disponível em: <https://youtu.be/U69mASkEkws>. Acesso em: 

15/01/2016. 

https://youtu.be/iydqURMhUGk
https://youtu.be/G8LDjjgGcTo
https://youtu.be/U69mASkEkws
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cito a música da cantora para mostrar como dançamos de formas doidas na pista de 

dança, e o corpo já não para de latejar. Minha pequena morte, configurando um pequeno 

mundo que já se desloca e faz com que algo novo aconteça. Meu território, meu mapa, 

minha confusão e composição flutuante de linhas. Linhas da vida
22

 e da arte. Já não me 

encontro como antes, fugi. E na fuga descobri um novo lugar que é distante de casa, 

mas mesmo assim não deixa de carregar algo que remete a isso, talvez um casulo. 

Haveria “fluxos de desejo” presentes nas produções artísticas? Cria-se uma 

música, um evento, uma playlist. Misturam-se palavras, ritmos e corpos. Mas, há algo 

da ordem da desordem, do disforme, de diferente. Algo que não existia surge, desde já 

eis a criação. Não existia e no espaço onde não havia, passa a haver. Dessa novidade 

passamos a ter contato com algo que veio. O quê? Eventos, festas, músicas, embriaguez. 

Aqui, a opção pela cartografia do circuito de festas e produções musicais dá-se 

em razão da tentativa, assim como inspira Rolnik (2011, passim), de “apreender a 

alteridade em sua condição de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem 

presentes em nosso corpo sob a forma de sensação” (p. 12), construindo então “o 

traçado de cartografias nos movimentos de criação da realidade de um determinado 

contexto histórico” (p. 13). A cartografia a qual me propus a realizar surge, então, de 

uma “imersão na memória de sensações vividas naquele período” (p.21). Os aportes de 

Rolnik ajudaram a constituir os passos de um cartógrafo, bem como abre a concepção 

da micropolítica:  

A cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo que o 

desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a formação de 

outros: mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, em 

relação aos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos (ROLNIK, 

2011, p. 23). 

Micropolítica: forças que agitam a realidade, dissolvendo suas formas e 

engendrando outras, num processo que envolve o desejo e a subjetividade 

(ROLNIK, 2006, p. 123). 

 

Inspirei-me numa proposta cartográfica, isso me deslocou para um lugar de 

experimentação das vivências deste campo, sobretudo no tocante à escrita. A concepção 

de experimentação já é em si mesma uma experimentação, tendo em vista os 

deslocamentos que ela ocasiona em forma de compreensão daquilo que vivenciamos, da 
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 Deleuze e Guattari (2012a), as três linhas da vida. No capítulo 3 trabalhamos as linhas da vida, 

exemplificando ao nosso modo.  
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forma como saboreamos o mundo. As experimentações já vinham sendo realizadas nas 

festas, antes do emergir enquanto uma proposta de compreensão dos (curto)-circuitos. 

É, portanto, justamente essa proposta cartográfica que veio deslocar o meu pensamento 

em direção a um texto que busca mergulhar nas memórias dos eventos, dos encontros e 

das músicas, na tentativa de narrar o invisível: aquilo que só pode ser descrito como 

sensações. No mínimo, algo que se aproxima dos calafrios. 

O próprio pesquisador-cartógrafo talvez deva estar atento aos limites das muitas 

contribuições em um quadro de referência fixo
23

, um referencial que buscaria explicitar 

os passos para que se consiga um bom trabalho cartográfico – ele mesmo vai 

construindo junto ao campo as ferramentas que o servirão como operadores conceituais, 

bem como as lentes que possibilitarão uma visão ampliada dos sentidos daquele 

contexto. As músicas, livros, poemas, filmes e tanto mais são mediadores
24

 para 

potencializar não somente a escrita, mas a vida. Lentes para o olhar, como Suely Rolnik 

apresentou na sua Cartografia Sentimental (2011), e que fez com que eu seguisse 

tentando encontrando formas de enxergar o invisível. Mas também, algo próximo 

daquilo que apresentaram Deleuze e Guattari em seus Mil Platôs (2012a), quando os 

autores propuseram que há dois tipos de vigilantes: os de visão curta e os de visão 

ampla. Perceba-se que os vigilantes de visão curta trabalham com “lunetas simples”, 

que cortam as coisas e que “todo mundo será julgado e retificado segundo o seus 

contornos, indivíduos ou coletividades” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 81); são 

estes vigilantes com suas lunetas que operam por (re)cortes nas coisas e, com isso, 

“restaura a ordem molar por um instante ameaçada” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, 

p. 81). O segundo tipo, os vigilantes de visão ampla utilizam telescópios, são os que 

acompanham “migrações” e “deslocamentos” na matéria. Eis a diferença: olhar os 

contornos ou buscar ver como estão acontecendo deslocamentos? Questões de escalas: 

um dedica-se ao “molar”, “macropolítico”, o outro, ao “molecular”, ao “micropolítico”. 

Misturar Suely Rolnik que é uma grande devoradora de Deleuze e Guattari com eles 

mesmos, fez-me buscar, por vezes, um telescópio, mas ao mesmo tempo abandoná-lo e 

fugir um pouco para longe e ver somente as sensações do vazio que estão prolongando 
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 Vale salientar que estive lendo dossiês sobre cartografias e também livros, mas sempre no sentido de 

enxergar possibilidades. Esses quadros existem enquanto narrações de experimentações, não como 

métodos a serem seguidos em seus pormenores. 
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 Latour (2012) narrou em seu texto a noção de mediador enquanto algo que abre a problematização 

daquilo que pode revelar a gama de conexões presentes na sua criação. Os mediadores operam enquanto 

este meio de se ligar a outros corpos, a partir de encontros que revelam o que se conhece sobre algo. 
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os corpos, ao menos os meus. Enxergar com o corpo, retirando os vidros dos olhos. Sei 

que ♪ pus nos olhos vidros pra melhor te enxergar ♪, como canta Nando Reis, em Luz 

dos olhos
25

, mas os olhos já estão em outros lugares. 

Ainda sobre a opção desse traçado cartográfico que mira o micropolítico, sinto 

como canta Simona Talma, na canção Seu Charme
26

, que dá o tom da imprecisão 

cantando: ♪ por isso não sonhe tão alto, baby, nem vá planejar demais, deixe o destino 

em paz. Afinal, o impreciso é tão mais sedutor ♪, quando vou sendo levado a perceber a 

composição de novos mundos e a obsolescência de outros, os vazamentos. O chicote da 

realidade agitando o corpo do mundo em espaços onde circulam músicas, mas, 

sobretudo corpos.  

Cartografar é construir o mundo juntos, afetar-se nesse processo micropolítico, 

compor músicas em suas notas novas, apresentando possibilidades. Há, nessa proposta, 

de construir o mundo juntos, o afetar-se algo experimentado. Sensações que passam no 

corpo de quem cartografa e com isso escreve. A vida sendo narrada em eventos, que se 

torna a vida e retorna como texto que reaviva memórias. Refazendo os eventos em 

forma de memória e (re)construindo o mundo para uma escrita cartográfica e afetiva. O 

campo ressoando no pesquisador-cartógrafo e fazendo deste encontro a energia para 

produzir. Pode até parecer algo fácil, ou até mesmo suave, mas não é. Sentir os 

desmantelamentos de mundos, e, quando eles estiverem emergindo outros-mundos ♪ dói 

como fome, como falta do que respirar ♪
27

, tal qual na canção de Ludov e, ainda assim, 

perceber se esses territórios novos permitem passagens. E a gente vai comendo o 

mundo, comendo aos pedaços corpos que se aventuram nas festas. Corpos que são 

músicas, músicas que são copos, copos que são celebrações da vida. A música da 

cantora P!nk dá o tom dos encontros. A cantora convida-nos a vida e convoca que 

ergamos os copos. ♪ Raise your glass if you are wrong in all the right ways ♪ , que 

traduzindo livremente seria um convite a levantarmos os nossos copos, nós que estamos 

errados em todas as formas certas. A vida que circula no dance floor, nas ruas e, por 

fim, na cidade.  
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 Luz dos olhos de Nando Reis. Disponível em: <https://youtu.be/B8IAuwp_el0>. Acesso em: 

15/01/2016. 
26

 Seu Charme de Simona Talma. Disponível em: <https://youtu.be/xm4-XIcmF0o>. Acesso em: 

15/01/2016. 
27

É só saudade de Ludov. Disponível em: <https://youtu.be/kStJMMq0r7w>. Acesso: 18/11/2015. 

https://youtu.be/B8IAuwp_el0
https://youtu.be/xm4-XIcmF0o
https://youtu.be/kStJMMq0r7w
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Seguindo, ainda, os aportes de Suely Rolnik (2011), no que concerne a questão 

“ética do cartógrafo”:  

O cartógrafo nada tem a ver com os mundos que se criam (que conteúdos, 

que valores, que línguas) – questão moral –, ele tem, e muito, a ver com o 

quanto a vida que se expõe à sua escuta se permite passagem; com o quanto 

os mundos que essa vida cria têm como critério sua passagem. (p. 70). 

 

Ética antropofágica, abertura para deglutição de novos corpos que potencializam 

vidas, que permite sempre a expansão e não uma estabilidade. Talvez a 

metaestabilididade que fala Simondon
28

, tendo sempre novidades, mas perdendo-as para 

o mundo que se abre. Essa forma de pesquisa e experimentação diz respeito à 

corporificação da pesquisa, aos movimentos presentes no campo e das forças nas quais 

nos envolvemos; a corporificação da necessidade de criar e agir naquele campo de 

experimentação, e, por conseguinte, de conhecimento, como pontua Pozanna (2013). 

Como então agir após o ato antropofágico do campo e como não compor um texto 

carregado daquele linguajar, daquelas línguas vibrantes que expandem para que 

conheçamos mais do que ali mesmo circula? Traçar sempre linhas de fuga
29

 do próprio 

território que foi traçado. Nesse sentido, a cartografia está sendo tecida justamente como 

atenta Rolnik quando estamos analisando o desejo, tendo em vista que “a análise do 

desejo é, necessariamente, análise de suas linhas de fuga, linhas esquizo por onde 

desmancham territórios: esquizoanálise.” (ROLNIK, 2011, p. 71), mas também 

composições de fugas. Fugir da academia, que equivale a criar dentro dela, mesmo que 

através de uma escrita que experimenta ser ébria, almejando sempre ser louca
30

. 

Um dos conselhos de Suely Rolnik (2011) é que se tenha uma “regra de 

prudência”, com o intuito saber até onde o cartógrafo pode ir e o quanto ele consegue 

lidar com um “finito ilimitado”, mostrando assim uma preocupação em até onde 

conseguimos nos desterritorializar, tendo em conta as “desorientações” e “reorientações 

dos afetos”. Regra clara: quanto aguentamos devorar outras matérias e com elas retornar 

à composição de territórios nossos. Mas é na escrita que o peso destas 

desterritorializações aparecem. Reterritorializar-me na academia é algo que é 
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 Virno (2009) e Deleuze dissertaram sobre a noção de individuação a partir de Gilbert Simondon. 

Atrelada a essa noção encontra-se a questão da metaestabilidade, trabalhada enquanto um pouso entre a 

estabilidade e desestabilidade. 
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 Noção explorada neste capítulo no item 1.3. Deixaremos somente uma pista: “linha de fuga como 

corredor” (DELEUZE E GUATTARI, 2011, p. 30) 
30

 A figura da louca inspira-se nas bichas loucas de Guy Hocquenghem (1980). 
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necessário, pensar acerca das festas e das musicalidades faz-me parar e buscar uma 

atuação de pesquisa, fato que estou buscando como forma de configurar a minha própria 

atuação acadêmica, e de vida . 

Laura Pozanna disserta acerca da corporificação do campo em nós, inscrevê-lo 

no nosso próprio corpo, porque “o aprendizado que nos forma, que nos traz ganhos, se 

faz sempre por inscrição corporal e não apenas por adesão teórica” (2013, p.324). Volta-

se a um “fazer situado”, que está sempre refletindo o contexto concreto da pesquisa. 

Para a cartografia é necessário que se criem modos de “fazer, perceber, sentir, mover e 

conhecer, que não se separa do mundo, dos objetos humanos e não-humanos em 

articulação – afetos em trânsito” (POZZANA, 2013, p. 332). Essa relação sensível da 

pesquisa pode mostrar as micropolíticas dos campos, o que de “concreto” passa por 

rupturas. A cartografia busca visualizar os deslocamentos, aquilo que “viabiliza o 

acesso ao plano de transformação da vida” (POZZANA, 2013, p. 329). 

Eis a grande dureza, traçar um plano para que se possa atuar então na vida, que 

transforma tudo aquilo que penso. Ao mesmo tempo que tudo o que penso está em vias 

de acontecer, como tornar essa possibilidade em uma máquina de guerra
31

? 

Desterritorializar-me de uma forma convencional da academia e reterritorializar-me 

nela própria com pensamentos-outros, atuando dentro deste espaço através de 

estratégias. Descobrir uma forma de atuação que consiga lidar com maneiras de viver 

que surgem nas ruas, considerando-as em suas danças. Ações micropolíticas, que 

buscam então neste espaço (re)fazer práticas, junto com outros com quem nos 

sintonizamos, mas para a consistência de minha própria prática, na vida acadêmica e 

pessoal. Percebendo o que no mundo acontece, preocupo-me em seguida com o que 

produzo a partir dele. Deste modo, tanto a cartografia como toda a teoria utilizada me 

possibilita sempre agir como um pensador-menor
32

, que outros menores me 

possibilitam.  
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 A máquina de guerra, em Deleuze e Guattari (2012 c), opera enquanto uma máquina que não divide 

segmentos, ela opera dentro deles. Mostrando o exemplo do jogo Go, onde as peças podem assumir 

qualquer direção, os autores mostram que, nesse sentido uma máquina de guerra é sempre uma estratégia. 

Ainda acerca da noção de máquina de guerra Deleuze (1992, p. 47) apresentou que ela atua “como um 

agenciamento linear que se constrói sobre as linhas de fuga”. Continuando o autor frisou que ela não tem 

por objeto a guerra, mas sim “um espaço muito especial, o espaço liso, que ela compõe, ocupa e propaga” 

(idem).  
32

 O termo menor, que surge nos escritos de Deleuze e Guattari tem espaço maior no âmbito do segundo 

capítulo desta dissertação. 
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Não há uma separação na técnica da cartografia entre a “teoria e prática, espaços 

de reflexão e ação. Conhecer, agir e habitar um território não são mais experiências 

distantes umas das outras” (ALVAREZ; PASSOS, 2009, p. 149 apud POZZANA, 2013, 

p. 332). Pozzana ainda nos aponta uma valiosa contribuição encontrada em Latour 

(2007), que o nosso corpo trata-se de “uma trajetória dinâmica na qual nós aprendemos 

a nos tornar sensíveis àquilo de que o mundo é feito” (POZZANA, 2013, p.322). Há na 

tentativa de compor cartografias uma apropriação de acontecimentos micropolíticos, 

onde as conexões se dão entre corpos que se constroem. Tentar sair a campo e deliciar-

se com a criação de possibilidades, de novidades, de linhas de fuga é tarefa cartográfica. 

Um sujeito inarticulado é alguém que sempre sente, age e diz a mesma coisa. 

Um pesquisador inarticulado é aquele que vai a campo para confirmar o que 

já sabia, para coletar o que procurava, para aplicar uma teoria. Um sujeito 

articulado é alguém que aprende a ser afetado pelas outras pessoas e coisas. 

O pesquisador articulado vai a campo e move-se com ele para aprender, há 

um cultivo mútuo entre ele e aquilo que se faz presente no campo. 

(POZZANA, 2013, p. 333) 

 

Um cartógrafo ousa tocar e ser tocado. Aprender mais com o campo. Esperar 

menos da teoria. Faço uso de muita teoria até aqui para falar de cartografia, o exercício 

é mais difícil que o pressuposto. Mas, de todo modo o campo me atravessa, ressoa suas 

forças, aquilo o que é próprio do cartógrafo é levado na onda de forças desse 

atravessamento, percebe-se uma certa incidência de afetos a partir do campo. Nessa 

proposta cartográfica é buscado que se dê as mãos ao que pesquisamos, sentir liberdade 

junto ao que estamos nos propondo: ao conhecimento. Estar aberto às surpresas que o 

nosso campo nos oferece, e com isso, mostrar os pequenos abalos que estão nos sendo 

apresentados. Para tanto, o cartógrafo necessita de uma abertura no seu corpo e 

deixamos de lado as caixas de ferramentas que nos condicionam para uma compreensão 

rápida dos fatos. 

Ao mesmo passo que estava dando as mãos a outros corpos que estavam imersos 

no campo das musicalidades, dava as mãos a mim mesmo. Descobria assim o campo de 

forças que estava se agitando, ao me deparar com campos “estranhos”. Estranhos aos 

meus olhos, não aos olhos de quem por lá circulava. Por exemplo, eu desconhecia o 

campo das “montações”
33

, desconhecia as áreas onde as sexualidades e afetos eram 
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 O tema das montações aparece no nosso segundo capítulo, mostrando como se constroem corpos para 

circular nas festas e nas ruas da cidade. 
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exercidas de forma aberta. Sentia medo do que ali estava acontecendo. As angústias 

estavam presentes quando saía de casa e não sabia mais o que poderia acontecer num 

evento, quais seriam os fatos que por ventura poderiam colocar em cheque a mim 

mesmo, os meus medos e conhecimentos. A distância que me desligava em relação a 

tantos outros corpos que estavam presentes nesses eventos ia sendo deixada de lado; 

estando próximo das diversas matérias que ali se dispunham, tentava então conhecê-las, 

devorá-las, consumi-las.  

As redomas iam sendo suspendidas, o abrigo já não era o lugar da paz. 

Lançando-me ao encontro de ritmos musicais distintos dos que entoavam minhas 

memórias, descobria então batidas que fazia-me entrar em outras intensidades. Os 

cantores nacionais que foram apresentados na infância pelos meus familiares iam sendo 

misturados com as sonoridades descobertas nas baladas. Como, por exemplo, quando 

descubro a cantora sueca Robyn, bem como as cantoras francesas Yelle e Soko. O corpo 

sendo descoberto nessa agitação, assim como a letra da música God is a DJ
34

 da cantora 

estadunidense P!nk, que embalava os corpos no dance floor do Galpão29 quando 

entoava ♪ life is a dance floor, love is the rhythm, you are the music ♪
35

. Movemos 

nosso corpo por (e para) pessoas, por (e através de) bebidas, por (e com) intensidades e 

descobríamos o prazer que esse corpo (que carregamos) pode nos proporcionar.  

A pesquisa foi sendo delineada na interação entre o mundo que o pesquisador 

não conhecia e passa a conhecer; a partir disso, ele pode começar a desenhar o traçado 

das transformações. Reforço esse pensamento, dando ênfase ao meu mergulho em uma 

escrita musicalizada, bem como nas pesquisas teóricas que o campo desde então vem 

provocando a se fazer. Descobrir uma linguagem que, na escrita, esteja contida com os 

termos daquela realidade, daquelas pessoas, músicas, daquele fragmento do mundo. 

Damo-nos conta de que, ao pensarmos na formação do cartógrafo precisamos 

pensar na produção de mundo, assim como nos dispositivos de pesquisa – 

práticas complexas de onde emerge pesquisador e pesquisado, problema e 

campo, sujeito e objeto. (POZZANA, 2013, p.336) 

 

É neste campo empírico que aprendo a trabalhar com noções, assim como se faz 

na composição de músicas. Descubro que os conceitos são como as notas musicais, elas 
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God is a DJ, canção de P!nk. Disponível em: <https://youtu.be/XuvF7HF_kLM>. Acessado em: 

15/12/2015. Livre tradução: Deus é um DJ. 
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 A vida é uma pista de dança/ O amor é o ritmo/ Você é a música. (Tradução nossa). 

https://youtu.be/XuvF7HF_kLM
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são as formas que utilizamos para musicar nossos pensamentos diante da massa de 

dados de uma pesquisa em campo; eis que os dados são as letras dessas composições.  

Até aqui falei na primeira pessoa do singular. Abandono essa postura para então 

assumir que não consigo falar somente por mim, por um Eu identitário e organizado 

numa centralização, falo através de linhas de prolongação, sendo estas desorganizadas e 

misturadas então para o que se seguirá no texto. Tentarei atuar em velocidades, como 

propuseram Deleuze e Guattari (2011, p. 48): “Tenha ideais curtas. Faça mapas, nunca 

fotos nem desenhos”.  E, junto com os autores, tentar abandoná-los para criar um texto 

que se faz uma montação para o close da vida, nesse caso acadêmica. Na montação do 

texto estamos mostrando como compomos esse corpo-pensamento, trazendo conosco os 

autores, as festas. Nossos encontros potencializaram a escrita e a construção de uma 

pesquisa que levasse em consideração cada uma dessas questões.  

  

1.3 Pensar a música, pensar os encontros. 

Eu não quero fazer o que eu já sei. Eu quero 

exatamente fazer o que eu não sei fazer. 

(Chico Buarque – Chico – artista brasileiro
36

) 

 

 

Figura 4: Corpos dançando ao som de Three, de Britney Spears. Acervo pessoal. 
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 Chico Buarque, cantor, compositor e dramaturgo, intercalou falas e fases da sua vida e obra em um 

longa metragem, centrado no seu percurso nas artes e em momentos fora do palco. Deixamos disponível o 

trailer do filme Chico – artista brasileiro onde consta o trecho citado: <https://youtu.be/tmX0SU_4hU4>. 

Acesso em: 15/01/2016. 
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 O nosso foco está no “disparo”: a partir do momento em que se entra numa festa 

algo aconteceu, a partir do momento que conhecemos um corpo, algo está prestes a 

acontecer. Deleuze e Guattari esboçam, a esse respeito, aquilo que está acontecendo 

numa novela e em um conto. Citando o escritor norte-americano Fitzgerald, os autores 

mostram uma preocupação da percepção dos acontecimentos, com a cartografia 

pretendemos perceber “algo como já presente, tendo acabado de acontecer, mesmo se 

ainda não se realizou. Ou então sabe-se que o que está sendo realizado já o é pela última 

vez, terminou” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 72). Ora, nas festas algo acaba de 

acontecer, entramos na festa, ouvimos uma música, dançamos. Mas algo está sempre 

prestes a acontecer, uma sequência. Mesmo assim, um mesmo algo jamais acontecerá 

novamente. Chance única de percepção da possibilidade de experimentar o mundo 

naquela duração. A festa habitada é composta por músicas, corpos e encontros, 

tornando-se um espaço que se abre para a possibilidade de acontecimentos que podem 

afetar os corpos. 

Voltamos com Suely Rolnik (2011): na sua obra “Cartografia Sentimental” a 

autora expõe sua concepção de olhar vibrátil, no qual estaria contida a possibilidade de 

existir sensações que só são experimentadas pela imperceptibilidade dos 

acontecimentos. Sentir no corpo o sangue circulando nas veias, ele mesmo sendo um 

corpo que se agita e expande as energias da vida. A própria percepção pode se tornar 

única, passageira.  

Belchior canta em Velha Roupa Colorida
37

: ♪ Assum-preto me responde: O 

passado nunca mais? ♪ É esta pergunta que habita nosso texto. Unimos Belchior em seu 

questionamento com a canção Eclipse Oculto
38

 de Caetano Veloso: queremos sempre 

algo em relação ao outro, a um “você” que está no outro, mas que está na nossa relação. 

Abandona-se a relação, ♪ mas não deixo de querer conquistar uma coisa qualquer em 

você. O que será? ♪. Aquilo que não é perceptível é sempre desejado, tal qual Deleuze e 

Guattari frisaram. Cazuza poetiza que queremos algo da ordem de um mundo que não é 

passível de ser visto a olho nu, quando muito pelo olho do invisível: ♪ meu mundo que 
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Velha Roupa Colorida, Belchior. Disponível em: <https://youtu.be/RA2PmL7hb30>. Acesso em: 

15/01/2016. 
38

 Eclipse Oculto, na interpretação do Barão Vermelho. Disponível em:  

<https://youtu.be/YsBo5m9_zTM>. Acesso em: 15/01/2016. Deixamos aqui a nossa predileção pela 

versão gravada pela banda Barão Vermelho. A voz de Cazuza convida a rebeldia no amor.  

https://youtu.be/RA2PmL7hb30
https://youtu.be/YsBo5m9_zTM
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você não vê, meu sonho que você não crê ♪, cantado em Eu queria ter uma bomba
39

. 

Nossas bombas, que acionamos sempre quando em contato com outros corpos. 

Implosões, desejos, arrombamentos. Fogos de artifício, máquinas de guerra. 

A vida está sempre em vias de acontecer, e, ao mesmo tempo está acontecendo. 

O próximo passo já foi dado no ato em que se pensa no porvir deste passo, sendo 

arrastado pela potência do que está por vir
40

. A micropolítica no ato da dança está 

justamente na vida que a dança pode possibilitar ao corpo. Sendo outro, mas sendo o 

mesmo e, ao mesmo tempo, não sendo o que é no agora, que já passa a ser para além do 

presente, do passado e do por vir. ♪ O tríplice mistério do stop ♪ como cantam os Novos 

Baianos em Mistério do planeta
41

. É o prolongamento do momento que se desdobra nas 

conexões que este momento possibilita, enquanto um encontro que revela as conexões, 

♪ ando e penso sempre com mais de um ♪, novamente citando a canção dos Novos 

Baianos. 

Duas composições da cantora Pitty serão remixadas, em nossa tentativa de narrar 

nossos encontros que possibilitam algumas reflexões. Estaremos então narrando, a 

seguir, um encontro: no nosso caso trata-se de um encontro musical que funciona 

enquanto um operador conceitual, cognitivo e afetivo; no caso do parágrafo que segue, 

todas as partes escritas em itálico como estamos realizando no decorrer do texto. Esses 

trechos dizem respeito a trechos de duas composições da cantora Pitty, nomeadas 

Anacrônico e Memórias, que foram, por nós, antropofagizadas e remixadas tal qual um 

DJ em sua atuação musical. O encontro com elas facilitou-se a compreensão e 

exposição de como este encontro funciona, exemplificando-o. 

Do encontro entre dois corpos surgem ♪ memórias ♪, que ♪ não só memórias ♪, 

elas funcionam como ♪ fantasmas que me sopram aos ouvidos coisas que eu nem quero 

saber ♪. É ao falar em afeto e agitações de campos de forças, presentes em 

subjetividades, que nos deparamos então com questões que zumbem aos nossos 

ouvidos. Que fique ♪ claro que somos as mesmas pessoas ♪, mas o que se faz necessário 

perceber é que a partir de um encontro ♪ como o seu dia-a-dia mudou ♪. Em muitos 
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 Cazuza – Eu queria ter uma bomba. Disponível em: <https://youtu.be/w7QUSpggAr0>. Acesso em: 

15/01/2016.  
40

 O por vir, ou devir, está sempre na possibilidade de acontecer, a partir do momento que se descola do 

momento atual espelhado num passado.  
41

 Mistério do planeta dos Novos baianos. Disponível em: <https://youtu.be/f8SfDZ65A0o>. Acessa em: 

15/01/2016.  

https://youtu.be/w7QUSpggAr0
https://youtu.be/f8SfDZ65A0o
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sentidos, a partir de um determinado encontro, mudamos ♪ os horários, hábitos, lugares 

♪ e nisso fazer com que sejam percebidas coisas ao seu redor que outrora passariam 

imperceptível, até mesmo pessoas ao seu lado. ♪ São outros rostos, outras vozes 

interagindo e modificando você, e aí surgem novos valores, vindos de outras vontades 

♪. Ora, nesse encontro que surgem esses rostos, agindo em prol de modificações e que 

outras vontades surjam, fazem com que ♪ alguns [valores estejam]
42

 caindo por terra, 

pra outros poderem crescer ♪. Percebamos: ainda há de se considerar que surgem então 

♪ outras ambições mais fortes, somadas com as anteriores. Mudança de prioridades, 

mudança de direção ♪, talvez uma deriva. Tudo isso em virtude de um encontro. Para 

além do fato dessa compreensão que essas músicas nos mostram que os encontros 

podem então ocorrer entre dois corpos. Meramente corpos humanos? Elas nos 

impulsionam a levar em consideração que encontros podem acontecer também entre 

produções musicais, corpos humanos e corpos de outras matérias, mas que também não 

se restrinjam àquilo que é de ordem material. 

Almejamos, então, perceber o fluxo do desejo a partir do campo das produções 

artísticas, circunscritas em uma zona de fronteira – esta entendida como um local 

destinado àqueles que fogem e escapam às totalidades – e fazendo um levantamento da 

criação desse mundo-fronteira como linhas de fuga. Encontramos em Deleuze e Parnet 

(1998) vários trechos acerca das linhas de fuga, deixando algumas pistas que afirmam 

que as linhas de fuga são criadores de devires
43

, e que “as linhas de fuga não têm 

território.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p.63). Encontramos também a ideia acerca do 

espaço de criação realiza-se nas linhas de fuga: “é sempre sobre uma linha de fuga que 

se cria, não, é claro, porque se imagina ou se sonha, mas, ao contrário, porque se traça 

algo real, e compõe-se um plano de consistência. Fugir, mas fugindo, procurar uma 

arma” (DELEUZE; PARNET, 1998, p.63). A arma das linhas de fuga são as explosões 

que elas realizam nas séries segmentares duras
44

. Ouçamos mais o som da fuga, as 

batidas do coração e o impacto da “quicada no chão”
45

. 
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 Utilizamos os colchetes para que pudéssemos então inserir partes nas letras da cantora, remixando com 

nossas propostas. As letras que encontramos na rede de internet disponibilizamos na íntegra inseridas nos 

Anexos. 
43

 Deleuze e Guattari (2003) descreveram o devir enquanto uma desterritorialização total. Com essa noção 

os autores discorreram que no devir algo se passa enquanto um corpo desconhece a trajetória dele.  
44

 Cf. Deleuze e Guattari (2012, p. 76). 
45

 Quicar é um termo utilizado para mostrar as pausas da bunda no ar. O corpo todo movendo-se de um 

lado para o outro. O percurso do corpo tremendo, remexendo e podendo chegar ao chão. Uma das 
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É por estar dentro de uma área perpassada por diferenças presentes em estilos 

musicais, nos partícipes e em toda a ambiência da festa, que levantamos a seguinte 

questão: A própria festa como expansão do cotidiano não agiria em prol de uma 

abertura a levezas da vida? 

Há nesse campo propostas que se vivenciem vidas clandestinas. Ou, dito de 

outra forma, que se viva em clandestinidade. Por que não aceitar o período noturno dos 

fins de semana como esse espaço para toda uma sorte de práticas clandestinas? Hakim 

Bey (2001) discute que as Zonas Autônomas Temporárias – ou simplesmente T.A.Z – 

tem consigo propósitos festivos, bem como dá-se em razão de uma “operação de 

guerrilha que libera uma área (de terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para re-

fazer em outro lugar e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-lo” (BEY, 

2001, p. 17). É por não cessar de se refazer que as T.A.Z
46

 estão sempre se 

reformulando. Aqui não são compreendidas como espaços destinados à segregação ou 

segmentação, e distantes de todo o resto que se afirma como “centro” – se insurgem 

como espaços de expressividades sociais ébrias, deslocadas, festivas.  Nossa pesquisa 

trata de compreender como que essas T.A.Z – constituídas de minorias (no sentido 

deleuziano), os marginais e marginalizados, ou qualquer nomenclatura que seja utilizada 

para denominar aqueles que são vistos como os ‘desvios de rota’ –  fazem uso de certos 

percursos para reinscrever esses territórios no mundo que os enxotou para as zonas de 

pouca inteligibilidade, entendidas na sociedade como zonas periféricas.  

Nossa empreitada se aproximou de propostas teóricas, aqui mencionadas, no 

sentido em que buscamos ver a formação e transição de territórios, os processos de 

subjetivação que agem para efetuar deslocamentos no mundo e em seus territórios
47

, 

tornando-os em espaços mais abrangentes, resistindo e agindo para tal, bem como 

estando longe de ser algo estático. Movimentos ocasionados por bandos abertos por 

aqueles corpos que dividem afinidades, “redes de pessoas com interesses específicos” 

                                                                                                                                                                                   
músicas em que falam do ato de quicar é a de Mc Delano que está disponível no seguinte link: 

<https://youtu.be/fkQXies7DSQ>. Acesso em: 15/01/2016.  
46

 Utilizamos a abreviação TAZ criada por Hakim Bey em inglês, no original servindo de contração para 

as seguintes palavras: Temporary Autonomous Zone. Se utilizássemos a abreviação da palavra em 

português ficaria: ZAT. Portanto, preferimos preservar o termo abreviado pelo autor. 
47

 Podemos citar, de maneira breve, através de Takeuti (2012), os territórios juvenis sendo pensados pela 

autora como “uma multiplicidade de espaços onde são: postas em prática ações e estratégias para a 

produção de bens materiais e imateriais (de natureza artística, cultural, científica, tecnológica ou 

econômica); produzidos discursos, informações e conhecimentos, bem como experimentações grupais ou 

coletivas diversificadas principalmente mobilizando repertórios do universo da arte e cultura, com fins 

lúdico, político ou econômico” (TAKEUTI, 2012, p. 9). 

https://youtu.be/fkQXies7DSQ
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como disse Hakim Bey (2001, p. 24). Afinidade de esfregar os corpos em funks, 

batidões, como canta o Bonde do Role em Divine Gosa
48

 (sic). Convites, afinidades, 

interesses. Tudo presente na atmosfera da festa, realizando chamadas para o percorrer 

de corpos que estão a fim da troca de toques. 

A essência da festa: cara a cara, um grupo de seres humanos coloca seus 

esforços em sinergia para realizar desejos mútuos, seja por boa comida e 

alegria. Por dança, conversa, pelas artes da vida. Talvez até mesmo por 

prazer erótico ou para criar uma obra de arte comunal, ou para alcançar 

arroubamento do êxtase. (BEY, 2001, p. 24-25). 

A zona de intensidade, que se constitui em platôs sensoriais, convida: Gozemos 

da festa, em festa e para a festa. Elaboremos artes para a vida, vida com outros corpos; 

corpos com mais vida, cintilantes e lantejoulados. Há nisso a proposta de rompimento 

com a ideia somente de que os humanos compõem a T.A.Z.. Convidamos para que seja 

compreendido que os corpos de matérias não humanas também são partes integrantes e 

fundamentais em uma festa. O que seria da festa sem as comidas, as bebidas, as 

músicas? Restariam somente os corpos humanos para serem comidos. Quando a música 

não estiver convidativa para os corpos dançarem e a pista não estiver “fervendo”, o 

evento fracassa, os corpos se dispersam. Fogem, talvez em busca de algo melhor, que 

seja sua cama ou a de alguém. 

A vida nas festividades, atravessadas por músicas, compondo finais de semana, 

em processos que envolvem diretamente territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização da cotidianidade, conceitos trazidos a partir de Deleuze e Guattari 

(2003). É essa a aposta: de que todos os partícipes em festas, com arte, vão 

transformando suas vidas a partir de ares amenos. A noção de territorialização para 

mostrar as sobrecodificações compostas nos agenciamentos coletivos, onde a vida é 

apreendida, regida a partir do mundo que se expressa através de territórios em que a 

vida é ordenada; desterritorialização em se tratando do movimento da fuga, o momento 

em que se é possível em pensamento se tornar nômade, desconhecer seu entorno, é 

nesse momento que o devir se instaura preenchendo as ideias com outras intensidades; 

para que então a reterritorialização, o ultimo movimento, onde o pensamento alcança 

concretude, é posto em ação, onde ele está expresso – e passa a agenciar outras 

intensidades, saindo dos territórios imaginados e sendo derramado sobre a terra. 
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 Deixamos sinalizados que no cáp. 2 fazemos uso desta canção para mostrar os convites, veja-se a pág 

52. 



40 
 

Se esses corpos estão sendo atravessados por forças que lhes desmantelam, essas 

forças emanam do fluxo do desejo presente no campo de subjetivação que atravessa as 

relações dos corpos. Compreendendo o desejo não como falta, mas sim como uma força 

que intenta possibilitar com que os corpos entrem em campo e possam transformar os 

próprios desejos em forças que transformam o mundo no qual vivem. Aquilo que 

potencializa a vida seria justamente a força presente do desejo, enquanto “potência de 

vida” que faz com que se resista aos espaços instituídos e que lhes subvertam a ordem, 

crie-se espaços. Desordenar o entorno da realidade, a partir do desejo, para que assim a 

vida – não a vida individual, mas sim coletiva, a vida na multidão
49

 – possa ser 

exercida. 

Falamos de desejo e nos remetemos a Deleuze e Guattari, em suas questões 

relativas aos agenciamentos e as maquinações. Os autores nos mostraram que ele está 

sempre atrelado ao devir, entendendo que “desejar é passar por devires”
50

. É na 

maquinação do desejo que ele pode se tornar um agenciamento. Atentamos que um 

desejo está na possibilidade de se transformar em um agenciamento ou não. Quando ele 

ainda se encontra na maquinação ele está sendo concebido enquanto um devir que é 

alcançado através de uma linha de fuga, que já não mais tem relação com ausentar-se 

geograficamente de uma localidade à outra, mas sim como dentro do próprio local ao 

qual se está vinculado, onde se consegue “cavar” nele um outro espaço onde o desejo 

presente na linha de fuga possa encontrar uma forma de ser alcançado.  

Ao utilizar esse conceito de desejo em nossa pesquisa, nosso intuito é de 

compreender o fluxo nesse meio musical. Um cantor produz uma dobra
51

, dentro de um 

ritmo e abre outras possibilidades. A voz esganiçada que alcança no funk um espaço 

para entoar suas canções é um exemplo disso. A ironia na letra de um tenor lírico que 

com sua mente em forma de “máquina de putaria” processa composições de outras 
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 Virno (2009) apresentou que na multidão há um princípio novo acerca daquilo que seria um Uno, como 

essa multidão sendo a derivação dessa ideia de Uno. O autor ainda nos atentou que na multidão o que está 

presente é uma “individuação, ou na derivação de cada um(a) da multidão a partir de algo de 

unitário/universal” (VIRNO, 2009, p.28). A ideia de individuação é proveniente de Gilbert Simondon, e 

nos apropriamos dela partir de Virno. Este traz ainda que “o conceito ético-político de multidão funda-se 

tanto sobre o princípio de individuação como sobre sua incompletude constitutiva” (VIRNO, 2009, p. 35) 

desse ser que está sempre em um processo. Negri (2009, p. 15) diz que a “multidão é um conjunto de 

singularidades” como acentua que ela “é sempre produtiva e está sempre em movimento”. 
50

 Concepção utilizada a partir de O Vocabulário de Deleuze escrito por François Zourabichvili (2004), 

no que concerne ao vocábulo devir. 
51

 Takeuti (2012), devoradora de Deleuze e Guattari, faz uso desta noção para mostrar como a partir de 

experimentações juvenis são criadas possibilidades de vida, dobrando e desdobrando suas vidas e 

existências em ambientes que estabelecem contato. 
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pessoas e faz delas versões para “maiores de dezoito anos”. Aquele jovem que se 

desloca de casa até uma festa e nela encontra o espaço onde possa dar seu close e assim 

coreografar com seus amigos o melhor videoclipe da última semana de todos os tempos. 

Há nessa ambiência diversos encontros acontecendo e que são alcançados somente em 

um determinado espaço de tempo, que demanda um local e um grupo específico.  

No palco, mas não só nele, no espaço reservado ao público também, uma gama 

de encontros vão sendo desenvolvidos de várias formas. Os performers entram em cena 

utilizando de recursos materiais, quer sejam as roupas, as maquiagens utilizadas para 

modificação dos rostos, o glitter, o leque e por fim o microfone para potencializar a voz. 

No público, quem assiste, também mobilizou esses mesmos corpos que em assim sendo 

estão compondo uma imagem, uma composição de corporalidades. Nessa perspectiva, 

há uma conexão entre corpos humanos e corpos não humanos
52

; apreendemos que essa 

utilização de matérias serve para endossar características-outras, presentes naqueles 

corpos – humanos e nas coisas. A questão que emerge então agora é a de perceber como 

esses corpos não humanos são deslocados da lógica onde eles são compreendidos como 

potencializadores de características humanas e passam a agir como potencializadores de 

características-outras, perto de algo como um corpo híbrido. Descontinuar a ideia de que 

somente os corpos humanos estão sendo desterritorializados nesse percurso; mas 

queremos entender que também os corpos das coisas são desterritorializados para 

quando movimentar-se em direção da reterritorialização estes passem a compor então a 

máscara que performa a junção dos corpos do humano e do não humano em uma 

composição que carrega esse atravessamento do encontro entre ambos. Há no campo 

das artes, a questão que permeia as indumentárias, pensando que estas poderão fazer 

com que os corpos possam resignificar suas trajetórias, e, o uso deste espaço, que é o 

corpo como local de criação de personagens que estariam então apresentando desta 

forma ao público uma máscara artística, que está presente naquele corpo atravessado. 

Isso nos remete à indagação feita por Deleuze e Guattari (2011) quando pensam 

em um Corpo sem Orgão
53

: “Que tipo é este, como ele é fabricado, por que 

procedimentos ele é fabricado e meios que pronunciam o que vai acontecer”. Ora, o 

corpo é carregado de indumentárias; ele é marcada por traços, camadas e mais camadas 
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 Cf. Bruno Latour em sua obra Reagregando o Social (2012). 
53

 Que daqui em diante utilizaremos a abreviação CsO para designar a noção de Corpo Sem Órgãos, 

abreviação que Deleuze e Guattari utilizaram. 
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de maquiagens, glitter, paetês, sombras cintilantes. Mas ainda nada passou. Chega-se à 

noite, o corpo é jogado nela. Algo está por acontecer desde que saiu de casa. Mas ainda 

não aconteceu, está em vias de acontecer. ♪ And everything so unexpected the way you 

right and left it so you can keep on taking it ♪
54

. Os corpos que se movem, os corpos das 

roupas, das maquiagens, dos humanos, das músicas. 

CsO só pode ser habitado por intensidades, fazendo-as passar ou não. Então qual 

é a intensidade que a música faz passar para estes CsO? ♪ Can't stop, won't stop moving. 

It's like I got this music in my mind sayin' it's gonna be alright ♪
55

 e vida que segue se 

esgueirando por entre as fendas dos corpos, pelas bordas das caixas de som, por cabeças 

arreganhadas pela translucidez dos doces
56

.  

Com as provocações das frases ♪ eu não moro mais em mim ♪
57

 e ♪ você quer ir 

embora de você como se você não lhe fosse todos os destinos possíveis ♪
58

, unimos 

Adriana Calcanhotto e a banda Plutão Já Foi Planeta,com a intenção de alargar as duas 

propostas: a de não morar mais em si como um lugar, mas também não descolar das 

possibilidades das desterritorializações na geografia deste corpo-imagem que devém 

turista de si. Esta ♪ viagem perdida ♪ nos circuitos de musicalidades pode fazer com que 

algo seja lançado e ainda assim descolado do desejo de resolução imediata de um 

problema, mas, mesmo assim pode ser ainda uma chance para aquele corpo que ♪ não 

encontra uma saída para um destino possível ♪
59

.  

O corpo como lugar para saídas dos destinos possíveis, das fugas.  “O corpo é 

tão somente um conjunto de válvulas, represas, comportas...” dizem Deleuze e Guattari 

(2012a, p. 16). Se esta é a imagem do corpo o CsO é o arrombamento destas válvulas, 

tornar o corpo em escape. A música pode então convocar para que o CsO seja isto, um 

vazamento do estado de represa, para então tornar-se torrente que arrasta a vida para 
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 Trecho da canção Hips don’t lie de Shakira. Tradução livre: E tudo tão inesperado / A maneira que 

você vai da direita para a esquerda / Então você pode continuar fazendo isso. Canção disponível em: 

<https://youtu.be/DUT5rEU6pqM>. Acesso em: 15/01/2016. 
55

  Trecho da canção Shake it off de Taylor Swift. Livre tradução: Não posso parar, e nem vou parar de me 

mexer / É como se tivesse uma música na minha mente / Dizendo que tudo vai ficar bem. Disponível em: 

<https://youtu.be/nfWlot6h_JM>. Acesso em: 15/01/2016.  
56

 Um segredinho que descobrimos nas noites: doce ou LSD, são designações para drogas sintéticas.  
57

 Metade, canção de Adriana Calcanhotto. Disponível em: <https://youtu.be/Tq2gOFywWEc>. Acesso 

em: 15/01/2016.  
58

 Viagem Perdida é uma canção da banda Plutão Já Foi Planeta. Disponível em: 

https://youtu.be/l7KktLEdFrc. Acesso: 15/01/2016. 
59

 Igual nota anterior. 

https://youtu.be/DUT5rEU6pqM
https://youtu.be/nfWlot6h_JM
https://youtu.be/Tq2gOFywWEc
https://youtu.be/l7KktLEdFrc
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fora de um “nome próprio”, uma sangria de açude
60

 em uma festa. Precisando vazar, 

para não deteriorar todo o território-corpo. 

O prazer atingido pelo CsO em música se dá pelo aumento de um desejo, 

“intensidades de prazer”. No campo das festas as intensidades são prolongadas pelas 

sensações pelas quais o corpo é atingido em contato com as músicas. Os sons ecoam no 

ambiente como balas disparadas e devoradas pelo céu da boca, o corpo se distribui pelo 

espaço do dance floor. Qual imagem então está emergindo a partir disto? Corpos suados 

e cansados de tantas músicas, roucos e abertos às ressacas? 

Devir-partitura que flutua entre as linhas da vida. A questão é justamente essa, 

prolongar a linha da vida nos momentos em que o corpo é jogado na noite, e, a partir da 

jogação, retornar aos espaços mais segmentados para neles também habitar. 
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 Os açudes presentes nos interiores do Nordeste quando chegam a capacidade máxima e transbordam 

por cima das represas são memórias nítidas quando os autores falam de válvulas, comportas e represas. A 

utilização do termo dá-se em razão da nomeação desse ato para designar o momento em que os açudes 

enchem, e para não romper a barragem, abrem-se as comportas para que as águas, com sua força 

avassaladora, não estourem as paredes.   
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Capítulo 2 – Platôs festivos, platôs musicais. 

 

 

Figura 5: Musique pour la vie! Foto: Lex Mendes. 

Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu 

me dano. Quero lançar um grito desumano que é uma 

maneira de ser escutado.  

(Chico Buarque – Cálice) 

 

Estou sentado em frente ao computador, iniciando a escrita deste capítulo e 

ouvindo músicas. Preciso despregar desta cadeira e abandonar o medo de escrever, 

encarar os nós que estão presentes no pensamento. Chico Buarque dá o tom daquilo que 

ansiamos por escrever, a canção que tocou serve de inspiração aos pensamentos sobre as 

festas. Afastar o Cálice dos nossos pensamentos, para dar passagem ao canto que vem 

demonstrar aquilo que é da ordem de ♪ um grito desumano ♪. Estamos buscando ouvir, 

com os olhos pregados na tela-pensamento, os gritos da cidade. O momento noturno que 

se destina ao silêncio da cidade vem revelando rasgos sonoros. No quarto o som está 

ligado, os pensamentos estão fluindo e o que pode ser percebido é que ♪ silêncio na 

cidade não se escuta ♪. As nossas mãos dadas vão tecendo a escrita, há um burburinho 

que vai desenhando os sons que buscamos ouvir para compor um platô musical e 

festivo.  
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Largamos as mãos de Chico Buarque para refletir sobre aquilo que tem nos 

motivado a pesquisar. Nos Empenhamos em refletir acerca da produção de festas, 

criações musicais e se as musicalidades menores
61

 estão exercendo efeitos nos espaços 

musicais. Outra questão que interpelou a presente pesquisa foi a da participação ativa do 

público nos eventos. Todas essas questões pensadas em circuitos festivos. Nesse 

sentido, o que se busca, do início da festa ao término dela, é perceber se ocorrem os 

diálogos que se prolongam dos participantes aos organizadores de eventos, das 

máquinas às musicalidades, das experimentações ao que vai sendo tecido nestes 

espaços. Disso tudo, o que se rastreia é somente uma possível compreensão de vidas 

momentâneas, que passam no seio da festa. Nos espaços das festas, corpos manifestam 

suas conexões, prolongamentos, suas linhas da vida.  

A realidade vai sendo tecida em eventos que estão musicando as vidas daqueles 

que frequentam estes espaços. Sendo assim, buscamos enxergar mais que as 

configurações dos corpos, mais que as atividades das máquinas, mais que as letras das 

músicas. Busca-se enxergar a união de tudo isso enquanto possibilidades do real, sendo 

executadas nas noites. A aposta é de que se tente perceber pequenos fragmentos de caos 

nos espaços da noite. Nestes espaços, estamos apostando que a vida se cria e recria 

dentro de suas trajetórias. O corpo se desfaz e refaz ao sabor de encontros. Os eventos 

são planejados e no seu ato vão se reconfigurando. Os coletivos vão sendo formados e 

possibilitando territórios. 

Como é o circuito dos fluxos onde as produções artísticas circulam? Como se dá 

a conexão entre música, corpos e eventos? Como as festas são organizadas, pensadas e 

executadas de modo que haja circulação de desejos? Como atuam as bandas, os DJs, os 

performers da cena? Como se dá a cena musical no bairro da Ribeira de Natal-RN, 

sobretudo o mise-en-scène
62

 do Galpão 29? Nas festas as músicas circulam. Produtores 

musicais e de eventos se articulam. O público ouve as músicas sendo tocadas. Uma 

variedade de pessoas conectam-se através de computadores, maquiagens, paetês, fones 

de ouvido, saltos, CDs, programas de computadores, editores de fotografias, câmeras, 

cabos. Um verdadeiro emaranhado de coisas-corpos-pessoas. 

                                                             
61

 Noção que será explanada no item 2.3 deste capítulo. 
62

 A utilização do termo inspira-se em Ramos (2012, p. 53) sinalizando que: “O conceito de 'mise-en-

scène' define, entre outros elementos, o espaçamento de corpos e coisas em cena”. A introdução desta 

noção não se direciona a realizar um apanhado das possibilidades que ela carrega em suas utilizações no 

âmbito da teoria do cinema, documentário e teatro. De toda forma, utilizá-la aqui se dá em razão do 

intuito de mostrar a cena da música com todas as questões presentes na sua espacialidade. 
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Grupos formam-se ansiando por festas, designando-se enquanto coletivos 

produtores de eventos. Performers articulam-se para as apresentações nessa cena 

noturna natalense das baladas. De um lado, podemos ver a articulação de jovens para 

formar os coletivos organizadores de festas, do outro as bandas e DJs estão em 

preparação para performar nas noites. Para que a festa aconteça, faz-se necessário a 

locação de um ambiente, contate-se as atrações artísticas, crie-se flyers
63

, mobilize-se 

uma equipe para divulgação, para que enfim o público esteja ciente do evento. Esses são 

alguns dos momentos constitutivos da noite, enquanto um processo que se repete para 

que cada um dos eventos possa acontecer. A construção de cada um desses passos 

demandam conexões a serem feitas. 

 

Figura 6: Flyer da festa Pum! Edição Infantil Macabro. 

O flyer da festa PUM! edição Infantil Macabro, que mais acima foi inserido, 

mostra a mobilização do coletivo Apto101 para a divulgação da festa. Nele, vemos seis 

adultos e uma criança em cena. Os corpos apresentam-se dispostos para o fotógrafo 

capturar a atmosfera da festa que está sendo organizada. Uma rede de conexões é 

percebida: o fotógrafo contratado que registra as fotos desta cena, que serão utilizadas 

                                                             
63

 O termo flyer ou filipeta é utilizado para se referenciar aos panfletos publicitários que anunciam um 

evento. No caso dos eventos aqui descritos, os flyers circularam em redes sociais da rede mundial de 

computadores, como, por exemplo, Orkut, fotolog e facebook. 
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na criação do flyer; o designer gráfico que utiliza as fotografias para a elaboração da 

arte final; os modelos, que neste caso são também organizadores do evento, estão 

maquiados – mais uma ponta da rede sendo aberta, tendo em vista que para maquiar os 

participantes do ensaio foi necessário um maquiador com suas paletas de sombras, 

blushes, lápis de olhos, delineadores, cílios postiços, batons, pinceis. Outra parte da rede 

são as indumentárias que cada um utiliza e que está sendo decidida no momento da foto, 

como de costume em ensaios fotográficos, aonde vão sendo adicionadas aos poucos as 

vestimentas e acessórios para o melhor registro da composição. 

Após a criação da arte do flyer, ele é disponibilizado na rede. O perfil da casa 

noturna, em geral, disponibiliza um espaço para sua circulação. Aos poucos vão sendo 

reveladas as atrações que irão compor o evento. O coletivo que organiza a festa cria o 

flyer geral que apresenta as atrações da festa, local, data, horário e demais atrativos para 

o evento. Alguns dos atrativos extras podem ser descritos no flyer como, por exemplo, 

um determinado fotógrafo que irá registrar a festa, a distribuição de rodadas de bebidas 

gratuitamente. Alguns brindes personalizados com o nome do evento são anunciados 

nos eventos em redes sociais na internet, como é o caso de copos.  

No contexto atual, os coletivos organizadores de festas criam imagens para 

serem postadas em seus perfis pessoais; nessas imagens semelhantes aos flyers constam, 

nas bordas de uma fotografia da pessoa que é proprietária do perfil, uma série de 

informações como slogan com o nome da festa, a data e o local onde acontecerá, dentre 

outras. Parte das fotos que são inseridas nesta espécie de flyer personalizado, postado 

como foto de perfil, são de festas anteriores e que foram registrados pelos fotógrafos 

que fazem a cobertura dos eventos. Os performers da cena também tem os seus flyers 

personalizados, criados para serem postados. A divulgação desses eventos é realizada 

através das redes socais da rede mundial de computadores, onde os organizadores fazem 

a divulgação, possibilitando que os partícipes confirmem a presença no evento, 

compartilhem e convidem os amigos para irem à festa anunciada. Deixaremos, como 

exemplos, duas imagens deste tipo: 
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Figura 7: Garota Tchau para divulgação da festa Mujux. / Figura 8: Potyguara Bardo para 

divulgação da festa Mujux.  

Busca-se então refletir a questão dos atravessamentos desta composição para o 

registro das fotos, criação de flyers, produções musicais, musicalidades, criação de 

corpos momentâneos
64

, todas elas existindo naquele instante determinado festivo. Deste 

modo, reflito acerca da noção de micropolítica
65

 como sendo fundamental ao meu 

pensamento para a compreensão destes circuitos de festas, tendo em vista as criações 

que se fazem necessárias para a realização de um evento – criações que são feitas em 

parte pelos organizadores e performers, bem como pelo público. Na articulação 

realizada para organizar o evento, uma série de questões vão sendo debatidas. Diversas 

vidas vão sendo disponibilizadas para criar as festas, transformá-las, dar uma “cara” ao 

evento. Ao analisar a “cara” da festa PUM! em suas edições temáticas, encontram-se 

traços que remetem às questões referentes à moda, universo das drags, ao mundo 

experimentado e criado pelo público LGBTTTI
66

. Toda uma política cotidiana vai sendo 

exercida para a construção de um evento. Os organizadores de eventos articulam-se para 

montar toda a ambiência da festa, envolvendo iluminação, decoração, escolha de 

temáticas, performers, divulgação, operadores de som, fotógrafos. Dentre outros tantos 

profissionais envolvidos neste circuito, cada um contribui com o seu corpo, suas 

energias, com os materiais de trabalho para então compor a cena da noite. 

                                                             
64

 O corpo momentâneo mais a frente neste capítulo será trabalhado a partir das noções de Copo Sem 

Órgãos, em Deleuze e Guattari (2011), e Corpo Utópico, a partir de Foucault (2013). 
65

 Trabalhamos essa noção ao longo do primeiro capítulo, mostrando como a cartografia mira a 

composição micropolítica do mundo. 
66

 Abreviação para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexos.  
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As experimentações desenvolvidas no âmbito da organização de eventos faz-me 

refletir junto ao que Guattari (1981) apresentou no texto Gangues de Nova Iorque, 

quando o autor analisou determinadas práticas de gangues desenvolviam uma 

“experimentação social na marra”. O autor mostrou, no texto citado, a forma pela qual 

os grupos de minorias sociais adentram espaços para neles explorar a força presente no 

desejo
67

, e, a partir destas experimentações como se deu a composição de novas 

paisagens no campo urbano. A experimentação na marra revela como os grupelhos se 

articulam para ações que “o poder político, os partidos e os sindicatos ainda não 

encontraram resposta a esse problema” (GUATTARI, 1981, p. 46). Dessa maneira, as 

minorias transformam a ausência de atenção de grandes instituições em um espaço para 

atuação e criação de momentos, para vidas emergenciais.  

Os jovens que se reúnem em prol da criação de eventos e festas experimentam 

circuitos de musicalidades da cidade para, neste espaço de conexão, habitar um 

território movediço, que se cria para possibilitar encontros potencializadores de 

existências. Realizar uma festa, preparar uma ambiência, musicar a vida, abrir um 

espaço para experimentações de corpos atravessados por músicas e encontros, eis a 

tarefa a ser desenvolvida pelos coletivos produtores de músicas e eventos. 

Quando levamos em consideração os meios pelos quais a arte é produzida, bem 

como os espaços por onde ela circula, percebemos suas implicações enquanto algo 

político, no sentido de tornar-se público. É possível pensar a arte e as festas enquanto 

espaços para os lobos, inspirando-nos em Deleuze e Guattari (2011, p. 59), quando os 

autores explanaram que na matilha “o lobo, ou os lobos são intensidade, velocidades, 

temperaturas, distâncias variáveis e indecomponíveis. É um formigamento, uma 

inflamação”, e que, neste sentido, cada uma das partes dispostas no circuito das 

musicalidades funciona enquanto esse formigamento. Existe uma variação de imagens 

que formigam o criador de uma determinada obra – quer seja a festa, a música, ou o 

próprio corpo
68

, para adentrar nos espaços de musicalidades. A inspiração na imagem 

dos lobos e matilhas para retratar o ambiente das musicalidades dá-se em razão da 

compreensão de que estes espaços estão atravessados por potências desterritorializantes, 

potências de criação, estratégias de criação de linhas de fuga para a arte e através dela, 

reverberando em corpos e músicas. 

                                                             
67

 Trabalhamos esta noção no capítulo acerca da cartografia. 
68

 A criação do corpo vem mais a frente, nesta dissertação, sendo trabalhada enquanto um corpo de close. 
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A música nunca deixou de fazer passar suas linhas de fuga, como outras 

tantas "multiplicidades de transformação", mesmo revertendo seus próprios 

códigos, os que a estruturam ou a arborificam; por isto a forma musical, até 

em suas rupturas e proliferações, é comparável à erva daninha, um rizoma. 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 29) 

 

Os formigamentos de vida fazem parte da criação de músicas. Inflamações 

possibilitam a abertura de ambientes para que os corpos dancem de forma ébria. 

Deleuze e Guattari (2011) dissertaram acerca da música enquanto rizomática, que 

realiza brotamentos, justamente porque em se tratando das músicas, estas ocasionam 

sempre desbloqueios a partir do som e que faz conectar-se, aquele corpo que se afeta, 

com outros estados.  

 Nesse sentido, aquilo que emerge nas músicas, nas notas musicais, nos contextos 

onde elas circulam, faz com que haja sempre pontos de ligação, conectividades entre 

corpos. A canção Emblemas toda aberta!, criada em conjunto pelas bandas Emblemas e 

Solange, Tô Aberta!, ecoa enunciando: ♪ mete o dedo e agora vai ♪. O dedo aciona o 

dispositivo que inicia a reprodução colocando a música para reproduzir. Em seguida, 

ouve-se um ♪ ai, mona ♪, como se o corpo de quem ouve fosse tocado pela música 

liberada pelo dedo. O corpo despertado para um momento de toque musical, acionado 

por aquele dedo que libera o som e que desfere um: ♪ que delícia ♪. O movimento das 

ondas sonoras no espaço atingindo a audição e sensibilidade do corpo atravessado pelo 

som.  

Na composição da música Emblemas toda aberta! as palavras são utilizadas com 

outros fins, não só o de enunciar algo. Elas estão, à maneira dos coletivos, construindo a 

narração dos atos de forma irônica, debochada, caricaturada. São, assim, pequenos 

desregramentos que estão emergindo a partir de um determinado platô musical 

inventivo. Entendendo as palavras utilizadas no âmbito das músicas como da ordem do 

inesperado, tendo em vista as investidas que nelas são feitas para retratar de forma 

irônica os conteúdos das canções. A opção por trabalhar o espaço da festa enquanto um 

platô musical orienta-se na compreensão daquilo que Deleuze e Guattari, na esteira de 

Gregory Bateson, elucidando que: 

Um platô está sempre no meio, nem início nem fim. Um rizoma é feito de 

platôs. Gregory Bateson serve-se da palavra "platô" para designar algo muito 

especial: uma região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesma, e 

que se desenvolve evitando toda orientação sobre um ponto culminante ou 

em direção a uma finalidade exterior. (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 44) 
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As criações musicais vibram sobre elas mesmas, sobre as palavras que lhes estão 

compondo, sobre os criadores destas obras. O passo seguinte é o da execução das 

músicas, quer seja por DJ, performers, ou pelos partícipes dos eventos. Pensados os 

ambientes festivos enquanto ambientes de circulação em intensidades
69

, momentos de 

arrebatamento, de vibração e formigamento pode-se, em seguida, inserir a noção de 

acontecimento. Os acontecimentos são compreendidos em Deleuze e Guattari (2012a) 

como da ordem dos “vazamentos” ou das “insurgências”; fatos dotados da capacidade 

de “desorganização” ou de “inacessibilidade”.  Segundo os autores:  

Do ponto de vista da micropolítica, uma sociedade se define por suas linhas 

de fuga, que são moleculares. Sempre vaza ou foge alguma coisa, que escapa 

às organizações binárias, ao aparelho de ressonância, à máquina de 

sobrecodificação: aquilo que se atribui a uma "evolução dos costumes", os 

jovens, as mulheres, os loucos, etc.” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 

103). 

 

Nas músicas a inserção de termos ‘chulos’ agindo em prol da desorganização do 

uso corriqueiro destes, podendo, inclusive, fazer com que exista uma agitação no órgão 

língua que está sempre sendo sobrecodificado. A exemplo, canta Filipe Catto, em sua 

canção Teu quarto
70

, quando versa que ♪ escancarado, aberto os olhos, nos teus olhos 

os meus ♪, substituindo os olhos pela boca, que quando aberta e escancarada deglute a 

outra que a vê em expansão. Seria, assim, uma língua menor
71

 sendo realizada em face a 

determinados termos. Trazendo desta língua menor um conjunto de elementos 

constitutivos de uma linguagem que estão perpassados por potências que desestabilizam 

os sentidos vigentes (sobrecodificados do uso). Esta concepção de menor surge a partir 

de setores atingidos por efeitos de marginalização, fazendo com que marquem usos 

próprios de termos da linguagem que se distanciam daquilo que é corriqueiro no 

contexto urbano. Reconstruir nas trajetórias a partir de dentro da própria boca a vibração 

em intensidade das palavras, e, passando por esse músculo extrínseco ao sujeito, que 

carrega as palavras e deposita-as no mundo.  

                                                             
69

 “a intensidade é, justamente, aquilo que flui, que muda, que devém, que não pode parar em um lugar 

fixo, já que vive “se diferenciando” das outras intensidades e dela própria. Para Deleuze, a intensidade é 

sempre diferença de intensidade.” (CRAIA, 2011, p. 139). 
70

 Filipe Catto – Teu quarto. Disponível em: <https://youtu.be/Tkvh8hDWH18>. Acesso: 15/01/2016. 
71

 Mais a frente esta concepção será melhor explanada, com base em Deleuze e Guattari (2003). 

https://youtu.be/Tkvh8hDWH18
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O Bonde do Role, em sua canção Divine Gosa (sic) convida: ♪ Esfrega daqui e 

roça de lá, arranha a aranha pra chapa esquentar. Deda daqui e lambe de lá, arranha 

a aranha pra chapa esquentar ♪. Das dedas e lambidas que o grupo convida, ouvimos 

nas noites também termos como: Bicha, puta, travesti, rapariga, periguete, cu. 

Refletimos se conseguimos falar abertamente essas palavras em todos os espaços sem 

que avaliemos a carga moral à qual elas estão carregadas. O quê estaria sendo arrastado 

para dentro do campo da produção musical e para o circuito por onde estas produções 

circulam, quando estas palavras estão sendo inseridas em músicas, produções que logo 

mais são ouvidas por quem a elas tem acesso? Para além da utilização ou não destes 

termos, vale salientar que o que se insere aqui é a criação da possibilidade do uso de 

vocábulos que são depreciados, revertendo esta depreciação para momentos de prazer e 

descontração, onde a partir do deboche e escracho, surge a afirmação de corpos que se 

deixam atravessar pelos efeitos das marginalizações, que afirmam a própria existência e 

a de quem está inserido neste espaço enquanto uma existência demarcada por uma 

forma-outra. 

A tentativa aqui é de entender como o corpo se torna sensível diante das 

músicas, de outros corpos, dos ambientes em que os eventos acontecem. Este corpo que 

se torna reflexo daquilo que lhe cerca, avizinhando-se de toda a ambiência da festa. 

Como separar então um corpo-na-festa de todos os corpos da festa? Estando em face de 

toda uma sorte de máquinas, sons, bebidas e corpos, busca-se então entender a razão 

pela qual a festa pode ser um ambiente micropolítico, que compõe então outros modos 

de vida para habitar as noites do contexto citadino. 

 

2.1 Quem são as drags?  

I’m talking about my generation, talking about that 

newer nation and if you don't like it, you can beat it. 

Beat it, baby. You never liked the way I said it, If you 

don't get it, then forget it. So I don't have to fucking 

explain  it. 
(Lana Del Rey – Brooklyn Baby

72
) 
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 Trecho da canção Brooklyn Baby que ouvimos na voz de Lana Del Rey. Disponível em: 

<https://youtu.be/T5xcnjAG8pE>. Acesso: 15/01/2016. Livre tradução: Estou falando da minha geração, 

falando dessa nova nação, se não gostou pode nos superar. Supere-nos, baby. Você nunca gostou do 

modo como eu falo, se não entende, esqueça. Então não terei que explicar nada. 

https://youtu.be/T5xcnjAG8pE
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Figura 9: Show do Emblemas na Virada Cultural. Foto: Rafael Passos
73 

 

 

♪ Soltar o frango ♪
74

, ♪ jogar o cu e fazer carão ♪
75

. Remixar, desde já a opção 

que aqui se fez é a de imitar os DJs na atividade de fundir músicas e ritmos, para 

compor os pensamentos. Remixamos então na primeira frase deste parágrafo duas 

composições, a primeira da banda curitibana Bonde do Rolê, a segundo da banda 

potiguar Emblemas Funk Band. Essa poderia ser uma chamada para uma das festas que 

aconteceram no Galpão29, e que atualmente tem acontecido também no Casanova 

Ecobar
76

, tendo em vista que ambos os espaços tem em comum as idealizadoras dos 

ambientes festivos. O espaço denominado Galpão29 é um ambiente no qual acontecem 

festas temáticas, localizado no bairro da Ribeira, em Natal- RN.  

O bairro da Ribeira é um dos mais antigos da cidade, situado na zona leste de 

Natal, e é considerado na cidade como espaço de ampla potencialidade cultural. Ali 

                                                             
73

 Fotos disponíveis na página Circuito Cultural Ribeira no facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/CircuitoCulturalRibeira>. Fotos por Rafael Passos. Acessado em: 

24/12/2014. 
74

 Bonde do Rolê – Solta o Frango. Disponível em: <https://youtu.be/Kgb6FxuaPQA>. Acesso: 

15/01/2016. 
75

 Emblemas Funk Band – Miguxa do Funk. Disponível em: <https://youtu.be/-asoGRTNJ1c>. Acesso 

em: 15/01/2016. 
76

 Casanova Eco.bar é um ambiente de atmosfera de pub,  localizado no bairro de Candelária, Natal-RN. 

Oferta de quarta a sábado atrações musicais aos clientes, versando entre pocket shows e discotecagens.  

https://www.facebook.com/CircuitoCulturalRibeira
https://youtu.be/Kgb6FxuaPQA
https://youtu.be/-asoGRTNJ1c
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estão dispostos diversos espaços de entretenimento, contando com bares, boates, teatros, 

botecos e sedes de grupos teatrais. Nesses espaços, encontramos variadas manifestações 

artísticas e culturais; uma profusão rítmica. Sonoridades vão sendo remixadas em 

ambientes artísticos. Esta abundância sonora é reflexo direto da agenda cultural que está 

composta por apresentações de bandas de rock, pop, mpb, jazz, reggae, música 

eletrônica, samba e funk.  

As festas miradas para compor o corpus desta pesquisa aconteceram em Natal, 

com conexões nacionais; abordando temáticas ousadas, visando um público misto. 

Variações rítmicas tomam conta destas festas, fato esse expressado na composição 

daqueles que irão apresentar seus sets musicais, com influências musicais sendo 

remixadas em suas atuações, para apreciação dos corpos dispostos na cena. Esse espaço 

de encontros vem ambientado sempre com músicas de modo a fazer com que quem por 

ali circula saia de casa e venha ao encontro de outros zumbis hiperativos
77

. Uma 

variedade de corpos vem formando a massa de partícipes nestas festas, os marcadores 

de diferença (como os de classe, gênero e etc.) aqui vão entrando naquilo que emerge 

enquanto uma multiplicidade, que difere cada parte desta massa que se faz enquantp um 

todo que ali pode ser encontrado. Nessas festas, as partes integrantes de todo o espaço 

vão sendo atravessadas pelas músicas, transformando aquele ambiente em um espaço 

para territórios nômades
78

.  

Um público que, majoritariamente, é composto por jovens se faz presente nesses 

eventos. Corpos suados e em contato uns com os outros, nos levam a questões reflexivas 

de outra ordem, que não a classificação de cada a partir destes marcadores etários. Nos 

nossos pensamentos giram questões acerca dos territórios compostos em cada um 

daqueles partícipes, suas histórias, encontros de vida, e cada um deles sendo jogados na 

massa de corpos que curtem as festas, corpos estes lançados aos afetos festivos. Tal 

fato, atentou-nos ao fato que, por mais que os marcadores (sociais e etários) sejam 
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 Dança do Zumbi, música também do Bonde do Role. Nessa composição falam do uso de psicoativos 

para que então dancem iguais aos zumbis. Mas, a bebida como uma droga lícita é citada nessa 

composição como composto que pode alterar o estado de sobriedade para que então se torne também um 

zumbi. Veja-se: https://youtu.be/n7vENg3aT9c. Acesso em: 15/01/2016. 
78

 Takeuti (2012, p. 19-20) esclareceu acerca do pensamento nômade, nos seguintes termos: “A bem 

dizer, no pensamento nômade, há um mapa das possibilidades de resistência e ela é compreendida 

enquanto fluxo desterritorializante que se realiza enquanto saberes, artes, técnicas ou outra produção do 

ser humano, onde haja uma espécie de torção que subverte ou embaralha os códigos societais e 

possivelmente liberando outras forças". Pensamos então na composição de espaços onde o fluxo 

desterritorializante convida que ali algo seja modificado. 

https://youtu.be/n7vENg3aT9c
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importantes, é nesse circuito de festas que eles podem se descodificar e assim entrar 

numa lógica de descontinuidade da vida enredada no seio destes marcadores. 

Entre 2008 e 2010, identificam-se ao menos 20 eventos com essas 

características, podendo ser citadas as seguintes festas: Music Shake, This Coke Is Funk, 

Pum, Bapho, Putz Around. As festas começavam, as músicas tocavam e logo começava 

o burburinho de: Lex, me fotografa
79

. Com a presença de Lex, o registro de closes era 

garantido. O close é tanto da lente da câmera, sendo o fechamento do obturador quando 

acionado, enquadrando um momento, registrando de forma estática uma paisagem, 

quanto o ato de “dar pinta”
80

 na balada e na vida. Um close é uma fechação
81

. Naquele 

espaço onde o “carão”
82

 era parte essencial da balada, não poderiam estar ausentes os 

flashs, registrando os looks e o close. Mas, esse carão é apenas um dos instantes da 

balada, pois ‘quando o álcool entra, a verdade sai’, tal qual afirmou um dos partícipes 

das festas. Há sempre uma massa que se aglomera no dancefloor com o intuito de 

celebrar uma música que estava sendo tocada.  
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 O termo aqui utilizado circulava nas festas quando o jornalista e fotógrafo Lex Mendes estava fazendo 

a cobertura fotográfica dos eventos no Galpão29. Alguns personagens da cena noturna presentes nas 

festas quando percebiam a presença do fotógrafo já posavam para a foto, expressando a confiança nos 

registros do fotógrafo que era reconhecido pela qualidade no registro das imagens festivas. Alex integrava 

o coletivo intitulado Apartamento101. Para o acesso às fotos, no link do blog: 

<http://apartamentocentoeum.blogspot.com.br/> (Acessado em: 10/09/2014). 
80

 O termo “dar pinta” na balada é utilizado para mostrar momentos em que são exacerbados atos que 

buscam mostrar um estado confortável referente aos deslizes de gênero. Exemplo: bater cabelo (que é 

associado à figura da drag queen e que determinados partícipes o fazem), ir para a pista e performar 

coreografias dos clipes das músicas etc.  
81

 No capítulo 3 será explorado com mais atenção o close. 
82

 Expressão blasé diante de um grupo de pessoas. 

http://apartamentocentoeum.blogspot.com.br/
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Figura 10: óculos criado com cigarros. Fotos: Lex Mendes. / Figura 11: close na camiseta. 

Independente de quem tocava nas festas (poderiam ser bandas ou DJs), o que 

importava era a presença de músicas para que os corpos se mantivessem em movimento. 

Poderia ser  Kathiusca Combalanska e Luciano Sabino empoderados de microfones 

fazendo um pocket show com o Emblemas, ou mesmo discotecando seus bregas 

mixados com referências musicais atuais. Também poderia ser o Dj BEE
83

 fazendo 

ecoar através das caixas de som músicas de décadas onde aquele público sequer havia 

nascido
84

. Parafraseando Chico Buarque que canta em Futuros Amantes que ♪ os 

amores serão sempre amáveis ♪, diríamos que nesse espaço as músicas serão sempre 

musicáveis, ou remixáveis. Assim, há sempre a possibilidade de que amores aconteçam 

em face do encontro com as músicas; amores que não serão os restos daqueles narrados 

na música, mas ainda uma postura de amar arrastada através das músicas. Na música, 

imagens de territórios vão sendo deixados como pistas para que quem as ouça faça uso 

destas para criar outras experimentações. A música retornando sobre si mesma enquanto 

um corpo que abre e desorganiza aquilo que nela estava gravado, suas experimentações, 

para que outro corpo em composição (nesse caso um ouvinte) possa acessá-la enquanto 
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 Como no dia que já fora citado, em que, ao acaso, o DJ colocou a música “O amor e o poder” e os 

participes da festa apreciaram. 
84

 Como foi descrito na página 23 o que ocorreu em determinado evento em que Dj Bee discotecava 

incluindo a música O amor e o poder, interpretada por Rosana. 
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intensidade. Aberturas para experimentações atuais, sem se prender ao passado histórico 

do que é cantado. 

 

Figura 12: Emblemas e Solange, Tô Aberta! no palco. Foto: Lex Mendes. 

A cada evento, os organizadores convocam bandas e DJs para apresentações. As 

pessoas que frequentam esses circuitos festivos estão levando novas performances para 

aquele espaço musical: adereços que vão compondo corpos que se transformam em um 

corpo de apresentação na noite ao público. Vejamos duas fotos da festa Emblemas Toda 

Aberta, evento que contou com a apresentação do Emblemas Funk Band e da banda 

Solange, tô Aberta! e que dois Djs tocaram, Dj BEE e Galaxxxy. Nessa festa, em 

determinado momento, os integrantes do Emblemas e do Solange, Tô Aberta! se reúnem 

no palco e cantam uma música que as duas bandas estavam lançando juntas, intitulada 

Toda Aberta
85

.  
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 A música Toda aberta do Emblemas e Solange, Tô Aberta! está disponível no link: 

<https://youtu.be/1DrInz8qDOU>. Acesso em: 15/01/2016.  

https://youtu.be/1DrInz8qDOU
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 Figura 13: Emblemas Toda Aberta. Foto: Lex Mendes 

Nesta imagem acima anexada visualizamos a seguinte disposição: na ponta 

esquerda Galaxxxy, no meio Kathiusca Combalanska e na ponta direita DJ BEE. Três 

performers que entram em cena com músicas, mas que dão o tom de suas apresentações 

a partir do misto entre música e objetos, que caracterizam as agitações nos traçados 

territoriais para a noite. A partir destes corpos compostos podemos visualizar uma 

forma estética e estática, registrada em uma pose. O registro desta pose mostra como 

são articulados o corpo humano em conexão com indumentárias; perucas, óculos, 

maquiagem, cílios postiços, bonés, leques, shorts curtos, relógios, collants de oncinhas e 

paetês. Uma montação
86

; um aglomerado que não organiza em si uma imagem ou 

organismo, mas que a compõe, sendo convocada para a composição expressiva de uma 

máscara da noite. Esta máscara torna possível a exposição híbrida naquele tipo de 

espaço. Mas, de forma parodiada, levantando então questões acerca de uma estética 

orquestrada socialmente; percebe-se que não há acabamento que busque delinear uma 

perfeição estética (tendo em vista uma determinada lógica vigente no social acerca de 

uma estética da perfeição). O que há é uma junção de diversos elementos – por vezes 

até contraditórios – para que então se adentrem aos palcos. Neste mesmo capítulo, no 

item 2.2, haverá uma retomada ao debate do tema referente à performance presente no 

palco e a do público, mostrando a inerente relação entre ambas. 
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 O termo montação que utilizamos é proveniente do próprio campo. Se Kathisuca Combalaska fala 

desse termo enquanto o momento de preparação para subir ao Palco, assim como Dj BEE o faz, no 

público encontraram-se relatos de uso do mesmo termo para denominar o ato da preparação para ir à um 

evento. 
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Figura 14: DJ BEE toda aberta. Foto: Lex Mendes 

Nesta foto que acabamos de inserir, capturada no mesmo evento que a anterior, o 

DJ BEE estava no palco enquanto executava sua performance musical. BEE ausentou-se 

da mesa de som e direcionou-se a um pilar, dessa forma pôde dançar colado ao pilar e 

ter o seu close capturado. Há um dildo
87

 anexado como prótese do seu nariz, presente na 

composição de sua performance. Nesse instante, as lentes fotográficas todas em alerta: 

captar o momento da pose do corpo. Para além da questão da apresentação desse Dj ou 

do ato da fotografia, busca-se aqui compreender este meio encontrado pelo performer 

que através  de objetos compõe para si mesmo uma imagem-outra para se apresentar em 

festas. ♪ Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada ♪
88

, um corpo com 

cornos, dildos, glitter, peruca. Apresentam-se em circuitos festivos corpos profanados, 

uma espécie de construção de um corpo utópico, conforme Michel Foucault (2013). 

                                                             
87

 Dildo, Maranhão, Consolo ou consolador é um objeto que imita um pênis, comumente produzido com 

silicone, ou acrílico. 
88

 Vaca Profana na voz de Gal Costa. Disponível em: <https://youtu.be/6YsQp056A7A>. Acesso em 

15/01/2016.  

Montar- (v.t.d) # Etim.: do francês monter, do latim montare. Pôr-se sobre; colocar sobre, 

sobrepor; encenar (um espetáculo teatral).  

Nesse sentido, compreende-se a montação (montar + -ção) no direcionamento da sobreposição 

de matérias sob um corpo, no momento que antecede um evento, com o intuito de preparar-se 

para este. 

https://youtu.be/6YsQp056A7A
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Michel Foucault (2013) trabalhou em seu texto O corpo Utópico que a única 

certeza que temos sobre o nosso corpo é a de carregarmos conosco este corpo desde que 

nascemos e para onde quer que formos. Este corpo pode sofrer mutações que se dão no 

intuito de deslocar esse espaço das sobrecodificações que nos foram impostas desde 

nosso nascimento. O nosso corpo está conosco, nunca em outro lugar, este é o lugar a 

que estamos condenados, parafraseando o texto de Foucault. Trabalhar com a utopia do 

corpo é achar um lugar fora de todos os lugares, lugar este que implicará que o próprio 

corpo deixará de ser tal qual é, e, nestes lugares teremos um “corpo sem corpo”, ou um 

corpo sem órgãos, como descrevem Deleuze e Guattari (2012a).  

Realizar um diálogo entre os dois conceitos tornou-se algo necessário. Foucault 

(2013) dissertou que o corpo é por ele mesmo o principal ator das utopias, mostrou 

inclusive que uma tatuagem, uma máscara ou uma maquiagem arrancam o corpo de seu 

próprio lugar e espaço, lançando-o a outro espaço. Deleuze e Guattari (2012a), no texto 

Como criar para si um corpo sem órgão, problematizaram de tal modo que mostraram 

como o corpo pode se reorganizar e sinalizaram, inclusive, que o organismo é somente 

uma parte deste corpo. Os autores atentaram para que se possa perceber como os corpos 

se organizam sem órgãos, e não órgãos que aturam sem corpos. Para que melhor 

pudéssemos fixar a ideia trouxemos então um fragmento do texto dos autores 

Não temos que considerar órgãos sem corpo, corpo despedaçado, mas 

primeiramente um corpo sem órgãos, animado por diferentes movimentos 

intensivos que determinarão a natureza e o lugar dos órgãos em questão, que 

farão desse corpo um organismo, ou mesmo um sistema de estrados do qual o 

organismo não é senão uma parte. (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 41) 

Destarte, os autores se aproximam em suas noções, através de exposições 

diferentes. De um lado, temos Foucault que se preocupou nas operações que o corpo é 

lançado a outro lugar; de outro, Deleuze e Guattari na construção de uma noção que 

abarcasse as experiências nas quais o corpo é levado a uma atingir velocidades e a 

operar em intensidades. A união das duas noções potencializa nosso pensamento acerca 

do close, que estiveram tecendo novas estratégias para os corpos nos eventos realizados 

no Galpão29. 

Na foto registrada de DJ BEE, pudemos então encontrar no seu close a criação 

deste corpo que não é somente o dele, acionado a partir da sua atuação no palco, com a 

participação de objetos. Falando das utopias do corpo, do close atravessando em um 

corpo incorpóreo, vemos nas produções artísticas – performances musicais e afins – 
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essa tentativa de um arrombamento das amarras que estão carregadas de um pretenso 

corpo que remete a um Eu
89

. Poder transformá-lo e com este corpo vivo e potente 

caminhar pelas ruas. Cavou-se, no mundo das sobrecodificações que designam os 

corpos, novos territórios e trajetórias para este corpo de close. São expressividades 

sociais que estão sendo experimentadas e que habitam o território onde a vida é 

semeada. É na visibilidade desse corpo que as produções artísticas trabalham, e não 

somente na potência de ser um corpo passível de modificações. Sabendo que este corpo 

é o que se carrega, que é neste corpo que se vai descobrindo cada um de seus encontros, 

que as performances acontecem. Foucault (2013) potencializa nossos pensamentos para 

enxergamos que nas atuações performáticas são desenvolvidas operações que levam o 

corpo a ser removido do seu próprio espaço, sendo lançado a outro. 

Foi inserida a imagem de DJ BEE anteriormente, nela pudemos perceber um 

corpo montado que é lançado a outros territórios, tendo em vista que as possibilidades 

de transformação do corpo são carregadas nele mesmo. A segmentaridade dura dos 

gêneros é atravessada no campo artístico por um fluxo que faz com que ela deslize de 

um ponto a outro na noção binária de gênero. As concepções enrijecidas daquilo que 

seria um homem ou mulher vão sendo atravessadas por composições corpóreas que são 

atravessamentos. A potência de um dildo localizado no nariz retira do corpo o 

posicionamento fálico e expõe o corpo à abertura de uma configuração que desliza as 

localizações das genitálias. Esse deslizamento entre os pontos se dá através da montação 

de máscaras que compõem os closes. O close dá-se através de um deslizamento de 

gênero que não está caracterizado pela paródia, tendo em vista que ele não se fixa e não 

está voltado para um lado específico dos gêneros, mas sim por uma desliza pelos dois 

lados e escapa em outro sentido. Assim, há uma proliferação de elementos que remetem 

aos dois gêneros mas, ao mesmo tempo, os dissipa em partículas e os dispersa.  

Do ponto de vista micropolítico, pode-se pensar nos vazamentos, nas 

insurgências no âmbito dos gêneros. Deslizes nas sobrecodificações que operam os 

cortes numa segmentaridade rígida, percebendo então que estes escoamentos fazem com 

que o corpo seja aberto à maleabilidade nos espaços de festa, e é neste sentido que aqui 

se fala em não-binarismos de gêneros, para pensarmos em fluxos e deslizes dentro do 

gênero. Desta forma, o intuito implícito ao trazer à tona essa ideia é que foi deslocada 
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 Assim como é feita na discussão de individuação a partir de Virno (2009). 
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das nossas concepções as problemáticas relativas a gênero e sexualidades. Um campo 

como este que aqui se apresenta deixa em suspenso as pragmáticas relacionadas aos 

debates que se encerram aos estudos de gêneros e sexualidades. Encaramos então uma 

multiplicidade de fusões e difusões no campo das circulações artísticas que utilizam os 

corpos que dançam e se (des)montam, realizando então deslocamentos nestes corpos. A 

aposta aqui de pequenos deslizes de gênero realizam-se, pois esta é uma das 

sobrecodificações primárias que dão organismo ao corpo humano, e, entre uma dança e 

outra, uma performance e um intervalo, os partícipes e performers se desfazem e 

deixam vazar, escapar algo que não se restringe ao seu corpo-organismo.  

Numa das postagens no blog do apartamento101 nos deparamos com três fotos 

que nos paralisam o olhar. Numa das imagens vemos alguém de costas, a foto 

enquadrou o corpo e lhe cortou a silhueta na altura da cintura, o enquadramento fecha 

da cintura até a altura do joelho. Não conseguimos afirmar quem se trata naquela 

imagem. Atentamos ao fato de que tudo que podemos enxergar é a presença de um 

corpo de costas, que veste uma calça jeans azul clara, que está perpassada por um cinto 

branco. Da parte superior, o que vemos é uma camisa que tem uma barra preta na altura 

da costura, que está intercalada por outra barra branca. Mas, o que mais nos chamou a 

atenção é a presença de uma peça que faz com que toda a imagem se faça chamativa. 

Por cima da calça jeans a pessoa está vestindo uma calcinha de modelo fio dental rosa, 

com um laço de cetim posicionado ao centro, onde os fios se encontram. Inserimos a 

imagem para que contemplemos juntos o registro. 

 

Figura 15: Close em fio-dental. Foto: Lex Mendes 
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Nessa imagem a calcinha fio dental é o ponto forte do close que foi captado. A 

partir deste tipo de ação posso perceber os efeitos que a composição desta cartografia 

tem-me proporcionado. Na intenção de construir para esta cartografia a concepção de 

close, dou-me conta que esta concepção impulsiona os meus pensamentos para outro 

lugar em relação ao que diz respeito aos gêneros. A concepção que existia acerca da 

montação de uma drag queen modifica-se, não estando mais arraigada com os 

preconceitos que a heteronorma dissipa em relação aos deslizes de gêneros, nesse caso 

específico o da montação. Alargar o termo montação para um close como o que está 

captado na fotografia, faz com que não só as drag queens estão fazendo uso deste 

mecanismo para uma existência na noite. A fotografia convoca o pensamento para a 

realização de uma ampliação dos nossos próprios conceitos, arraigados socialmente. 

 

2.2 Dessas licenças mais poéticas. 

Convites e aberturas são realizados em circuitos de musicalidades, repercutindo 

então em nossos pensamentos. Algumas questões relativas à quebra das licenças 

fechadas de autoria e circulação dos materiais produzidos foram lançadas por Fonseca 

(2012), em Por licenças mais poéticas, texto presente na coletânea Copyfight. As 

provocações do autor foram direcionadas as licenças de autoria para obras intelectuais 

ou culturais. O autor defendeu a necessidade não só de abertura para as licenças livres, 

bem como abertura para criações colaborativas. Não faria sentido somente abrir as 

licenças autorais, o que parece ser válido é tornar o uso desses materiais em atividades 

colaborativas, e, assim, estreitar os laços entre quem primeiro produziu e aqueles que, 

por conseguinte, reinscrevem as mesmas obras com outros aspectos. 

O pontapé inicial foi dado com Fonseca (2012), para pensar na abertura e uso de 

produções artísticas. Sempre que encontramos autores e suas obras procuramos tomar 

emprestado suas ideias e, ao mesmo tempo, abandoná-lo. Não por mero desprezo, mas 

para vermos até onde as suas ideias conseguem repercutir em nossos pensamentos. 

Deixaremos de lado, ao menos por ora, o texto específico de Fonseca, porém ao longo 

do trabalho, ele reaparecerá no tema “licenças mais poéticas”. Convidamos, por ora, 

concentrarmo-nos naquilo em que a nossa pesquisa rastreou no tocante às performances 
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de algumas bandas que se inserem num circuito de festividades nas noites nômades
90

. A 

performance dessas bandas quebra as licenças de autoria, quando fazem possibilitam o 

envolvimento do público nas apresentações. No ápice daquele evento, o que a banda 

busca trazer àcena com sua atuação é o anseio de arrombamento das amarras que estão 

envoltas ao redor dos corpos presentes no público, criando com a performance uma 

espécie de território de liberdade momentânea. Exemplo disso é a imagem a seguir, que 

mostra a captura de um close de como os artistas presentes no palco convidam os os 

corpos dispostos na cena para que subam e compartilhem a performance, tornando a 

interação entre ambos uma forma de abertura colaborativa. 

 

Figura 16: Emblemas e Héllen. Foto: Lex Mendes 

O que se põe em jogo – entre palco e público, público e rua – é o desejo que faz 

desenjaular os corpos ali presentes e torná-los corpos vibráteis. Rolnik (2011) nos 

apresenta a sua concepção acerca do “corpo vibrátil” no intuito de demonstrar que no 

encontro entre corpos algo se passa, esse algo seria a capacidade de poder afetar outro 

corpo (ou ambos), com isso mostrando que os corpos tem a capacidade de se fazer 

“afetar e serem afetados” (ROLNIK, 2011, p. 31). A autora nos diz que um corpo 

vibrátil é sempre dotado de uma excitação no encontro, liberando sensações 

imperceptíveis aos olhos nus, mas que essas excitações no corpo vibrátil são aquilo que 

pode então dar direções em busca de realizar agenciamentos. “O corpo vibrátil indicará 
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 O conceito de noites nômades é trabalhado Almeida e Tracy (2003), no livro Noites nômades: espaço e 

subjetividade nas culturas jovens contemporâneas, onde se busca compreender um perfil do universo 

juvenil que ocupa o lugar numa cartografia da noite. 
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as direções a tomar, os agenciamentos a fazer” (ROLNIK, 2011, p. 44). É no corpo 

vibrátil que o afeto pede passagem. 

A partir das interações entre público e banda enxergamos as tentativas de dotá-

los novamente de uma energia capaz de trazer para si o que os afetos proporcionam: 

novas configurações a partir da incidência de um corpo sobre outro. Há ♪ tantas pessoas 

querendo sentir sangue correndo na veia ♪, e, na circulação em espaços de 

entretenimento, o sangue pode escoar do corpo enquanto vida que se move no 

dancefloor. Agitar o corpo e possibilitar a vida, a percepção do corpo vibrátil ajudando 

nessa tarefa. ♪ Se movimenta tá vivo ouvi milhões de vozes gritando ♪ 
91

. 

A re-vibratilização desses corpos é de domínio público, a partir do momento em 

que eles se reinscrevem no comum, apresentando/performando esse fluxo de desejo 

através da afetação
92

 de um corpo sobre o outro. Essa atividade de performar o desejo 

de afetação traz àquela ambiência relevo à paisagem existente, ocasionando nela uma 

nova camada, novas densidades no mundo. O desejo do qual estamos falando deve ser 

compreendido pelas “ousadias” por trás das tentativas de lugares mais “aclimatados”, 

onde as vivências se deem de forma mais ”amenas”. Essa “ousadia” foi o termo que o 

próprio Dj BEE pronunciou ao nos comentar o vetor de produção dos looks e das festas 

onde ele se apresenta.  

Nossa pesquisa tem se direcionado cada vez mais para a compreensão 

micropolítica do desejo nas performances, e percebê-las não a partir das figuras que 

estão no palco, mas, sobretudo a partir da relação entres essas e o público que se insere 

em determinado contexto. O close é uma performance do desejo? Constitui-se ele em 

um exibicionismo coletivo? Necessidade de palco? Ou seria então uma demonstração de 

que outras territorialidades são possíveis? Cremos que o close pode ser um reflexo 

retrovisor das performances que ali acontecem, tornando-se então o reflexo do afeto 

reterritorializado no outro. Vê-se então que a composição de uma performance/close já 

é uma relação direta entre o palco e o público, relação entre “outros” posicionados em 

lugares diferentes nesses eventos. O close pode então ser algo da ordem do comum. 
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 Teto de vidro, composição da cantora Pitty. Disponível em: <https://youtu.be/pFNNOmwc3vM>. 

Aceso em: 15/01/2016.   
92

 Rolnik (2011) nos mostra como momento de a(fe)tivação o ato de deixarmo-nos “roçar pelo mundo”, 

quando nos encontramos com outros corpos e então extraímos desse encontro forças. Nesse sentido, 

Rolnik (2011, p. 47) frisou que “o que importa é que esteja sendo possível fazer passar afetos”, esse 

campo de intensidades que atravessa matérias quando em contato com outras. 

https://youtu.be/pFNNOmwc3vM
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Figura 17: João em Bad Romance. Acervo Pessoal 

As “trocas ilimitadas” que essa arte possibilita se apresentam então quando, por 

exemplo, nos deparamos com o close que acima registramos. Na fotografia, uma das 

pessoas que estava no lugar reservado ao público num show do Emblemas começa a 

coreografar uma música. Meados de 2010, a cantora estadunidense Lady GaGa lança o 

videoclipe da sua música Bad Romance, uma das canções que se torna carro-chefe de 

sua carreira. Poucos dias após o lançamento de tal música um simples partícipe do 

evento (João) dedica-se a assistir incessantemente esta coreografia e decorá-la. A 

cantora contava com toda uma gama de profissionais para a produção desta obra visual 

e pode até não saber que dias depois na cidade de Natal, no bairro da Ribeira, num 

ambiente nomeado Galpão29, um jovem desconhecido (e não performer) estaria 

transformando o que ela produziu sob forma de readaptação para aquele ambiente.  

A música tocou e vários espectadores presentes no ambiente conheciam partes 

da coreografia, embora naquela noite, o destaque ficasse por conta de João. O fã da 

cantora, conhecia inteiramente Bad Romance e a coreografia, e, por isso, se autorizou a 

subir ao palco e coreografar cada passo dela. Afinal, quem estava performando? A 

banda e o DJ que executavam um pocket show com algumas sacações interativas com o 

público? Lady GaGa corporificada por João naquele espaço? João e sua dedicação em 

devorar aquela coreografia? Apostamos na ideia que todos performavam, pois ali havia 

o fluxo de interações entre Lady GaGa, o Dj e João e o público. 
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Voltemos ao que nos provocou anteriormente, o texto de Fonseca (2012), para 

refletirmos sobre como as licenças mais poéticas se definem. Percebemos que ao 

produzirem algo, como no caso anteriormente citado, foi na criação de uma música e em 

seguida o clipe, os artistas deixam as suas obras em aberto. As produções artísticas 

convidam aos que as apreciam a realizar pequenas modificações, tornando-as potentes e 

passíveis de afetação. Há produções musicais que convidam os seus apreciadores a criar 

junto com elas momentos de satisfação para a vida e, com isso, buscando formas para 

que com elas haja uma liberação dos corpos ou a superação do sofrimento
93

 pela arte. 

Superação no sentido de se desamarrar dos estigmas que funcionam como efeitos de 

inferiorização, buscar novos prazeres que espaços das artes podem possibilitar quando o 

corpo se abre ao conhecimento de outras zonas de prazer.  

Não ter medo, atrever-se em outras empreitadas onde o corpo-cadeia que 

aprisiona os sujeitos deixa passar algumas brechas, e nessas brechas fazer passar outras 

trajetórias para o seu corpo, como o faz Danina Fromer, aquela “mulher de verdade”, 

que nasce num corpo designado como feminino, mas que quando sai de casa para a 

noite vai montada na drag queen Kathiusca Combalanska – que socialmente é atribuída 

uma prática onde um homem se veste com atributos do universo feminino para 

apresentar-se em eventos –; ou mesmo quando ela faz questão de ser confundida como 

uma travesti e sai às ruas anunciando que ela pode ser mais que qualquer determinação 

social que engessa as pragmáticas do corpo ao nascimento a partir de determinadas 

disposições biológicas.  

O corpo vai sendo transformado em uma matéria que se deixa atravessar por 

outros corpos, para compor então o corpo momentâneo, e de closes, um corpo montado 

que se expressa no limiar da sua existência nas ruas da vida. Esta é uma performance-

ousadia do corpo de quem fica “muito louca”, como o faz Sharon Star
94

 que, junto com 

dois amigos, volta para casa e diz que está “muito colocada”, mas “quem diabo se 
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 Recentemente a cantora Lady GaGa postou em seu perfil na rede social Instagram uma foto com  a 

seguinte legenda “Tonight we turned all our pain into a rave. Make art of your sadness, and your whole 

life will be a party of the future. #artraveIstanbul what an incredible crowd” [Hoje à noite nós 

transformamos toda a nossa dor em uma rave. Faça arte de sua tristeza, e toda a sua vida será uma festa 

do futuro. #artraveIstanbul uma multidão incrível] tradução nossa – (a tag #artraveinstanbul trata-se de 

“Art Rave” – nome da atual turnê da cantora, no show em Instanbul).  A cantora propõe que seus “little 

monsters” criem, desde suas dores, a arte. Essa proposta de criar arte a partir daquilo que sentem, os 

sofrimentos, a cantora debate e propaga ao longo de sua carreira. Segue link da foto com a legenda 

<http://instagram.com/p/tBeXxJpFLm/> (acessado em 15/12/2015).  
94

 Encontramos no vídeo de título Sharon depois da balada, aquilo que aqui foi narrado. O vídeo está 

disponível no seguinte link: <https://youtu.be/0dKObD3i3IM>. Acesso: 15/01/2016.  

http://instagram.com/p/tBeXxJpFLm/
https://youtu.be/0dKObD3i3IM
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importa?!”. Ela curtiu a noite, usou e abusou de bebidas e afins, e, enquanto 

ziguezagueia entre os calçamentos do percurso que vai da parada para a sua casa 

reafirma que ela “fecha”, porque “um corpo é um corpo, né mona?!”. Personagens 

desobrigados de si, que se montam e desmontam, ao bel prazer do momento e então 

saem de casa e “põe a cara no sol”, para mostrar que nem tudo é vivido somente entre 

quatro paredes e nos guetos das cidades. Os xingamentos cotidianos, as rejeições em 

diversos âmbitos sociais e os perigos compõem a vida desses sujeitos, como obstáculos 

nos seus percursos; interessa-nos ver como eles reagem em “relação com as punições”. 

Transformando a reação às punições e castrações da vida em um modo de amenizá-las. 

Reagir e, com isso, trazer para a vida tons de suavidade. Leveza na reação aos efeitos 

castrativos é encontrada quando a vida está desobrigada de carregar um fardo 

representativo de um grupo maior. Reagir às punições que lhes são ocasionadas em 

determinados encontros não com discursos de redenção, mas com “máfias”
95

. 

 

2.3 Musicalidades Maiores e Menores 

 É som de bicha, traveco, satanista, mas quando 

toca todo mundo vai pra pista.  

(U.D.R. - Rock And Roll Anti Cósmico da 

Morte
96

) 

 

Fica claro em nosso trabalho que fomos enrabados
97

 por Deleuze e Guattari, 

várias categorias conceituais dos autores estão presentes no nosso léxico, são eles 

operadores cognitivos e intelectuais que nos lançam ao mar de ideias para que 

atravessemos as tempestades do nosso pensamento – abandonando-os sempre que 

possível, ou, ao menos, tentando enviadá-los
98

, para que no nosso texto eles possam dar 
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 Máfia diz respeito a comentários ácidos, estes comentários surgem como resposta a alguma provocação 

e que são direcionados a estas pessoas quando buscam desmerecer ou inferiorizar alguém. Uma máfia 

está, na maioria das vezes, carregada de ironias. Nela há um vigor “venenoso” e rápido como uma picada 

de uma serpente peçonhenta, um resposta ágil para um determinado comentário julgado como 

desnecessário. 
96

 Rock And Roll Anti Cósmico da Morte - U.D.R. Disponível em: <https://youtu.be/VgJjEGOTHks>. 

Acesso: 16/01/2016. 
97

 Termo utilizado por Deleuze ao dizer que em determinados autores ele buscava fazer um filho pelas 

costas, que seriam ao mesmo tempo filho dele, mas também do outro autor, e era importante que esse 

filho fosse monstruoso. No livro Conversações (1992) traz o texto Carta a um crítico severo e que mostra 

essa proposta do autor.  
98

 Torná-los viados, fazê-los dar os closes junto com nosso pensamento. 

https://youtu.be/VgJjEGOTHks


69 
 

seus próprios closes. Não somente categorias conceituais estão sendo trabalhadas a 

partir deles, mas também a ideia de “relatar acontecimentos”. 

Nos escritos deleuzo-guattarianos, encontrou-se a noção de literatura menor, 

que aqui tomamos emprestado para transmutá-la em musicalidade menor. O conceito de 

literatura menor aparece no terceiro capítulo de Kafka Para uma literatura menor 

(2003) quando os autores já apresentaram algumas pistas das experimentações 

realizadas por Kafka, onde o literário teria percorrido formas distintas de falar. No 

percurso dos escritos de Kafka, ele fala como rato, cão, ou insetos, mostrando em sua 

literatura um autor que metamorfoseou-se. Deleuze e Guattari ainda apresentaram um 

Kafka que falava de modo que as minorias
99

 estivessem escritas nessa literatura.  Nesse 

sentido:  

Uma literatura menor não pertence a uma língua menor, mas, antes, à língua 

que uma minoria constrói numa língua maior. E a primeira característica é 

que a língua, de qualquer modo, é afectada por um forte coeficiente de 

desterritorialização.  (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p.38) 

 

 Após essa análise, torna-se mais fácil à compreensão da escrita 

desterritorializada na obra de Kafka, quando Deleuze e Guattari explicitam o fato de o 

ter se proposto a escrever em uma língua alemã de Praga. Escrevendo com esse tom 

Kafka estaria descodificando a si e a sua escrita, dando voz a outros seres através 

daquilo que produzia. Despretensioso, pois ele já não buscava escrever no alemão dos 

demais escritores alemães, e, estando entrelaçado às culturas tcheca, judia e alemã, não 

pensou em produzir de outro modo que não o de um alemão de Praga. 

Escrevendo num alemão de Praga, Kafka estaria, segundo Deleuze e Guattari, 

produzindo em um alemão que era a língua maior daquele povo, mas sim 

problematizando a língua dos povos imigrantes, que se viam obrigados a utilizar uma 

língua que não era a sua. Escrever em alemão de Praga poderia então ser uma forma de 

mostrar a distância existente entre a cultura alemã e a cultura tcheca, unindo-as e 

mostrando uma forma diferente de escrever. 

Quantos é que vivem hoje numa língua que não é sua? Ou então, nem sequer 

a sua conhecem, ou ainda não a conhecem, e conhecem mal a língua maior 

                                                             
99

 Na obra Kafka Para uma literatura menor (2003), prefaciada por Rafael Godinho, onde Godinho busca 

deixar clara a ideia de minoria nos autores da seguinte forma “A minoria não é definida pelo número mais 

pequeno, mas pelo afastamento, pela distância em relação a uma dada característica da axiomática 

dominante” (DELEUZE, GUATTARI, 2003, p. 15). 
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que são obrigados a utilizar? Problema dos imigrantes e, sobretudo, dos 

filhos deles (DELEUZE, GUATTARI, 2003, p.43) 

 

Esse sentimento de desencontro, tanto com a língua quanto com o fato de 

escrever, pode dar pistas para que compreendamos a forma que se dá a escrita para 

autores como Kafka. Tentando ir mais além da questão literária, traremos as questões 

tocantes a grupos que vivenciam experimentações no campo da produção musical. 

Diversas bandas estão vivenciando, em diversas instâncias, lugares numa escuridão 

cultural dedicada aos estilos musicais que não dizem respeito ao circuito de uma 

“grande cultura”, se fossemos taxar as formas de se produzir nas artes. 

Abrindo um debate acerca dos graus considerados para que algo seja 

considerado enquanto arte, ou não, esta pesquisa foi então atravessada pela vontade de 

compreender o fenômeno da minorização de determinadas musicalidades – que aqui, 

como esclarecido anteriormente, está sendo tratada enquanto musicalidades menores. A 

utilização do presente termo fez-se com o intuito de demarcar um campo de composição 

de processos artísticos desviantes, que não se encaixa na zona capitalizada das 

sonoridades estabelecidas; a primeira zona – que é compreendida como das sonoridades 

estabelecidas – diz respeito às composições artísticas que são apropriadas pelo mercado 

fonográfico, sendo rapidamente dissipadas através dos meios de comunicação com o 

intuito de massificar as escutas e visualidades, tornando-se mercadoria para o cotidiano 

das cidades. Essas produções de musicalidades maiores dão-se de acordo com a 

demanda e captura de produções tidas como codificadas, há nelas um padrão que remete 

ao “gosto comum”, que é determinado pela e para a sociedade. 

Há uma produção de miséria artística
100

 e de campos de concentração
101

 para as 

formas inventivas que fazem circular outros ares – diríamos ares amenos. As formas de 
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 Percebemos essa miséria quando determinados críticos do campo das artes, nesse caso específico os 

críticos da área da música, buscam mostrar um desvalor dessas produções artísticas. Para alguns, nessas 

produções, nada há de “verdadeiro”, tal qual a crítica de Regis Tadeu, “apresentador de programas de 

rádio”, desenvolve. Regis Tadeu vem apresentando críticas direcionadas ao Funk produzido no RJ, no seu 

blog “Na mira do Regis”, espaço cedido pelo Yahoo!, onde o dito crítico musical esteve denominando  o 

ritmo como a “coisa ridícula que vem do Rio de Janeiro e que o sr. DJ Marlboro fez o favor de batizar 

como "Funk", para desgosto de todas as pessoas que sabem o que é realmente este gênero maravilhoso”. 

Ele aponta essa crítica para as produções de Funk no RJ, mas podemos abranger a crítica desse ritmo 

ritmo musical de forma mais abrangente e, no caso, refletindo sobre o ritmo produzido e difundido em 

outros lugares, como é o caso da produção realizada pelo Emblemas Funk em Natal-RN. O texto está 

disponível na íntegra no seguinte link: <https://br.noticias.yahoo.com/blogs/mira-regis/resgatando-velhos-

papos-para-come%C3%A7ar-gostar-verdadeiro-funk-174341090.html>. Acesso: 15/01/2016.  

https://br.celebridades.yahoo.com/blogs/na-mira-do-regis/resgatando-velhos-papos-para-come%C3%A7ar-gostar-verdadeiro-funk-174341090.html
https://br.celebridades.yahoo.com/blogs/na-mira-do-regis/resgatando-velhos-papos-para-come%C3%A7ar-gostar-verdadeiro-funk-174341090.html
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criação que atuam sem o peso das sobrecodificações do campo das artes estão 

acessando determinados espaços de marginalização inventiva, tendo em vista as fugas 

dos métodos engessados de se criar artes. Os escapes das formas, assim como a 

produção pelas bordas dos cadernos de métodos do sucesso, fazem com que aquilo que 

é produzido em musicalidades menores entre numa zona que não se quer enxergar, ou 

não se pode. Esta zona impossibilita que o que foi produzido possa ser visualizado, ou, 

ainda mesmo que visto, não será apreciado em sua densidade e intensidade. 

Buscamos, até aqui, enxergar para além do olhar denunciativo de formas que 

engessam e engendram codificações nas produções artísticas, no intuito de trazer à tona 

aquilo que se apresenta enquanto experimentações que se fazem na marra, que escapa 

àquilo que se compreende como uma rede de captura e que é atualizada de modo eficaz 

pelo capitalismo. Apresentamos produções que são performadas em espaços comuns, 

pondo em prática ações que atravessam formas de agir e pensar o mundo em uma 

intensidade e vibratilidade, aquilo que exibe ao mundo o fluxo presente na vida, uma 

variação do espaço já preenchido sendo substituído por um vazio que traz consigo um 

conteúdo indeterminado
102

.No esvaziamento dos espaços existentes associam-se corpos 

para compor através de gravadoras, experimentando a arte de criar o próprio espaço 

para gravação das músicas. 

A partir da produção em uma “Folote Gravações”
103

 criaram um espaço onde as 

músicas puderam ser gravadas, mixadas e distribuídas, local esse onde a voz esganiçada 

de Kathiusca Combalanska pode ter seu espaço, bem como as vinhetas de Luciano 

Sabino puderam propagar seus deboches, e sua mente “máquina de putaria”, faz 

propagar as composições como frisou Kavad Madeiros. Ainda neste espaço Kavad 

Medeiros – ou DJ Pokémon – trabalha as bases para as músicas junto com os outros 

integrantes do Emblemas e assim constroem suas músicas para disponibilização em 

rede.  

                                                                                                                                                                                   
101

 Um exemplo da formulação da ideia de um possível campo de concentração são os espaços como as 

casas de eventos da Ribeira. Naqueles espaços são permitidas, de certo modo, as errâncias. Tenta-se 

restringir as produções artísticas, como é o caso das produções do grupo Emblemas, para as bordas da 

sociedade. Mas, à contragosto, elas estão acessando outros lugares, talvez na tentativa de tornar visível a 

sua existência. Deixamos sinalizados um show do Emblemas que aconteceu dentro do Shopping Orla Sul, 

fato que mostrou que o tipo de musicalidade exercida pela banda não está restrita aquele lugar que 

tentaram aprisionar para a visibilidade destas produções, os campos de concentração/mortificação.  
102

 Cf: CRAIA, E. C. P.. Gilles Deleuze e a questão da Técnica. Dois Pontos (UFPR), v. 08, p.139. 
103

 Início da música Fio Terra, do Emblemas. Disponível em: <https://youtu.be/sJMdxkHEYRU>. 

Acesso: 15/12/2015. 

https://youtu.be/sJMdxkHEYRU
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Ouvir alguns trechos dessas composições de musicalidades menores é algo que 

expande os ouvidos para criações que já existiam. Todas as vezes que chega o período 

natalino ouvimos canções que se tornaram clichês para a data comemorativa. O 

Emblemas fez uso de uma dessas canções, e, com ela, possibilitou-nos a compreensão 

de se fazer desterritorializar algo. A partir da produção artística do grupo podemos ver o 

que se passa quando se faz uso de algo existe. Eles criaram algo a partir da canção Bate 

o sino, modificada pelo coletivo e intitulada Bate o grelo
104

. A primeira vez que 

ouvimos a versão emblemática foi num show da banda, que jogou ao público a sua 

composição. O show começou, véspera de natal, e o setlist do Emblemas voltado para 

temas natalinos. A banda entoou a seguinte letra: 

♪ Bate o grelo pequenino bofe da FEBEM/ Já peguei você menine cafuçu do 

bem/ Com a neca grande olhe o bofe já quer me gravar/ Papai Noel e os 

viadinhos chegam pra fechar/ Todos esperando para comer peru/ Minha 

casa é muito pobre eu to comendo é urubu./ As mina tão lá fora esperando o 

pai voltar/ Na carruagem fashion que não para de piscar. ♪ 

 

Dessa maneira, percebemos a transformação de uma das músicas clássicas do 

período de natal, “bate o sino”, em música com outro teor, através de uma profanação 

que a transforma em paródia. Agamben (2007) levou-nos a uma incursão ao tema das 

profanações, mostrando que quando algo é profanado ele está então “restituído ao uso 

comum dos homens” (p. 65).  Ainda na mesma obra o autor também nos apresentou a 

noção de paródia onde mostrou o percurso do termo. Nessa construção da ideia de 

paródia estiveram atrelados cantos que serviam para “reanimar o povo”, de modo a 

inverter tudo o que havia sido apresentado anteriormente, desta vez inserindo conteúdos 

ridículos. Diante do trecho da música, que anteriormente citamos, vimos então a lógica 

da construção de uma paródia com fins profanadores de uma composição amplamente 

difundida e que circula em períodos natalinos.  

A banda Emblemas então realizou um show e cantou a sua versão “bate o grelo”, 

subvertendo o conteúdo da letra, inserindo no período natalino uma letra carregada de 

termos “chulos”. Nesse sentido, pudemos ver uma profanação não só da letra “bate o 

sino”, mas também do próprio período natalino no espaço do show. Finalizamos a 

discussão sobre a paródia desta música com o seguinte trecho: ♪ Stand-up especial que 
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 O coletivo Emblemas convida para que no natal sejam ouvidas suas versões atualizadas das canções 

natalinas, como é o caso da sua versão de nome Bate o grelo. Disponível em:< 

https://youtu.be/YBFuY4N2RvQ>. Acesso: 15/01/2016. 

https://youtu.be/YBFuY4N2RvQ
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presente você quer/ Quero Emblemas no natal que é pra mostrar como é que é ♪. E o 

grupo mostrou como é o natal deles em uma apresentação em que foram convidados 

para realizar um show para o Natal em Natal, na praça da árvore de Mirassol. 

♪ A gente topa tudo cabaré, cinema e bingo. A gente bebe sexta-feira, sábado e 

domingo♪. Assim é dito no decorrer da música Funk da Samu
105

, onde os integrantes do 

Emblemas convidaram a artista potiguar Simona Talma e cantaram uma composição 

autoral da banda. Um funk que anteriormente eles fizeram para “tirar uma onda” com a 

situação da dengue e questões referentes ao atendimento por parte da SAMU ganhou 

nova roupagem. Nessa outra versão adicionaram partes que mostram uma personagem 

afirmando: ♪ bebo whisky, bebo rum, bebo saquê com gasolina, to bebendo, to 

pagando, só não cheiro cocaíca (...), bacardi falsificado, eu bebo pinga com esgoto. Ah, 

eu quero ouvir esse é o bonde da overdose/ enche a cara de birita pra depois tomar 

glicose. ♪ 

Iniciamos o presente debate indicando que os produtores musicais, desde DJ ou 

bandas, trazem consigo o anseio de apresentar ao público um cardápio de composições 

que expressem as suas próprias línguas musicais, aquilo que Kafka buscou realizar 

através da sua “própria língua”. O contato entre público e performers convida sempre a 

expansão de musicalidades.  

 

2.4 Borrar as palavras, musicando-as. 

A arte expressa. Expressa os sentidos e ideias de quem a cria. Expressa os 

processos criativos de quem a elabora em uma relação com o outro. A arte comunica, e 

quem a produz está se comunicando com um outro que a recebe. Procuramos então ver 

como estão sendo passados fluxos nos processos criativos na atualidade, que refletem os 

ressentimentos a partir das impossibilidades da vida de quem vivencia as artes.  

Experienciar a arte, vivê-la, senti-la. Qual a vivacidade do corpo experimentado a partir 

das ondulações sonoras presentes em performances artísticas na atualidade? Estão sendo 

experimentadas outras formas de se vivenciar um estado de arte? Consideramos essas 

potências criativas. E mais: para esses produtores musicais envolver-se em processos 
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 Funk da SAMU do Emblemas. Disponível em: <https://youtu.be/aocCRcgdNmQ>. Acesso: 

15/01/2016. 

https://youtu.be/aocCRcgdNmQ
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criativos denota seus anseios por liberdades musicais, realizando-os de tal modo 

poderem vivenciar esses estados de arte não individualmente, mas em contato com 

outros atores. 

Há no comum todo um princípio de encontros, os atores estão interagindo entre 

si, e, a partir dessa interação, estão se transformando a cada momento, assim como 

Latour (2012) nos mostrou com o princípio dos encontros, onde são feitas associações. 

Quando trazemos a questão da micropolítica por trás de determinadas produções 

sonoras é de nosso interesse apresentar a luta pela expansão da vida dos atores 

envolvidos nesse processo. Afirmar a vida a partir de um momento de contato com 

outros atores, são essas possibilidades que se constroem nos contatos com outros modos 

de se experimentar a vida. Visualizar esses campos de forças
106

 onde as linhas da vida 

estão sendo traçadas e sacudidas, nesse momento em que os atores estão se contagiando, 

adentrar no campo das intensidades nas quais os corpos estão conseguindo se expandir 

enquanto vibráteis.  

Se ao que nos propomos é ir ao encontro do que tem se formando enquanto 

novo
107

, perceber as composições de novas territorialidades, sentir os corpos em estado 

de afetação, teremos então que dar aos nossos olhos novas lentes para que possamos ver 

estas outras formas, mesmo que seja uma lente emprestada de outro sentido, uma 

sinestesia para o conhecimento.  Aos nossos ouvidos, dilatá-los para que as partículas 

menores que as novas compreensões de social nos propõem possam ser não só audíveis, 

mas rastreáveis – como nos mostra Latour, com a ANT
108

. Buscamos mostrar que nem 

tudo está amortecido, tampouco anestesiado. Os corpos estão buscando formas de se 

aventurar, conhecer novas trajetórias para o espaço que se abre a criações.  

As produções artísticas se apresentam, por vezes, como uma das possibilidades 

de se usar seu corpo como expressão, atrever-se em outras empreitadas que não as 
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 A questão dessas forças são traçadas no plano daquilo que Foucault desenvolveu enquanto poder e 

Deleuze (1992, p. 116) nos diz que “era a relação das forças com outras forças”, mas sobretudo 

adquirindo um sentido de “dobrar a linha de força, trata-se da constituição de modos de existência”.  
107

 Deleuze (1992) nos diz que buscava “a formação do novo, a emergência ou o que Foucault chama de 

‘atualidade’” (p.109), e, é nesse sentido que seguimos com a nossa agenda de pesquisa. Buscando sempre 

traçar cartografias, a partir de “microanálises” como proposta de Deleuze, e para Guattari (1981) uma 

“micropolítica do desejo”.  
108

 Na obra Reagregando o Social, de Bruno Latour (2012), os tradutores optaram por não traduzir o 

termo ANT, um acrônimo para Actor-Network Theory. A decisão deu-se em razão do termo ant em 

inglês significar formiga, estando em sintonia com a proposta teórica de Latour.  
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formas prét-à-porter. As letras tornam-se uma das máquinas de guerra
109

 nessa batalha 

pela vida, bem como a composição de territórios para a existência dos agrupados. Nos 

palcos, performam-se seus desejos, montam-se e se desmontam suas máscaras, 

potencializam-se e se acionam devires – quaisquer que sejam estes. Falar, cantar, entoar 

um som a partir de uma forma-outra, de modo a se conseguir numa forma inventiva, 

uma suavidade – a partir de um devir-língua – algo de forma singular, podendo 

potencializar as subjetividades. 

Um dos desafios de devir-língua pode ser o de atravessar as formas de 

linguagem sensata
110

 e entrar no âmbito das intensidades através de um viés de linha de 

fuga. A palavra entoada fazendo com que o som da sua anunciação provoque uma 

vibração na subjetividade flexível. Um som anunciado sem medo e repetido sem culpa 

destitui a palavra e o estigma, pondo em face de um novo uso. ♪ Vem miguxa, 

patricinha requebrando até o chão, vai moninha, joga o cu e faz carão ♪. 
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 Essa noção foi exposta na nota de rodapé de número 31. 
110

 Cf. Deleuze e Guattari, Kafka para uma literatura menor, 2003, p. 46. 
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3. O close e a rua 

I am not a freak. I was born with my freedom. 

Don't tell me I'm less than my freedom. 

(Lady Gaga – Bad Kids
111

) 

 

Uma área citadina permite que os corpos transitem, mas, dentro dos seus 

parâmetros. Como então podemos pensar sobre corpos-desejos em desajuste, 

expressados de forma aberrante? Como então perceber aquilo que transborda ao 

imaginário citadino dos cidadãos? A aparição de novas composições estéticas nos 

corpos, composições estas que circulam nos espaços de entretenimento. Espaços 

noturnos que em seus escuros corpos-desajustados habitam de forma momentânea. 

Haveria nesses espaços condições de aberturas para liberdades enquanto possibilidades 

de vida para quem foi taxado como aberrante? 

Pitty em sua canção No escuro
112

 constrói a imagem da inserção de um corpo na 

penumbra da noite. Na canção ouve-se: ♪ Quando tá escuro e ninguém me vê, quando tá 

escuro, eu enxergo melhor, quando tá escuro, te vejo brilhar ♪. Talvez não somente 

aquela pessoa que diz gostar de habitar o escuro; na cidade podem existir outros 

semelhantes que também buscam habitar o escuro das ruas. Há corpos que fazem uso do 

escuro da noite para que possam sair de casa para deambular pelas ruas e pelos espaços 

da cidade. Ouvimos os  passos desses corpos descendo as ruas e gargalhando por entre 

as vielas do Bairro da Ribeira. Quando está escuro os corpos compostos saem de casa 

com glitter, maquiagens, paetês. Ouvimos o canto que revela aspectos de  um corpo que 

se insere  na sombra da noite, que vai caminhando por entre as ruas e pelos escuros da 

cidade. Relembramo-nos de corpos que apareceram no centro histórico de Natal e que 

anunciaram algo de novo sobre as festas e sobre a vida que ia sendo tecida naquele 

espaço: ♪ é onde fico à vontade, sem medo da claridade ♪.  

Se no escuro as pessoas podem vivenciar sem medo as suas vidas, é justamente 

porque na claridade algo de essencial para essas vidas foi tolhido. O carinho, um aperto 

de mãos, um abraço ou beijo pode ser impedido em determinados espaços. Citamos no 
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 Bad kids é uma canção de Lady Gaga. Disponível em:< https://youtu.be/lxhjHz9FYQE>.  Acesso: 

15/01/2016. Livre tradução: Eu não sou uma estranha, eu nasci com a minha liberdade. Não me diga que 

sou menos que minha liberdade. 
112

 No escuro de Pitty. Disponível em:< https://youtu.be/AYVOQ4z4Jzc>. Acesso: 15/01/2016.   

https://youtu.be/lxhjHz9FYQE
https://youtu.be/AYVOQ4z4Jzc
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primeiro capítulo o caso das miguxas que nos shoppings não puderam dar beijos, os 

seguranças do estabelecimento expulsavam os casais que insistiam em trocar carícias 

naquele espaço. O que foi acionado para justificar as proibições é que aquilo estava 

deixando desconfortável a maior parte dos consumidores que frequentavam o ambiente. 

Argumentos que a maioria das pessoas utilizava a para justificar as ações por parte do 

shopping, pode ser entendido como algo sendo agenciado por segmentos rígidos, nos 

quais se manifestam repúdio ou intolerância de expressões afetivas-sensuais em público. 

A segmentaridade rígida, segundo Deleuze e Guattari (2012a, p. 112), é compreendida 

enquanto um território regido por uma “uma linha dura”. Neste sentido, observam os 

autores que uma linha dura opera a fim de organizar os segmentos de forma dual, 

através de “círculos de ressonância” atravessados por uma “sobrecodificação 

generalizada” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 112). A organização de um território 

por aqueles que estão contemplados nele e por aqueles que não podem estar presentes 

ali.  

Nossa indagação: naquele espaço a vida pode ser vivida, mas de qual forma? A 

sobrecodificação generalizada que organiza os espaços da vida social, sempre deixa 

vazar fendas para que nela sejam operadas mudanças. No caso da construção de espaços 

de interação no seio das luzes do shopping, ela não possibilitaria aos jovens encontros 

afetivos?  Justamente, as proposições de Deleuze e Guatarri (2012a) buscam romper 

com a compreensão dual das coisas e fatos. Nesse sentido, os corpos segmentados estão 

compostos pelas linhas da vida; para os autores são elas de três tipos: linhas de fuga, 

linhas macropolíticas (rígidas) e linhas micropolíticas. Cada uma dessas linhas compõe 

uma vida, de forma simultânea, tendo em vista que, em um determinado momento, uma 

linha dessas age com mais força. A imagem das linhas da vida foi compreendida por nós 

a partir da imagem de uma trança, que com três partes de fios vai tecendo sua estrutura. 

Se, em um determinado momento, uma das partes fica frouxa a trança muda a sua 

estrutura. Cada uma das três partes da trança vai ocupando no trançado da estrutura um 

lado, nenhuma delas permanece no mesmo lugar. As linhas da trança vão 

ziguezagueando entre si para compor a trajetória da existência que a compõe. 

O nosso campo de estudo mostrou que o espaço da festa estava aberto para 

receber estes corpos, entretanto no shopping o direito de se tocar foi bloqueado. Quando 

pensamos sobre a questão das festas e da circulação desses corpos, percebemos que a 



78 
 

eles é dado “o meio de se exprimir no campo social” (GUATTARI, 1981, p. 66)
113

, 

mostrando que encontros acontecem de passagem por instantes de festas. 

Compreendemos que a festa é somente um momento circunscrito na cena citadina; é 

dentro deste momento de festa que habita a possibilidade de subversão dos espaços 

diurnos do circuito da vida, para vertê-los em espaços vivos (a cidade, a vida e o corpo). 

Flertando novamente com Pitty, posso dizer que o pesquisador que aqui se encontra está 

incluso nesses mesmos semelhantes que buscam o escuro; ele relembra, então, a si 

mesmo: ♪ passo o dia inteiro esperando a noite chegar, porque não há mais nada que 

eu queira fazer ♪.  

Outro exemplo de um corpo que habita o shopping, e, dele busca fugir no 

“fds”
114

, é o corpo que semanalmente naquele espaço trabalha. Esse corpo logo após o 

dia de trabalho vai à faculdade, ao término da aula atravessa a cidade e chega em casa 

para descansar. Este é um corpo que quando em seu quarto descansando divaga e pensa 

qual será o próximo evento em que irá participar. Nessas horas, aquele corpo maquina 

em seus pensamentos como fará para montar seu próximo look; ansiosamente os dias 

passam até chegar o momento em que seu corpo é desobrigado das atividades cotidianas 

que na cidade é submetido. O próximo passo realizado no “fds”
  
é o de “dar um baile”

115
 

na vida e fazer bailar o corpo. 

É a partir das massas que surgem “pessoas interessadas que experimentam novas 

formas de viver”, como afirmou Guattari (1981, p. 67). No primeiro capítulo, 

mostramos como as miguxas saíram de casa para irem ao shopping e naquele espaço 

estavam sendo expulsas. No segundo capítulo, citamos o caso da drag queen, que 

diariamente trabalha e espera o “finde”
116

 para extravasar e descarregar toda sua energia 

numa montação. Reforçamos estes dois exemplos trazendo à baila o corpo que trabalha 

no shopping e nos finais de semana vão à Ribeira embebedar-se de vida.  

Há corpos que se aventuram sem precisar da montação com paetês, leques, 

collants, maquiagens e afins. A “bicha” sai de casa toda “normalzinha”, dobra a esquina 

e apresenta toda a segurança presente no seu corpo quando passeia pela cidade. Cara de 
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 Cf Guattari, Devir criança, malandro, bicha, 1981 p. 66. 
114

 Abreviação para fim de semana, que consta desde o vocabulário da noite, como é anunciado nos flyers 

das festas. 
115

 Dar um baile é utilizado para a relação de atrito com outrem, revidando algo que impossibilita alguma 

ação ansiada. 
116

 Termo que contém a mesma conotação de fim de semana e fds, esclarecido na nota 114. 
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“abusada”
117

, com “óclão” (sic) e sorriso de canto de boca. Naquele exato momento ela 

não está na balada, mas qual momento de sua vida não pode se tornar uma festa? O 

sorriso, a acidez nos comentários, a rabissaca, tudo isso atravessa sua vida e faz com 

que a cidade perceba seu corpo. Naquela existência que se afirma em rabissaquear algo 

“muda sua relação com seu próprio corpo”; como frizou Guattari (1981), exatamente ali 

onde sua vida é exercida: na cotidianidade. Criar novos desígnios para o corpo, para si, 

e, sobretudo, para sua relação com o mundo. Uma existência que se cria tanto na balada, 

quanto nas ruas, habitando fragmentos de mundo. 

As formas executadas nas ruas, bem como os closes nas baladas, expressando 

uma performance no contexto citadino, pode ser entendidos  como algo pensado por 

antecipação? Antes de imaginarmos se tratarem de tramas resultantes de uma 

racionalização, cremos que as composições dos closes são, antes de tudo, 

microrevoluções de si. Quando um corpo já não espera mais anoitecer para se sentir em 

casa, ele inventa para si o seu espaço. Ela não tem mais medo da claridade, está muito 

bem “pondo a cara no sol”
118

. A cidade vai se encarregando de receber todos os corpos 

que em sua extensão estão brotando. 

 

 

 

 

 

 O som dos passos de uma ‘bunita’ (sic) na rua reinsere no espaço da cidade um 

pequeno movimento sonoro, o som dos passos do seu close. Se para cada um dos corpos 

que se aventura na cidade o pôr a cara no sol é um exercício diário, cada um o faz 

tentando traçar sua vida naquele espaço. Sempre estamos criando nossos corpos, como 

Foucault (2013) mostrou. Deleuze e Guattari (2012a) indicaram um “devir-clandestino”, 

como um modo de permanecer criando espaços de vida e fugindo deles. Na cidade, a 

vida se cria e recria, diversos espaços estão devindo um “em casa” para o corpo que 
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 O termo cara de abusada remete a atitude blasé. 
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 O termo “põe a cara no sol” surgiu na internet, viralizando rapidamente. Disponível em: 

<https://youtu.be/kvIkULPtIOk>. Acesso: 15/01/2016.  

Close - (s.f) # Etim.: do ing. Close, derivação do termo clos proveniente do francês antigo 

“fechado”, que por sua vez é originário do termo clausum e clausus. Verb. Fechar, terminar, 

concluir. Adjt. Perto, próximo.  

Ato ou efeito de fechar algo, encerrar algo, por fim. Estando passível de ser um adjetivo para 

designar proximidade. 

https://youtu.be/kvIkULPtIOk
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busca seu lugar na passagem da vida. Deleuze e Guattari (2012b) argumentaram 

também que criamos territórios trazendo conosco pedaços de meios, que carregam 

codificações.  

Um corpo criado no seio da cidade, atravessando as estéticas existentes e 

compondo com elas novas figurações da vida passeou diante dos nossos olhos. 

Investimos no close da vida para pensarmos como as vidas estão sendo atravessadas por 

codificações de territórios existentes, subvertendo-os e transformando em 

possibilidades. Se nas ruas da cidade a vida existe, é nos asfaltos da cidade que o 

traçado das linhas vai compondo vidas. Insistimos ainda que nas baladas da vida o 

corpo baila e existe nas suas composições. 

A nossa opção em investir na balada enquanto esse espaço que se cria e 

possibilita ao alargamento e exercício de existências inspirou-se em Foucault (2013). 

Por serem espaços reais e localizáveis, o autor denominou-os de espaços heterotópicos. 

O autor deixou-nos a imagem de um espelho enquanto um lugar sem lugar, mas que 

possibilita que ele perceba a si. Ele realiza um esclarecimento de que o espaço do 

espelho é utópico, porque a imagem que ele projeta é virtual, mas não deixa de ser real, 

tendo em vista que o espelho existe num local específico. No tema das heterotopias, o 

autor desenvolveu dois tipos: as heterotopias de crise e as de desvio. As de crise 

apresentam-se enquanto lugares que representam “estados de crise” (FOUCAULT, 

2013, p. 21). As heterotopias de desvio são espaços que “são antes reservados aos 

indivíduos cujo comportamento é desviante relativamente à média ou à regra exigida” 

(FOUCAULT, 2013, p. 22).  

Justamente, o espaço da festa dedica-se ao desenvolvimento de momentos de 

prazer. Sobre isso, Foucault (2013, p.22) frisou que, no contexto atual, “a ociosidade em 

uma sociedade como a nossa é como um desvio”, isto é, um espaço heterotópico. O 

prazer sendo tecido em conexão com outros corpos e mostra que a festa dedica-se ao 

encontro, criando espaços heterotópicos. Pensamos então no ambiente das festas do 

Galpão29 enquanto uma alocação heterotópica de desvio; nele encontramos corpos que 

se desviam da porção média da sociedade. As performances executadas com música, as 

músicas performadas com corpos, os corpos dançantes e os beijos aos montes 

configuram novas formas de desvio da média que é a cidade que dorme em suas casas. 

O sono sendo substituído pela festas, a cama sendo jogada no mundo. 
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3.1 Vernissage
119

 de rua 

 

No decorrer da nossa pesquisa as questões acerca das performances giraram em 

torno das presenças nos palcos, refletindo sobre o papel dos artistas no circuito das 

baladas do Galpão29. A centralidade estava na reflexão da potência dos palcos, 

buscando-se nesse espaço a vida que podia ser exercida. O palco como 

preponderantemente criador de liberdades. A partir desse eixo as questões foram sendo 

alargadas nos seguintes termos: Quem são os artistas? Qual sua atividade por 

excelência? O artista inventa o impossível? Quais os espaços pelos quais suas obras 

circulam? Cada uma delas palpitando com novas provocações e impulsionando a 

presente pesquisa a outros rumos. Todavia uma questão latente surgia a partir do 

exposto, tornando necessário abrir o leque de considerações para quem está fora dos 

palcos. Existiam artistas que não se apresentavam nos palcos, embora não deixassem de 

exercer papeis artísticos. Perguntas assolando o nosso pensamento na perspectiva de um 

questionamento: naquele espaço no qual as artes iam sendo expostas e criadas, somente 

artistas presentes em palcos exerciam o papel de criar performances artísticas?  

No decorrer dos dias em que às vésperas do carnaval no Brasil várias pessoas 

preocupadas com fantasias para sair às ruas, percebemos que não somente artistas de 

palco estão compromissados com as festas e performances dentro delas. Criar com seu 

próprio corpo expressões que remetem aos artistas no palco são as expectativas que 

circulam nesses dias; a vontade de mudança, de fazer uso de fantasias no momento de 

maior propensão ao extravasamento no cotidiano. Nesse sentido, avançar em direção ao 

que estava nas ruas foi tomando espaço, levando em consideração períodos mais longos 

que os dos carnavais. Os finais de semana são esses períodos em que os corpos e closes 

são formados para a festa; na rua estes corpos atravessam os demais corpos e entre eles 

há uma possível comunicação, um encontro. 

As artes, e aqueles que fazem a sua forma de existência no mundo remeter-se a 

elas, tratam de investir em criações daquilo que não se encontra no plano do real – ou, 

ao menos, não em sua integralidade – algo que vai ao encontro à aspiração por uma 

incógnita. Diz-se que aqueles que escrevem – os literários – buscam, a partir da sua 

escrita, narrar ou criar versões sobre o que não é real, por vezes coisas impossíveis; do 
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 Título e texto motivado a partir de uma leitura do texto Vernissage (2005), de Hakim Bey, em sua 

versão online. 
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mesmo modo, o artista de palco busca mostrar ao público fatos ou aspectos de coisas 

que a realidade ainda não conseguiu assimilar, dramatizando-os. Desse modo, 

encontramos o mote de reflexão: de um lado, temos aqueles que escrevem sobre 

impossibilidades da realidade; e de outro, aqueles que apresentam (encenam) essas 

impossibilidades incorporando personagens (que buscam se mostrar), apagando os 

aspectos que remetam ao artista enquanto sujeito além da apresentação. 

Construindo nos silêncios e descompassos do tempo as brechas para alargar a 

vida nas TAZ, através da atuação no plano real, não somente em obras artísticas. Se, de 

um lado, a literatura simula campos de realidades e expressa situações; de outro, no 

cotidiano as existências podem fazer da criação de um corpo o espaço de batalha para os 

domínios nos quais as liberdades estão aprisionadas. Saindo às ruas e mostrando-se, dão 

ao público a visibilidade daquilo que arrastam para si, partindo não mais da imaginação 

para construção da imagem – como é realizado por aquilo que está escrito. Saindo às 

ruas as artes não estão mais aprisionadas em museus, em pinacotecas, bibliotecas, 

tampouco em escritos analíticos, em jornais e/ou acadêmicos. A própria vida estaria 

sendo parodiada e simultaneamente reinventada? E os sujeitos que vivenciam o 

impossível no cotidiano?  

Para superar a vida como ela é, essas expressividades criativas dos closes 

tornam-se elas próprias  artistas da  existência
120

, e, desse modo, não dependendo mais 

da fixação desse papel em qualquer ser superior/especial que se sobressaísse em palcos 

e/ou em escritos. Uma independência daquele outro qualquer que venha atuar a fim de 

transformar o entorno de um determinado grupo ou grupelho que esteja inserido em 

uma mesma vivência. Dessa forma, os próprios espectadores tomam para si esse papel 

da atuação, mostrando como tais práticas se inserem, no agora, de suas vidas.  

Pensando acerca da multiplicidade de corpos emergentes e desejos sendo 

arrastados para o mundo, arriscamos a dizer que nos deparamos com a pretensão de 

outrar-se (como diria Fernando Pessoa) ou de diferir-se, tornar-se algo que ainda não 

está acabado, tampouco chegará a esse estágio. Seria dizer que o próprio real já não é 

passível de estar numa interioridade, a própria realidade já não doma os agenciamentos 

presentes no desejo, não apazigua os ânimos, não entorpece. Seria dizer que o 

impossível, presente no desejo – o não se sabe o quê, mas que é algo que se quer –, já 

não se escraviza ao real; corrói as barreiras e como bailarina se delicia entre o que está 
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 Questões presentes em Foucault, discutidas por Deleuze (2013). 
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instituído no real e dissipa-o pelo ar, como bomba atômica criadora de fugas através da 

criação. Várias bailarinas e suas existências com passos sutis e precisos. Com a dança, 

faz-se com que os outros vejam coreografias performadas de forma espontânea.  

Nas ruas, a arte acontece não mais somente por aqueles treinados e adestrados 

pelo escolamento para a apresentação. Apresentam-se formas-outras, que não se 

consegue apreendê-las como acabadas, somente como “desejo de agir”, desejo de ir 

além. Sem buscar o lugar fixo para uma chegada, são vários lugares que chegam e logo 

se tornam lugares de partida
121

. São os quadros pintados nas ruas, ensaiados em desejo e 

gravados nas imagens do cotidiano. 

Nas TAZ de Hakim Bey fica proposto que um espaço para a arte exista sem 

muitas pretensões; apostas que o autor desenvolve nos seguintes termos: “Eu sugiro que 

a TAZ é o único ‘lugar’ e ‘tempo’ possível para a arte pelo mero prazer de jogo criativo, 

e como uma contribuição real para as forças que permitem que a TAZ se forme e se 

manifeste” (BEY, 2001, p. 68-69, grifo nosso). Para o autor os momentos festivos da 

TAZ são fundamentais para o prazer. Neste prazer, embora ele não seja gestado de 

forma orgânica, os espaços para a arte se auto-organizam e tornam-se “epifânicos”: 

“uma experiência de pico, tanto em nível social quanto individual” (BEY, 2001, p. 73). 

Retirar das artes o papel de salvação da vida, podendo perceber a vida e seus “picos 

epifânicos” no ato do encontro com as artes. Abandonando a ideia de salvação através 

da arte, seguimos em direção à compreensão que nos espaços de arte vivenciamos 

pontos intensos, que seriam os encontros com música, corpos e espaços. Dessa forma, 

vidas que seguem sem a ideia de um resgate tecem no real conexões com existências 

artísticas e mortais. 

Uma vernissage de rua criada dentro de uma TAZ não encontra meios para se 

tornar durável. Se no desfile de um corpo, podemos percebê-lo  enquanto uma 

performance, a passagem do corpo e sua existência tem a duração da mirada dos nossos 

olhares lançados por sobre ele. A vernissage de rua vem sendo exercida enquanto um 

mecanismo cartografável, tendo em vista que ela cria a abertura para a formação da 

nossa concepção de uma determinada performance-close. Fazendo um ponto de ligação 

com a questão de ausência de organização manifestada numa orquestração orgânica 

criadora de um corpo estático
122

, percebemos então que a arte se configura nessa 
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 Mais a frente esta questão será esclarecida enquanto um nomadismo dançante. 
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 O CsO que segundo Deleuze e Guattari (2012a) opera enquanto uma desorganização do organismo, 

embora que ainda opere com vestígios de um organismo.  
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conectividade entre pontos que se manifestam múltiplos. O inesperado na vida não 

garante durabilidade para o seu entorno, apresenta justamente a ausência de 

durabilidade, inclusive do olhar que só conhece aquilo que se vê. O que se tenta com 

essas proposições é perceber viagens visuais sensoriais e aromáticas, que se dão no seio 

de existências que são consideradas fora das artes.  

O ponto de criação de viagens desorganizadas está refletido na crítica que 

Deleuze e Guattari (2012a) realizam a respeito dos romancistas  franceses: “Só conhece 

viagens organizadas e salvação através da arte. É ainda uma salvação católica, isto é, 

através da eternidade” (DELEUZE; GUATTARI 2012a, p. 62). A hipótese de 

considerar aqui a ausência de eternidade, por conseguinte de salvação, corrobora então 

para que se possa enxergar aquilo que urge nas ruas. As partidas da cotidianidade vão 

desenhando viagens sem horizontes para chegada, demonstrando os deslocamentos 

dentro de uma mesma localidade que é a vida. 

 

3.2 Politizar a estética 

Ocorreu-nos uma ideia na tentativa de exemplificar a construção de uma 

imagem. Recorremos então a um convite que se reflita sobre a construção imagética de 

uma das estátuas de cera que estão expostas nas unidades da rede de museus Madame 

Tussaud
123

. A cera foi derretida para compor as estátuas lá expostas, essa ação ocorreu 

para que se criasse a estátua da artista Lady Gaga, que junto de tantas personalidades 

famosas habitam os salões dessa rede de museus. No corpo de cera das estátuas 

encontram-se diversos compostos que são inseridos para que compor um corpo-outro, 

que não seja  somente de cera. Uma estátua de cera deste tipo não é feita apenas daquela 

cera que foi derretida a fim de compor uma imagem. Nas estátuas expostas nesses 

espaços, diversos materiais foram inseridos para que então seja composta uma imagem 

final. Olhos de vidro, roupas, brincos, sapatos, peruca, joias, tintas que delineiam 

bordas. Uma estátua desse tipo, ao término de sua criação, não é semelhante a uma 

estátua feita de concreto. Uma estátua deste tipo (ou de ferro, bronze) está acabada ao 

ser moldada com o material massivo que lhe delimita uma imagem. Uma estátua de cera 

convoca diversos compostos para que a sua estética seja finalizada, a fim de corporificar 
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 Uma série de museus que expõem figuras de cera; nessa rede é perseguida a ideia de construir estátuas 

que se assemelhem ao máximo da figura real que está sendo copiada. Há artistas famosos que tem 

estátuas que mais parecem réplicas daquela pessoa em “carne viva”, uma espécie de sósia de cera.  
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uma imagem. Das perucas que remetem ao artista homenageado, aos trajes que são 

criados, aquele corpo em seus detalhes busca representar de forma real a personalidade 

que inspirou sua criação. Ao invés de encerramos o presente exemplo com a criação de 

corpos que remetem a outros, levamos em consideração o fato do derretimento da cera 

que leva a configuração de corpos com aquele material, assim como esses materiais são 

parte fundamental para a criação do corpo exposto.  

Passamos agora à nossa tentativa de mostrar um derretimento de uma imagem 

fixada em um determinado corpo, que tem sua imagem atravessada por objetos. Nesse 

processo de derretimento de uma imagem corporal, vemos a matéria orgânica do corpo 

sendo desterritorializado, compondo um corpo de close. Começamos pelos objetos: 

salto alto, perucão, maquiagens sendo depositados por toda a extensão do corpo. Agora 

exploramos o corpo humano: estatura alta, pele branca, cabelo na altura do ombro, 

portadora em seus registros civis do gênero feminino desde seu nascimento. O quê 

acontece quando a imagem desse corpo está sendo derretida  e nela se misturam outras 

possibilidades a partir de objetos? O quê acontece com os objetos que se fundem a um 

corpo e com ele compõem então outra imagem? 

A estatura desta pessoa que estamos narrando é de porte alto e se 

adicionássemos mais alguns centímetros estaríamos diante de uma pessoa gigante. 

Gigante na altura, na gargalhada, na capacidade criativa. Montada em um salto alto, 

com leque na mão e desfilando em frente aos grupos de jovens dispostos ao longo da 

Rua Chile, perguntamo-nos: é travesti? É drag queen? E esse peitão? Um amigo 

dispara: ‘foi silicone, certeza!’. A imagem vai se desenhando no transbordar das 

limitações. Seus nomes são vários, mas podemos chamá-la de “viado” que prontamente 

ela atenderá, aquele corpo é “Danina Nua”. Buscamos não pessoalizar o que 

apresentamos com a narração que construímos aqui. Utilizamos o caso de Danina, pois 

este é um dos exemplos que conseguimos descrever do circuito de festividades. 

Percebemos que ♪ dentro da menina a menina dança ♪
124

, o corpo feminino vai 

dançando dentro do corpo-drag, que se apresenta na cena noturna, desde o seu desfile 

nas ruas da Ribeira, até as casas onde ele se apresenta.  
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 Tomamos novamente um trecho de música, desta vez a música é A menina dança, na interpretação de 

Baby do Brasil. Deixamos como dica o link para que possa ser apreciada essa menina dançando e sua voz 

vibrando no link a seguir: <https://youtu.be/T64oymeXVMQ>. Acesso: 15/01/2016. 

https://youtu.be/T64oymeXVMQ
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A montação proporciona um close para o corpo da mulher, possibilitando à 

Danina criar a personagem Kathiusca Combalanska. Essa personagem não é 

propriamente dela, é uma performance da vida como existência artística, que arrasta 

para os momentos de partilha do real aquilo que transborda em um corpo. Nesse 

momento, um corpo que se faz público, no sentido que é partilhado em espaços para 

apreciação estética e antropofágica de uma composição drag. Um corpo-drag atuando a 

partir da apresentação de closes. 

Danina Nua é um dos fatos que ocorre no percurso da nossa pesquisa e que, 

mesmo de forma tópica, merece que descrevamos aqui. Danina entra nos trending 

topics
125

 do Brasil com a hashtag
126

 #DaninaNua em Outubro de 2010. Os usuários da 

rede social queriam saber quem era essa pessoa que estava nos trending topics do país, e 

que, logo mais já havia se tornado um dos assuntos mais comentados mundialmente na 

rede de internet. A cantora havia prometido que se ela entrasse nos assuntos mais 

comentados do país tocaria numa festa nua. Logo, quem estava conectado na rede 

queria saber quem era Danina; as respostas vinham de todos os lados. Era ela: Danina, 

travesti, funkeira, drag queen, que tocaria nua numa festa que denominava-se Scandalo. 

Tornou-se então um escândalo a ideia de uma travesti tocar pelada, revelando assim os 

segredos daquele corpo. Queriam a revelação de quem era Danina, e quando tiveram 

pistas de quem ela era, o fato ocasionou ainda mais indagações. Agora chegamos ao 

ponto que nos interessa, não somente no da personagem Danina, mas na potência que 

circula neste circuito de festas. Uma curiosidade em saber quem (ou o quê) se passa em 

determinados eventos (como no caso da festa Scandalo) quando são mostradas pistas 

dos closes que ali circulam, bem como as músicas que ali são tocadas. Não só Danina 

habita aquele espaço, mas diversos outros corpos estão compondo uma cena noturna 

que é plena de montações.  

O “meme”
127

 do “vestido, com a blusa amarrada, com a bota e o cabelo solto de 

prancha”
128

 mostra que na nossa jogação na mundanidade nos valemos do nosso corpo e 

indumentárias para que então possamos sair para criar os closes. O que este meme diz 

além do trivial? Este meme faz com que várias “gatas” usem suas botas e articulem esta 
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 Assuntos mais comentados do momento, com o uso de uma determinada hashtag em redes sociais.  
126

 Marcações que buscam destacar um determinado assunto que está sendo comentado, antecedendo uma 

determinada palavra com o uso do símbolo gráfico jogo da velha (#).  
127

 Termo utilizado para designar jargões que viralizam na internet a partir de alguma fala. 
128

 Vídeo E o Meu Cabelo Solto de Prancha. Disponível em: <https://youtu.be/tkQmcuW-CoU>. Acesso: 

15/01/2016. 

https://youtu.be/tkQmcuW-CoU
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fala para construir uma imagem que já não é uma imagem própria de si. Prolongar a 

imagem de Carla Beatriz, a criança do vídeo, ocasiona um processo de retirada do nome 

próprio que designa uma individualidade, projetando no espelho a imagem que sofreu 

um alargamento na composição dela, onde não se encontra a pessoa de Carla, tampouco 

Vinhu que fez uso destas falas na composição dos seus looks.  

Pode chegar a ser engraçada a fala de Beatriz, proferida de forma inocente em 

uma reportagem. Quando lemos Deleuze e Guattari (2012a, p. 20) e nos deparamos com 

os autores dizendo que “as pernas são ainda órgãos, mas as botas determinam tão 

somente zona uma de intensidade, algo como uma marca ou uma zona sobre o CsO”, 

rimos e encontramos eixos para pensar sobre a possibilidade da bota ser essa zona de 

intensidade. Percebe-se que aquela bota usada por Vinhu, em referência a Beatriz, 

prolonga esta imagem que passa por um processo de desterritorialização e 

reterritorialização. Não somente uma desterritorialização de imagem de Vinhu, mas 

também de Carla, através de um território que se faz enquanto objeto-bota. A bota sendo 

o condutor daquilo que assemelha à existência de Vinhu com a de Beatriz, em 

momentos de entretenimento e risadas. 

 

3.3 Héllen 

Héllen passou pela rua, tinha cerca de dezesseis anos, alguém jovem, de pele 

morena e corpo esguio. Calça Jeans azul, camiseta preta. Em seu cabelo pudemos notar 

a presença de processos químicos que alteraram seu estado natural, estando com uma 

franja preta de caimento sob a sua testa. Os passos de Héllen na rua despertaram os 

olhares de quem ali se encontrava. Personagem que possui fama por motivo de seus 

vídeos postados no site youtube
129

 e tem sua identidade facilmente reconhecida. O 

motivo desse reconhecimento é em virtude dos seus closes em diversos espaços: na 

Praça do CEI, no shopping Via Direta, no quiosque 27 da orla da praia de Ponta Negra 

(famoso paraíso). O close que Hellen executou naqueles espaços nos mostrou que 

estávamos diante de alguém que talvez não tivesse medo de parodiar o seu gênero. 
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 Deixaremos então o link de dois vídeos que Héllen D’Vlock aparece com uma turma de colegas – 

Vídeo 1: D'Vlock fechando no Via Direta, disponícel em: <https://youtu.be/Jv0cjh4UMRk> (acesso em 

15/01/2016); Vídeo 2: Galera da praça do CEI, dispnível em:  <https://youtu.be/vQDzCTGVMxE> 

(acesso:15/01/2016).  

https://youtu.be/Jv0cjh4UMRk
https://youtu.be/vQDzCTGVMxE
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Dobrá-lo em outras perspectivas, fazendo que, com aquele ato, pudesse transitar entre 

locais, espaços e materiais que socialmente foram fixados por papéis de gênero.  

Naquele dia, Héllen chegou à Rua Chile, desenvolvendo performances closes 

junto com suas três ou quatro companhias. Por ter se tornado personagem de grande 

fama na rede de internet, Héllen recebera um convite especial dos integrantes do Bonde 

do Rolê para estivesse presente no evento, tendo inclusive participado de um momento 

no palco com as bandas Emblemas e Bonde Do Role
130

. O convite V.I.P que Héllen 

recebeu foi em virtude dos seus closes, que estavam em consonância com a proposta da 

festa e das intervenções que ali iriam ser desenvolvidas, tanto por parte das bandas, 

como também por parte do público. Há, nisso, um investimento na presença de 

personalidades que endossem o espírito do evento, como é o caso de Héllen, que 

arrastam os acontecimentos da vida cotidiana para os espaços onde a arte circula. No 

palco Héllen ‘deu o nome’, mostrando como ela dava os closes na vida. Deu o nome 

naquela noite de quem é Héllen não só ali, mas nas ruas da cidade.  

Em um dos vídeos postados na internet em que Héllen apareceu vimos uma 

carga diferente na composição das indumentárias. Nesse vídeo Héllen conta com a 

companhia de um grupelho, esteve montada naquele dia com uma peruca rosa, e 

notamos uma presença de maquiagem em seu rosto. A maquiagem que apagou alguns 

traços do seu rosto ao natural; estando vestida com uma blusa rosa, um shorts azul jeans 

e uma peruca rosa com lilás. A Héllen (D’Vlock) que vimos está diferente da que 

anteriormente descrevemos quando frequentou o Galpão29. A geografia do seu corpo 

estava modificada, o mapa que podemos construir a partir daquele corpo é outro. Uma 

composição foi realizada para que Hellén – a personagem-máscara – pudesse sair de 

casa, e, quando estivesse de passagem no Shopping Via Direta gravasse o vídeo que 

deixamos sinalizado na nota de rodapé 129. Um grupelho se reuniu e gravou um vídeo 

“fechando” no shopping. 

 

3.4 O choque de monstro
131
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 Conforme foto presente no item 2.2, na pág 63.  
131

 Termo cunhado por Rochelly Santrelly no reality show Glitter – em busca de um sonho , um quadro do 

Programa Ênio Carlos da TV Diário, afiliada da Rede Globo de Fortaleza. Nesse reality 9 Drag Queens 
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De acordo com a Física, um choque elétrico é a passagem de uma corrente 

elétrica por entre um corpo, para que a eletricidade possa passar de um ponto a outro; 

ela depende de condutores elétricos. Esses condutores elétricos fazem com que a 

corrente se espalhe por sua matéria e possa entrar em contato com outras matérias, que 

se tornam também condutores. O corpo humano é um condutor de eletricidade e quando 

exposto a uma fonte de corrente elétrica ele se deixa atravessar por essa eletricidade, 

fazendo com que essa energia seja transmitida a outros corpos condutores.  

Convidamos, agora, à reflexão das questões relativas aos choques de monstro: 

utilizaremos o dito acima (a partir da Física) como uma forma de expressar alguns 

contatos que ocorrem no encontro entre dois corpos diferentes, em que uma matéria é 

tida como estranha e faz passar para outra matéria uma carga que difere da sua. Os 

corpos servem como condutores das subjetividades, condutores das formas com as quais 

se fazem os “multivíduos”
132

, individuam-se
133

, expressando ao mundo a forma que 

estão se relacionando com outros corpos e performando os desejos. Quando o fluxo de 

desejo subjetivo é exposto a outro fluxo, nisso há uma incidência de dois fluxos que 

liberam cargas diferentes. Nesse encontro de dois corpos com fluxos subjetivos pode 

acontecer uma incorporação dessa força, potencializando os corpos e endossando as 

individuações, ou uma repulsa total a essa carga que está buscando se dissipar por outra 

matéria. A banda Talma e Gadelha então ♪ deixa o meu amor ultrapassar teu corpo, tua 

alma e existência ♪. Mas que amor seria esse? De qual amor estamos falando? O que ele 

poderia realizar? E a banda segue e entoa ♪ Deixa o meu amor, ele te cria, ele te mata, 

ele te espera renascer ♪. Justamente, discorríamos sobre fluxos de desejo e de 

subjetivação: vemos que nessa música é cantado o desejo de atravessar uma outra 

pessoa e   mesmo com esse desejo  cantado, a banda finaliza a canção dizendo: ♪ Deixa 

o meu amor ♪. Deixando o amor, ultrapassar ou passar, implica  em se  compreender 

que nessas questões que envolvem os choques de subjetividades há o fato de que ♪ 

foram meus suspiros, meus desejos absurdos, acendendo mundos ♪. Nisso, nada há de 

inocente ou de puro. 

                                                                                                                                                                                   
disputam entre si com fins a realização de um sonho. Disponível em: < https://youtu.be/x35Fyk51Saw>. 

Aceso: 15/01/2016. 
132

 O multivíduo é uma concepção de Massimo Canevacci, tratando-se de “Uma multiplicidade de eus no 

corpo subjetivo” (CANEVACCI, 2009, p. 9).  
133

 Individuação é um conceito trabalhado por Deleuze (2014), a partir de Gilbert Simondon. A partir do 

escrito de Deleuze compreendemos a proposta de Simondon, que a individuação trata-se da construção 

das fases para o ser. Deleuze traz de Simondon a imagem de uma individuação, que acontece em fases e 

não encerra um ser.  

https://youtu.be/x35Fyk51Saw
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O choque do monstro que estamos relatando não tem como ser neutralizado. Um 

corpo montado e monstruoso carrega consigo uma carga de energia tão intensa que, 

mesmo quando o outro corpo se fecha e busca se tornar um não condutor, aquela 

energia se dissipa. Como conter os grãos de açúcar na palma da mão ao atravessar um 

rio? A vida sendo o rio que tece os encontros, a palma da mão tentando resguardar o 

gosto doce que tentamos preservar no paladar dos nossos dias. Com essa figura, 

buscamos descrever que quando nos deparamos com um corpo que difere do nosso, por 

mais que nos esforcemos em criar camadas isolantes elas se desmancham. O que nos 

sobra depois de um encontro desta natureza? Apenas duas saídas: uma diz respeito à 

atração daquela energia, fazendo com que ela circule por entre as frestas existentes nos 

mapas-existências; a segunda é o desencadeamento da repulsa, ojeriza, isolamento e 

busca por neutralização total daquela energia, através de mecanismos como os de 

preconceitos, negação da alteridade e afins. Utilizamos novamente a composição 

Saturno para frisar, mais uma vez, que diante de um corpo-choque-de-monstro podemos 

então deixá-lo ir, mas algo fica em nós – mesmo que tenhamos medo dele. É que o 

corpo-choque entende que ele  ♪ não cabe no correto  ♪, com esse fato ele, porventura, 

♪ não teme a queda ♪. 

Os corpos-máquinas de distribuição de choques ocasionam no social 

desmantelamentos na ordem. Percebeu-se na fala de Kavad Medeiros a afirmação de 

uma destruição em relação às músicas existentes, por parte de Luciano Sabino, quando 

o DJ pontuou que: ‘Há pessoas que nascem com o dom de separar o átomo... Luciano 

nasceu com o dom de destruir qualquer música’. Destruir uma música sobrepondo nela 

palavras consideradas como chulas pode ser uma forma de distribuir naquilo que a 

sociedade tenta polir outro uso do léxico, um novo uso até das palavras, com outros fins. 

Invertendo a lógica vigente na produção das letras e apresentando uma versão 

modificada de algo que já estava pronto, um ready-made
134

 musical, parodizando uma 

música que outrora carregava outra mensagem. 

O choque de monstro tenta problematizar sobre o corpo que carrega as suas 

energias e descarrega em outros corpos e que não é somente um corpo-humano. O 

corpo-música podendo agir em prol das descargas. Citamos a ‘máquina de putaria’ que 

Kavad mencionou ser a mente de Luciano Sabino. Conhecemos a mente de Luciano no 

                                                             
134

 Estratégia de criação artística baseada na utilização de objetos industrializados, para elaboração de 

materiais artísticos.  
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encontro com suas músicas, trazendo sempre as máfias. Rimos com ele, das músicas e 

das noites. Luciano, Kavad e Danina não estavam distantes de nós. Os corpos destes 

performers se inseriam na cena além do palco. A seguir iremos inserir uma fotografia de 

uma cena com Danina, onde partipantes de um evento devoram a cantora. Nosso close 

foi um choque de monstro, mordiscando e abraçando o corpo de Danina nos 

encontramos em ligação. A imagem capturada por um de nossos amigos foi 

posteriormente postada em nosso perfil na rede social Orkut
135

.  

 

Figura 18: Banquetando Danina. Acervo Pessoal 

O corpo de Danina na foto foi devorado por mãos, dentes, sorrisos. A 

descontração capturada mostra a forma que interagimos desde então. Quando fora do 

palco, os DJs e performers da cena descem ao dancefloor, juntam-se com os demais 

partícipes e “quicam no chão”. Algumas faíscas dos nossos encontros são fotografadas, 

como no caso da imagem acima inserida. Chocamos nossos corpos com outros corpos, 

com o chão, com o ambiente. As faíscas desses encontros vão sendo expostas em rede, 

como ficou exposto nessa fotografia postada em uma rede social. Provocar comentários 

na rede social apresentou-se somente como uma ponta do iceberg refletindo toda a 
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 O site Orkut foi desativado em 2014, restando-nos apenas lembranças da foto postada na rede social.  
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questão presente na relação das pessoas, na imagem em momentos noturnos. Os quatro 

corpos presentes no registro apresentam como eles foram jogados na noite, a relação 

com o espaço, relação entre si e com a composição do close para a foto. 

 

3.5 Após o ENUDS(G)
136137

 

 

Figura 19: Ato contra trans-homo-lesbo-bi-fobia realizado em Mossoró-RN. Acervo Pessoal. 

Trabalhar com essas performances artísticas e com esse público nos desperta o 

interesse, pois, cada uma das investidas desses sujeitos no mundo nos traz à tona que 

nele nada está tranquilizado. Fica claro que apesar de estar inacabado aquilo que se 

almeja com essas performances do close o que se espera é algo que ainda não deva ser 
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 ENUDS – Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual, acrescido na última edição o (G) 

que designa que é também pautado na diversidade de Gênero. 
137

 Participamos da edição que ocorreu em Mossoró-RN, no ano de 2014. Estivemos nesse evento com o 

intuito de acompanhar as festas denominadas “sociais” que aconteceram em todas as noites do evento. O 

nosso olhar vibratizou-se, tendo em vista que há um fluxo de pessoas e atrações nesses eventos que se 

aproximam da nossa empiria. Na última social do evento, contamos com a apresentação do grupo Baphão 

Queer, que tem como slogan “Meu corpo, minha revolução”. Esse tipo de evento potencializa a nossa 

reflexão acerca da academia e dos espaços que estão sendo construídos nela, com ares mais leves e 

aberturas para debates contemporâneos onde o corpo está implicado como “máquina de guerra”, fazendo 

uma remissão a um termo de Deleuze e Guattari. Jovens acadêmicos de áreas distintas e militantes de 

movimentos sociais estão inseridos nesse tipo de evento. Habitamos a UFERSA – Universidade Federal 

do Semi-Árido com uma massa de personae non gratae, que despertou na sociedade civil a exigência de 

medidas de esclarecimento por parte da administração da instituição do porquê da presença, naquele 

espaço, daquele aglomerado de “bichas”, “travestis”, “lésbicas”, “trans”, enfim, de “dissidentes sexuais”.  
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traduzido, trabalhado e afirmado enquanto algo substanciável – tampouco pode se 

afirmar que se espera de fato algo. O esforço se encontra na potência do ato e na 

afirmação da vida.  

Encontramos beleza onde se vê destruição e desregramento, e, de certa forma, 

isso fomentou nosso pensamento. O fato de poder ver que sujeitos estão 

experimentando em suas vidas efeitos de resistência mostrou-nos que esses corpos 

intentem, ao modo de cada um deles, traçar novos planos e viagens. Vemos nessas 

tentativas de se deslocar, de se estranhar, de produzir para si um corpo-close, como 

sendo um corpo que possivelmente se exila das zonas-fronteiras de inteligibilidade. A 

produção de um corpo-close talvez esteja voltada para si, enquanto a compreensão que 

os outros fazem deste corpo, na criação do ato de quem o carrega.  

A resposta de quem ousa aventurar-se num voo que não está na zona área 

permitida é levar um “coió”, ser “xoxado” em público. Quem daquele close discorda 

profere discursos de ódio e depreciações do tipo: “bicha poc”, “pão com ovo”, 

“afeminada”, “mini-trava”. Domando essas palavras pelos chifres alguns sujeitos se 

afirmam como bichas sim, pocs, fechosas (e toda a sorte de termos depreciativos) e 

assim almejam tensionar o próprio xingamento. Nesse ato, vemos a subversão da 

abjeção, quando se transforma em autoafirmação, para (micro)politizar aqueles que 

estão invisibilizados e inferiorizados como resistentes às mordaças do cotidiano; falam 

sobre si e antecipam os xingamentos transformando-os em afirmação de si. Fazendo das 

feridas que lhes são socialmente proporcionadas um triunfo no seu “fracasso”, 

invertendo a lógica e sabendo que no lado oposto ainda há amor a ser vivido e provado. 

O seu fracasso está na sua incapacidade de amar igual, ser igual e querer igual. 

Estrangeirar-se é realizar no corpo que se carrega uma viagem, mesmo que no espelho.  

Aventura-se em territorialidades movediças, nomadizando a si e aos seus desejos. 

Juntando tudo aquilo que lhe possibilite criar paz para si.  

 

3.6 O riso frouxo 

Basta que o ódio esteja suficientemente vivo para 

que dele se possa tirar alguma coisa, uma grande 

alegria, não de ambivalência, não a alegria de 

odiar, mas a alegria de querer destruir aquilo que 

mutila a vida. (Gilles Deleuze – Focault) 
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Estivemos atentos a um modo de extrair daquilo que se ressente, algo de 

produtivo – e, ao mesmo tempo, destrutivo desse mecanismo de mutilação da vida – que 

a arte possibilita. O campo artístico instaura uma zona de tensão no que diz respeito aos 

ressentimentos, às impossibilidades. É nas artes, e nos espaços que estas estão 

circulando, que se criam as performances do impossível. Ferir as zonas de conforto, 

adentrando com a potência criativa dos “mal-ditos”. Extraindo dos interditos o que deles 

estão escapando, e torná-los públicos, e com uma alegria sarcástica que carrega consigo 

o ar da denúncia, mas também o chute nas portas que entravam a passagem de uma vida 

fora da inteligibilidade. Transformando tudo o que se ressente em máscara, subvertendo 

a vida que não pode ser vivida com as insígnias mais dolorosas da língua oralizada – e, 

sobretudo, da escrita. Transformar as palmas estaladas no percurso do caminhar no 

triunfo do fracasso, resignificar este gesto para com ele atrair os olhares de quem 

desdenha dessa vida e lhe suprime o direito de existir. Mutilar-se na mutilação, 

anteceder o crime contra a vida, e mostrar que nele está sendo denunciado que esses 

corpos sabem pelo que passam, e que eles mesmos podem fazê-lo. 

Encontramo-nos com a beleza destes gestos irônicos, para com eles fazer uma 

análise desse encontro, entendendo que nesses encontros podíamos estar sozinhos para 

apreciação dessas subversões, mas não sozinhos para o ato antropofágico
138

, e como 

Sartre (2012) sublinha que “nunca estava mais só do que quando diante da beleza”. 

Mas, para além do sentimento de solidão perante a beleza percebemos que nela há uma 

força perturbadora e conflituosa das diferenças (CANEVACCI, 2013). A beleza do 

close é o ato vago; a inserção das palmas circunscreve o movimento e as diferenças na 

paisagem, e choque das palmas das mãos anunciando a passagem de um abjeto. 

Ouvimos as palmas, o som ecoando no ambiente e preenchendo todo espaço através da 

ondulação do som. O que define esse vagante – o pesquisador e aquele que está 

“closando” é a relação que exercemos nesse contato – vomitar ou devorar. Se a 

antropofagia é executável vai depender da saída da matéria desse afeto (por cima ou por 

baixo). Se regurgitarmos esse contato, demonstramos assim uma devoração perversa e 

não a compreensão desse outro; mas se ele adentra neste corpo de quem está recebendo 

essa força, estará indicando a potencialização de que uma escrita de si no mundo 

sinaliza que junto com o outro podemos nos tornar um vagante. O abjeto nos ajudando 
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 Sinalizamos que anteriormente abordamos na pág. 25 as questões acerca do ato antropofágico. 
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na tarefa da desterritorialização, dotando o corpo tranquilizado de uma vibratilidade que 

ele já não estava acostumado. Vago é o ato, vagante é o movimento que esse ato 

possibilita a quem o acompanha. Tomamos emprestando de Canevacci, na sua obra 

SincrétiKa (2013) essas concepções relacionadas ao vagar e ao ato criativo em nosso 

caso utilizando as artes. Para ele, o vagar é “viajar sem uma meta precisa, um deambular 

incerto, baseado num conceito quase clássico para a antropologia: a desorientação” 

(Canevacci, 2013, p. 12).  

♪ Destempera, libera o oxigênio, não vamo deixar faltar ar pra ninguém. 

Também da janela de Copacabana me assusto com a visão de mundo ♪
139

. Essas 

performances buscam cavar lugares para respiração coletiva
140

, não com os mesmos 

compostos para todos, mas com o desejo sendo demonstrado por diferentes actantes
141

. 

Trata-se da capacidade de vida e respiração. As vias da oxigenação existem para todos, 

embora exista uma atividade infinda de entupimentos, castrações. Exilar do corpo as 

amarras que lhes castram da vida, perceber a contaminação que possibilita que o 

devir
142

 esteja presente. Encontrando no social as misturas que se fazem, e junto com 

eles os processos de subjetivação são alcançados. Ver todos os movimentos que 

possibilita a ausência dessa condição estática do sujeito, aquilo que denuncia a 

esterilidade da condição cultural imóvel, ultrapassando questões identitárias e de grupos 

bem fixados e estabilizados no mundo.  

Aqui gostaria de falar da diáspora como escolha, desejo, trânsito, para 

atravessar fronteiras internas e externas. Uma diáspora para além das 

fronteiras. Diáspora mutante dos próprios espaços corporais, das próprias 

geografias internas, das orientações seguras, e talvez, ossificação da 

repetição. (CANEVACCI, 2013, p. 25) 

Estamos vendo nessas conexões um colorido em campo, e distantes dos tons de 

cinza; essas conexões mostram que a gama de cores para se situar no campo ainda é 

possível a partir de um leque de possibilidades. Desde cores neutras como o branco, até 

os neons mais vibráteis, bem como os lutos mais negros. Aqueles que estão 
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 Guitarristas de Copacabana, música interpretada e composta por Karina Buhr, presente no álbum 

Longe de Onde (2011). 
140

 Nesse sentido estamos seguindo a rasteira daquilo que Deleuze (1992) quando afirma que “É preciso 

conseguir dobrar a linha, para constituir uma zona vivível onde seja possível alojar-se, enfrentar, apoiar-

se, respirar – em suma, pensar” (p. 138).  
141

 Termo utilizado por Latour (2012), geralmente traduzido no Brasil por atuante.   
142

 A noção de devir é encontrada em vários textos de Deleuze e Guattari, sob várias formas, em Kafka 

Para uma literatura menor (2003), encontramos algumas como é o caso de devir-animal, devir-inseto e 

etc., entendendo que o devir (nesse caso animal) diz respeito a “desterritorializações absolutas, pelo 

menos como princípio, que se enfiam num mundo desértico investido” (p. 33).  
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performando no social buscam retraçar no horizonte a gama de cores que a vida pode 

estar dotada, ao passo que aqueles que não aceitam essa pintura no mundo exigem que 

tudo permaneça cinza como fora aprendido com o projeto de moralização e 

catequização das possibilidades humanas e de afetividades. Quando se rompe com o 

cinza da vida, e traz as bandeiras com arco-íris estampados, muitos reagem a essa 

presença com movimentos que buscam o silenciamento destas vidas, assim como o 

apagamento destas do horizonte social. 
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Aberturas finais 

Dissemos que a música fez-nos pesquisador, mostramos como a música foi 

possibilitando encontros, conhecimentos e afinidades. Foram as experimentações nos 

circuitos de festas que suscitaram alguns formigamentos em nosso pensamento, 

levando-nos a sair em busca de formas para pensar sobre as festas. Ao nos arriscarmos 

na busca de teóricos fomos tecendo uma rede de autores, que aos poucos fomos 

conhecendo. Cada autor provocou-nos os deslocamentos possíveis ao nosso 

pensamento, entrando em sintonia com algumas noções propostas por eles. 

Descobrimos Deleuze, e junto com ele descobrimos um eixo para pensar nossa 

pesquisa. Não fizemos leituras de Deleuze, nos aventuramos em seus escritos. A 

primeira noção que a nossa pesquisa nos impulsionou a trabalhar foi a de literatura 

menor. A dupla Deleuze e Guattari conhecemos nesse momento. Como estávamos 

trabalhando com música, festas e encontros, nos propomos a avançar em direção de uma 

compreensão de musicalidades menores. Eles deixaram a inspiração de buscar algo 

novo, ao nosso modo tentamos alargar o conceito dos autores trazendo a discussão as 

músicas e seus efeitos menores. 

Ao descobrir a dupla de autores, descobrimos uma postura ética para o trabalho 

acadêmico. A postura ética que os autores discorreram, em outros termos, apresentou-se 

enquanto uma forma de trabalhar, pensar, escrever. Deleuze e Guattari discorreram em 

seus Mil Platôs suas proposições em “escrever em intensidade”, procurar “ter ideias 

curtas”, uma tentativa de “ser veloz”. Fazer conversar os platôs da vida. Os platôs, 

disseram os autores, “são zonas de intensidade”. Buscamos então pensar sobre os platôs 

festivos e os picos de intensidade nas festas.  

Escrever em rizoma, de acordo com a proposta dos autores no texto Introdução: 

rizoma, que na versão brasileira dos Mil Platôs localizou-se no primeiro volume dos 

cinco livros. Escrevemos na tentativa de realizarmos também um rizoma, fazendo brotar 

pensamentos e estabelecer conexões. Voltamos então ao que Deleuze (1992) discorreu 

em Conversações, quando ele argumenta acerca de sistemas abertos apresentando o que 

em conjunto com Guattari tratou em seus escritos. Deleuze (1992, p.45) aí argumenta: 

“Um sistema é um conjunto de conceitos. Um sistema é aberto quando os conceitos são 

relacionados a circunstâncias, e não mais a essências”.  
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Encontramos nos escritos de Deleuze sozinho, ou em parceria com Guattari, 

conceitos que são abertos, experimentados no âmbito da elaboração do pensamento. 

Conceitos que não se fecham em si, não designam essência ou um estado morto das 

coisas. Conceitos abertos, propensos a que se formem novos usos, atravessando os 

autores e seus pensamentos. Os autores abriram os conceitos, com eles realizaram 

experimentações. Atuamos na esteira do que eles propuseram. Para compormos a 

presente cartografia seguimos alguns caminhos. O quê se pode entender na nossa 

cartografia? “Numa cartografia, pode-se apenas marcar caminhos e movimentos, com 

coeficientes de sorte e de perigo” Observou Deleuze (1992, p. 48). Na nossa cartografia 

nos dedicamos a acompanhar os caminhos nos espaços da noite, invadindo as ruas da 

cidade.  

Acompanhar os processos e aventuras na cidade fez-nos encontrar conceitos. A 

abertura de espaços de entretenimento para recepção de eventos fez-nos experimentar a 

realização do mesmo com as teorias. Os espaços teóricos e cheios de noções existiam, 

restava-nos abrir os livros e com eles dançar e celebrar a vida. Criamos. Ainda estamos 

em falta com a nossa vontade de criar novos usos com as teorias. Dissemos que Deleuze 

e Guattari deram-nos uma “enrabada” (DELEUZE, 1992, p.14), resta-nos agora a 

tentativa de devolver o ato. Queremos fazer nosso filho monstruoso também no 

pensamento dos autores, eis a forma pela qual Deleuze afirmou enquanto a sua maneira 

de atuar diante de outro autor. Dizemos isso porque nós precisamos agora abandonar os 

autores, enquanto uma atitude essencial, sempre que possível. Abandoná-los não 

significa enxotá-los para longe de nós, mas sim criar um espaço para que com eles 

consigamos lidar em um plano de igualdade, ao menos não assimétrico. 

Uma das maneiras que conseguimos para a escrita da dissertação, como forma 

de realizar “choques de monstro” entre os autores e a realidade da nossa pesquisa foi 

unir os pensamentos deles e os nossos com as músicas. Remixar o pensamento. Deleuze 

e Guattari (2011) no platô denominado 1914 – Um só ou vários lobos discutiram acerca 

da proliferação de lobos, propagação dos animais em nós através da forma de compor 

uma matilha em que cada “cada um efetua sua própria ação ao mesmo tempo em que 

participa do bando” (DELEUZE; GUATTARI, p. 61). Takeuti (2010) antropagizou a 

ideia da proliferação dos lobos e criou o termo hiphopferação, onde tratou de mostrar 

como o hip hop proliferou-se enquanto uma arte que refaz as margens (subjetiva e 
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societal) a partir da criação artística. A ideia da autora inspirou-nos a seguir perseguindo 

nossa própria a ideia de closeferação. 

Tratamos a balada e a criação de corpos de close que atuam na cena da vida. A 

atuação no seio da balada foi trabalhado no decorrer da dissertação, embora tenha ficado 

em aberto a figuração destes corpos para além dos ambientes festivos. Para pensarmos 

no que está além dos espaços onde a festa acontece, Rolnik (2011) possibilitou o 

alargamento desta questão, a partir do destaque seguinte: “Um campo que vai se 

instalando, pouco a pouco; fonte geradora de estado de graça, expandindo-se por todos 

os recantos de ambas as existências; campo de renovação de seu viço; ritmo dessa 

renovação”. Destaque esse que nos marcou e passa a ser sempre algo a ser perseguido 

daqui em diante. A criação de platôs festivos e musicais, onde atuam os corpos-close e 

performances fixou-se na visibilidade da ação, no estado de graça para quem os 

experimenta. Resta-nos a questão de abrir a escala do olhar e refletir: e os outros? E os 

seus efeitos no socius? 

Os outros e o socius são planos que se constroem na interface dos elementos 

(humanos e não-humanos) que estiveram (estão sempre) no encontro naqueles espaços. 

E como se dá a ampliação dos espaços lisos (DELEUZE; GUATTARI, 2012c) que se 

constituem nesses platôs intensivos, onde corpos vibram em intensidade, para outros 

segmentos ou estratos da sociedade (para continuarmos a pensar com Deleuze e 

Guattari)? As infiltrações, as contaminações ou as viralizações podem estar ocorrendo: 

onde, como e em quê esses planos moleculares introduzem a diferença, isto pensado na 

esteira de Gabriel Tarde (2007), o qual também está nas bases das inspirações das teses 

de Deleuze. 

A partir das contribuições de Guattarri (1981) sobre o papel político do corpo em 

devir, questionamos então acerca da ressonância molecular dos corpos-close. A 

cartografia, como análise do desejo e de ações micropolíticas possibilita-nos ainda a 

rastrear essa ressonância da atuação da multiplicidade desejante presente no social. 

Desse ponto, percebemos aberturas para novas aventuras de pensar a presente pesquisa.  

Algumas provocações de Guattari (1981), mais particularmente o seu texto 

Cheguei até a encontrar travestis felizes, onde o autor fez menção a um grupo de teatro 

musical Mirabelles, podem ajudar a clarear a ideia de contaminação ao nível molecular. 

No exemplo acima autor explana: “elas não querem absolutamente ser levadas a sério: 
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lutam por algo mais importante que a seriedade” (GUATTARI, 1981, p. 44). O autor 

ilustra uma revolução molecular pela demarcação do papel político daquele grupo de 

teatro: as Mirabelles se expuseram na tentativa de tirar os homossexuais de um gueto, 

trazendo à tona “corpos sem órgãos”; a partir dos corpos dispostos naquela cena, algo 

disparava para além da massa de homossexuais, indo atingir pessoas que, de uma 

maneira ou outra, sentiram não estarem bem em estabelecer relações com os próprios 

desejos. Com isso, Guattari (1981) insiste no tema de um devir outro, na tentativa de 

ultrapassar questões ‘locais” (a dos homossexuais e suas amarras sociais) a um mesmo 

tempo que os toma em conta para problematizar  algo que os transpõe e flui em direção 

a uma direção micropolítica, a qual teria o corpo como o foco de uma transformação 

(pessoal e/ou social). 

Acerca de uma revolução molecular o autor incita-nos a perseguir a questão do 

efeito de um inconsciente maquínino como forma de se transitar por partes, seguindo 

fluxos que estão localizados no meio dos corpos, assim como ele (Guattari, 1981, p. 

170) o conceituou: 

O inconsciente maquínico nos faz transitar pelos platôs de intensidades 

constituídos por esses devires, nos permite penetrar em universos 

transformacionais, quando tudo parecia estratificado e definitivamente 

cristalizado. 

 

Essas seriam, dentre outras, as nossas motivações para novos voos intelectuais e 

acadêmicos. Por ora, ficam-nos as reflexões de Deleuze, Guattari e Latour no tocante à 

forma pela qual se pode pensar e rastrear acontecimentos menores – por vezes, vistos 

como insignificantes ou hilariantes na sociedade (“corpo-close? coisas de bichas-

loucas!”) – para pensar em “coisas maiores”. Latour (2012), por exemplo, nos mostrou 

como sua teoria ator-rede aborda, diferentemente de uma sociologia convencional (que 

ele cunhou por sociologia do social), as relações e as conexões na sociedade as quais 

apassam a ter um enfoque muito mais de uma associação que se faz e se desfaz (daí, a  

sua defesa pela sociologia das associações).  

As associações “entre-acontecem” entre os humanos e os não-humanos no 

social, para a construção de relações, interação e conexão. Esta foi uma pista importante 

que Latour nos abre, ao mesmo tempo em que sentimos certa familiaridade na ANT, na 

medida em que ela converge para a ideia de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 2011). 
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Portanto, anima-nos unir e confrontar os escritos dos três autores, em um exercício, que 

pensamos ser frutífero para uma reflexão, que leve em conta as composições sociais 

(menos, as contradições sociais), considerando como os humanos e não humanos são 

acionados para construção de relações associativas. Ir em direção ao rastro dos 

caminhos traçados pelos actantes
143

 em suas peripécias sociais e às suas ressonâncias. 

Fica-nos clara a necessidade de avançar em direção do tema das ressonâncias 

moleculares societais, a partir dos efeitos menores dos corpos (em close ou em outro 

tipo de performance social). A virada micropolítica desses corpos poderia ser algo a ser 

pesquisado também tendo em vista a partilha do sensível (RANCIÈRE, 2005); com 

questões acerca da estética dos corpos partilhando aquilo que deles emana, enquanto 

formas alternativas do “uso do corpo” nas sociedades contemporâneas (apenas, um 

toque necessário para deixar registrado os aportes que Foucault (2014)
144

 sempre têm e 

terá em nossas reflexões). 

Na temática da política presente na partilha do sensível, Rancière (2005, p.11) 

busca esclarecer “atos estéticos como configurações de existências, que ensejam novos 

modos do sentir e induzem novas formas de subjetividade política”. Para o autor a 

estética é uma forma de existência daqueles que tomam parte no comum e que possuem 

essa perspectiva como uma forma de existir. Nesse sentido é que estivemos abordando o 

papel estético da balada, da figuração de corpos-close, que se montam, através daquilo 

que se torna visual; estivemos nos rastros de Rancière (sem que tivéssemos noção 

aprofundada)
145

 tentando apresentar essa composição política como forma de existência 

no seio do que se associa enquanto uma sociedade; contudo, é verdade que esse veio 

político e suas ressonâncias no socius, bem como a corpopolítica
146

, foram pouco 
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 Latour (2012) mostra como os actantes estão dispostos no seio das relações sociais. O autor refletiu em 

sua obra acerca de cada uma das partes envolvidas na ação (humanos e não humanos), apresentando que 

elas estão atuando quando se associam para constituir uma realidade social. 

144
 Foucault (2014), no segundo volume da História da sexualidade – o uso dos prazeres, mostrou como 

no método genealógico a história das relações com o corpo se constituem. São as inscrições na 

constituição de um corpo que marca-o enquanto um corpo-alternativo para a contemporaneidade. 

145
 Isso brota nos últimos acontecimentos da nossa pesquisa, quando em sessões de orientação com 

Norma Takeuti. Muitas das ideias e eixos de pensamento aqui expostos debutaram nos debates em sala de 

aula com suporte da professora. Arrastando os debates que figuravam em sala de aula para nossas 

conversações. Muito aprendemos no sentido de seguir os fluxos que a pesquisa nos leva, podendo contar 

com as mãos de tantos outros corpos que se dispuseram ao encontro do nosso pensar. 

146
 Aqui já vislumbramos pensar essa noção na perspectiva crítica decolonial: Grosfoguel (2006), 

Mignolo (2008) e Spivak (2010); além do que tem sido bastante problematizado na temática da 
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explorados, no âmbito desta dissertação, que teve como foco o desvendamento dos 

platôs festivos, a partir da cartografia dos closes.  A pesquisa em devir foi-se assim nos 

abrindo novos veios de exploração, tanto teórica como empírica. 

Faltava pouco para que finalizássemos a escrita para esse momento da pesquisa, 

mas fomos surpreendidos por Guy Hocquenghem (1980). O autor mostrou como a sua 

vida foi sendo atravessada por questões políticas, que sempre se sobressaiam ao lado 

das relações e satisfações pessoais. O autor nos fez ver o quanto, ainda, resta a pensar e 

“meditar” sobre os efeitos desta elaboração acadêmica-intelectual (que resulta nesta 

dissertação) e que não se resumem em efeitos subjetivos pessoais (mudança pessoal, 

como os psicólogos gostam de “receitar”), mas que dizem também respeito ao modo 

mesmo em que nós atuamos politicamente na sociedade, o que nada tem a ver com uma 

atuação política militante institucionalizada no seio de alguma organização política. 

Algumas vezes tivemos receio em expor em determinados fóruns acadêmicos a presente 

pesquisa, privilegiando a festa, a alegria, o prazer, a rebeldia e não contemplando 

questões de militâncias, que almejam avanços nos direitos humanos e conquistas para 

liberdades duráveis; ora, essas são necessárias e urgentes, há corpos que sofrem por 

terem direitos cerceados. Receio, também, por considerarmos, na pesquisa, necessária a 

presença de nossa própria rebeldia como uma garantia de nossa própria liberdade de 

pensamento. Foi bem isso que marcou o nosso percurso intelectual, o qual também foi 

marcado, em todo o momento, por uma sustentação acadêmica e intelectual pela 

orientadora que, também, marcava os caminhos de sua pesquisa sob o signo das 

expressividades inventivas focando pragmáticas sociais geralmente consideradas 

“anormais” ou “anômalas”. Creio que fomos encontrando o nosso modo de celebrar a 

vida e os pensamentos; a nossa vida já havia sido cerceada ao pensar anteriormente. 

Para encerrarmos a dissertação que se abre, resta dizer que, por ora, só sabemos 

que não queremos chegar lá na frente percebendo que nossa vida foi sendo tolhida em 

espaços de pensamento (como o espaço estriado da academia científica); só sabemos, 

nesse espaço estriado também podemos cavar espaços mais lisos, encontrar actantes que 

lá estão onde se prefiguram possíveis linhas de fuga e inventividades micropolíticas no 

âmbito acadêmico. Queremos continuar pensando naquilo que está fora de uma política 

                                                                                                                                                                                   
importação de teorias para trabalhar o contexto brasileiro em Colling (2015), Miskolci (2009, 2015), 

como também em Preciado (2009, 2011, 2014), acerca das compreensões do que se torna o corpo dos 

estudos queer. 
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institucionalizada no seio de organizações que primam na produção de espaços 

estriados, assim, queremos continuar a pensar as intempestividades das vidas. ♪ Vamos 

nos aventurar nesse nosso tempo, após prantos sem chorar ♪, como entoou o Canto dos 

Malditos Na Terra do Nunca na canção Sinta vontade de ficar
147

. Sim, sentimos vontade 

de ficar (na academia e nos platôs festivos), mas sem esquecer que precisamos sempre ir 

além. E, continuar na Alegria, Alegria
148

 (como canta Caetano Veloso): ♪ Caminhando 

contra o vento (...) Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos; Eu quero 

seguir vivendo, amor. Por quê não?! Por que não?♪. 

 

                                                             
147

 Sinta vontade de ficar, canção do Canto dos Malditos Na Terra do Nunca e disponível em: 

<https://youtu.be/dkaiE_x6_kQ>. Acesso :15/01/2016.  

148
 Alegria, Alegria de Caetano Veloso. Disponível em: <https://youtu.be/WL8l8olaMmI>. Acesso: 

15/01/2016. 

https://youtu.be/dkaiE_x6_kQ
https://youtu.be/WL8l8olaMmI
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ANEXOS – MÚSICAS 

 

Abertura 

 

DuSouto – Fazendo a 

Cabeça 

A vida é essa 

É só o que interessa 

Procurar ganhar dinheiro pra 

pagar as conta, então 

 

Eu tenho pressa 

Não me venha com essa 

Não vou levar a vida como se 

fosse uma prisão 

 

Não me diga que não vai 

Que não tá querendo mais 

Eu vou deitar na rede, vou ligar 

minha tv 

Não me venha mais com essa, 

já não quero mais saber 

Não vou passar a vida 

trabalhando pra você 

 

Dinheiro é bom, mas né tudo 

não 

Não vou levar a vida como 

uma vida de cão 

Trabalho o dia inteiro, não tem 

nenhum tostão 

Vou deixar dessa vida e 

procurar satisfação 

 

Sair a noite 

Ir por aí 

Vou tomar uma 

Me divertir 

Eu tenho fogo 

Vou fumar um 

Andando pelas ruas só assim eu 

sou mais um (3x) 

 

Vou procurar mudar, fazendo a 

cabeça (4x) 

Link: 

https://www.letras.mus.br/duso

uto/1969572/  

 

Elis Regina – Como nossos 

pais 

Não quero lhe falar meu grande 

amor  

De coisas que aprendi nos 

discos 

Quero lhe contar como eu vivi  

E tudo o que aconteceu comigo  

Viver é melhor que sonhar  

E eu sei que o amor é uma 

coisa boa  

Mas também sei  

Que qualquer canto é menor do 

que a vida  

De qualquer pessoa 

 

Por isso cuidado meu bem  

Há perigo na esquina  

Eles venceram e o sinal  

Está fechado pra nós  

Que somos jovens... 

 

Para abraçar seu irmão  

E beijar sua menina, na rua  

É que se fez o seu braço,  

O seu lábio e a sua voz... 

 

Você me pergunta pela minha 

paixão  

Digo que estou encantada 

como uma nova invenção  

Eu vou ficar nesta cidade não 

vou voltar pro sertão  

Pois vejo vir vindo no vento 

cheiro de nova estação  

Eu sei de tudo na ferida viva do 

meu coração... 

 

Já faz tempo eu vi você na rua  

Cabelo ao vento, gente jovem 

reunida  

Na parede da memória esta 

lembrança  

É o quadro que dói mais... 

 

Minha dor é perceber  

Que apesar de termos feito tudo 

o que fizemos  

Ainda somos os mesmos e 

vivemos  

Ainda somos os mesmos e 

vivemos  

Como os nossos pais... 

 

Nossos ídolos ainda são os 

mesmos  

E as aparências não enganam 

não  

Você diz que depois deles não 

apareceu mais ninguém  

Você pode até dizer que eu tô 

por fora  

Ou então que eu tô 

inventando... 

 

https://www.letras.mus.br/dusouto/1969572/
https://www.letras.mus.br/dusouto/1969572/
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Mas é você que ama o passado 

e que não vê  

É você que ama o passado e 

que não vê  

Que o novo sempre vem... 

 

Hoje eu sei que quem me deu a 

ideia 

De uma nova consciência e 

juventude  

Tá em casa, guardado por Deus  

Contando vil metal... 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/el

is-regina/como-nossos-

pais.html  

 

 

Rihanna – Please don’t stop the 

music 

 

Please don't stop the music (4x) 

 

It's getting late 

I'm making my way over to my 

favorite place 

I gotta get my body moving 

shake the stress away 

I wasn't looking for nobody 

when you looked my way 

Possible candidate (yeah) 

Who knew, 

That you'd be up in here 

looking like you do 

You're making staying over 

here impossible 

Baby, I must say your aura is 

incredible 

If you don't have to go, don't... 

 

Do you know what you started 

I just came here to party 

But now we're rocking on the 

dance floor 

Acting naughty 

Your hands around my waist 

Just let the music play 

We're hand in hand 

Chest to chest 

And now we're face to face 

 

I wanna take you away 

Let's escape into the music 

DJ let it play 

I just can't refuse it 

Like the way you do this 

Keep on rocking to it 

Please don't stop the 

Please don't stop the music 

 

I wanna take you away 

Let's escape into the music 

DJ let it play 

I just can't refuse it 

Like the way you do this 

Keep on rocking to it 

Please don't stop the 

Please don't stop the 

Please don't stop the music 

 

Baby, are you ready? Cause it's 

getting close 

Don't you feel the passion 

ready to explode 

What goes on between us no 

one has to know 

This is a private show (oh) 

 

Do you know what you started 

I just came here to party 

But now we're rocking on the 

dance floor 

Acting naughty 

Your hands around my waist 

Just let the music play 

We're hand in hand 

Chest to chest 

And now we're face to face 

 

I wanna take you away 

Let's escape into the music 

DJ let it play 

I just can't refuse it 

Like the way you do this 

Keep on rocking to it 

Please don't stop the 

Please don't stop the music 

 

Please don't stop the music 

 

Tradução disponível em: 

https://www.letras.mus.br/rihan

na/1001710/  

 

Chico Buarque – Noite dos 

mascarados 

Quem é você? 

http://www.vagalume.com.br/elis-regina/como-nossos-pais.html
http://www.vagalume.com.br/elis-regina/como-nossos-pais.html
http://www.vagalume.com.br/elis-regina/como-nossos-pais.html
https://www.letras.mus.br/rihanna/1001710/
https://www.letras.mus.br/rihanna/1001710/
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- Adivinha, se gosta de mim! 

 

Hoje os dois mascarados 

Procuram os seus namorados 

Perguntando assim: 

 

- Quem é você, diga logo... 

- Que eu quero saber o seu 

jogo... 

- Que eu quero morrer no seu 

bloco... 

- Que eu quero me arder no seu 

fogo. 

 

- Eu sou seresteiro, 

Poeta e cantor. 

- O meu tempo inteiro 

Só zombo do amor. 

- Eu tenho um pandeiro. 

- Só quero um violão. 

- Eu nado em dinheiro. 

- Não tenho um tostão. 

Fui porta-estandarte, 

Não sei mais dançar. 

- Eu, modéstia à parte, 

Nasci pra sambar. 

- Eu sou tão menina... 

- Meu tempo passou... 

- Eu sou Colombina! 

- Eu sou Pierrô! 

 

Mas é Carnaval! 

Não me diga mais quem é 

você! 

Amanhã tudo volta ao normal. 

Deixa a festa acabar, 

Deixa o barco correr. 

 

Deixa o dia raiar, que hoje eu 

sou 

Da maneira que você me quer. 

O que você pedir eu lhe dou, 

Seja você quem for, 

Seja o que Deus quiser! 

Seja você quem for, 

Seja o que Deus quiser! 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/c

hico-buarque/noite-dos-

mascarados.html#ixzz3xeRjuF

8d   

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/noite-dos-mascarados.html#ixzz3xeRjuF8d
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/noite-dos-mascarados.html#ixzz3xeRjuF8d
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/noite-dos-mascarados.html#ixzz3xeRjuF8d
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/noite-dos-mascarados.html#ixzz3xeRjuF8d
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Capítulo 1 

 

Los Hermanos - Último 

Romance 

Eu encontrei-a quando não quis 

Mais procurar o meu amor 

E o quanto levou foi pra eu 

merecer 

Antes um mês e eu já não sei 

E até quem me vê lendo jornal 

Na fila do pão sabe que eu te 

encontrei 

 

E ninguém dirá  

Que é tarde demais 

Que é, tão diferente assim 

Do nosso amor 

A gente é quem sabe, pequena 

Ah, vai me diz o que é o sufoco 

que eu te mostro alguém 

A fim de te acompanhar 

E se o caso for de ir a praia 

Eu levo essa casa numa sacola.. 

 

Eu encontrei-a e quis duvidar 

Tanto clichê 

Deve não ser 

Você me falou 

Pra eu não me preocupar 

Ter fé e ver coragem no amor 

E só de te ver 

Eu penso em trocar 

A minha tv num jeito de te 

levar 

A qualquer lugar 

Que você queira 

E ir onde o vento for 

Que pra nós dois 

Sair de casa já é 

Se aventurar 

 

Ah vai me diz o que é o 

sossego que eu te mostro 

alguém  

Afim de te acompanhar 

E se o tempo for te levar eu 

sigo essa hora  

Eu pego carona 

Pra te acompanhar 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/l

os-hermanos/ultimo-

romance.html#ixzz3xeSmDqR

d 

 

Rosana – O amor e o poder 

 

A música na sombra 

O ritmo no ar 

Um animal que ronda 

No véu do luar 

 

Eu saio dos seus olhos 

Eu rolo pelo chão 

Feito um amor que queima  

Magia negra, sedução 

 

Como uma deusa 

Você me mantém 

E as coisas que você me diz 

Me levam além 

 

Aqui nesse lugar  

Não há rainha ou rei 

Há uma mulher e um homem 

Trocando sonhos fora da lei 

 

Como uma deusa 

Você me mantém 

E as coisas que você me diz 

Me levam além 

 

Tão perto das lendas 

Tão longe do fim 

Afim de dividir 

No fundo do prazer 

O amor e poder 

 

A música na sombra 

O ritmo no ar 

Um animal que ronda 

No véu do luar 

 

Tão perto das lendas 

Tão longe do fim 

Afim de dividir 

No fundo do prazer 

O amor e poder 

 

Como uma deusa 

Você me mantém 

E as coisas que você me diz 

Me levam além 

http://www.vagalume.com.br/los-hermanos/ultimo-romance.html#ixzz3xeSmDqRd
http://www.vagalume.com.br/los-hermanos/ultimo-romance.html#ixzz3xeSmDqRd
http://www.vagalume.com.br/los-hermanos/ultimo-romance.html#ixzz3xeSmDqRd
http://www.vagalume.com.br/los-hermanos/ultimo-romance.html#ixzz3xeSmDqRd
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Tão perto das lendas 

Tão longe do fim 

Afim de dividir 

No fundo do prazer 

O amor e poder 

 

Como uma deusa 

Você me mantém 

E as coisas que você me diz 

Me levam além. 

 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/r

osana/o-amor-e-o-

poder.html#ixzz3xeTSWLFn 

 

Emblemas – Miguxa do Funk 

 

Tem Miguxa, Patricinha, 

Requebrando Até o Chão! 

Vai Moninha! Vai Moninha! 

Joga o Cú e Faz carão! 

 

Miguxa do Funk (2x) 

Miguxa do Funk 

 

Cabelo cheio de mechas, no 

estilo Toniguy.  

Me diz onde tu corta, ficadika, 

comofas!? 

 

Mochila rabiscada, com 

Bottons e arrebites.  

Um Allstar Customizado ela é 

uma Bixa tipo Indie. 

 

Eu sou indie, indispensável! 

Igual a mim não tem ninguém.  

Se quiser fechar comigo, entra 

na fila ta meu bem?! 

 

Calça skinny, havaianas, 

camiseta apertadinha. 

Ela é emo, quase clubber, só 

anda com patricinha. 

 

Passa lápis passa gloss, faz a 

linha feminina, severina glam. 

Ela é a emo nordestina. 

 

Vai miguxinha sai de casa, 

passa uma vidinha.  

Miguxa dos funks, das mona, 

das racha, calça arrochada.  

Estilo ela tem, dança como 

ninguém. 

 

Natal sábado à noite, rolé é 

raridade porque todas as 

miguxas ainda são menor de 

idade. 

Papai não sabe, minha mãe que 

desconfia.  

Meu irmão que já catou e me 

chama de miguxinha 

 

Miguxa do funk não é 

vergonha pra ninguém, a galera 

roquenrou já dançou funk 

também. 

 

Vai pro avesso, vai pra Vogue 

e ainda diz que não é Gay. 

Faz Chapinha, faz a chuça, 

fecha na praça do CEI.  

 

Vai pro avesso, vai pra vogue 

E ainda diz que não é gay. Vai 

pra Adadio, Cinemix. 

Quem é você no midway? 

Link: 

https://www.letras.mus.br/embl

emas-funk-band/1459885/   

 

Ira! e Pitty – Eu quero sempre 

mais 

 

A minha vida, 

Eu preciso mudar todo dia 

Pra escapar da rotina 

Dos meus desejos por seus 

beijos. 

Os meus sonhos 

Eu procuro acordar 

E perseguir meus sonhos, 

Mas a realidade que vem 

depois 

Não é bem aquela que planejei. 

 

Eu quero sempre mais! 

Eu quero sempre mais! 

Eu espero sempre mais de ti. 

 

Por isso hoje estou tão triste, 

Porque querer está tão longe de 

poder 

E quem eu quero está tão 

longe; longe de mim... 

 

Longe de mim... (5x) 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/p

itty/eu-quero-sempre-

http://www.vagalume.com.br/rosana/o-amor-e-o-poder.html#ixzz3xeTSWLFn
http://www.vagalume.com.br/rosana/o-amor-e-o-poder.html#ixzz3xeTSWLFn
http://www.vagalume.com.br/rosana/o-amor-e-o-poder.html#ixzz3xeTSWLFn
https://www.letras.mus.br/emblemas-funk-band/1459885/
https://www.letras.mus.br/emblemas-funk-band/1459885/
http://www.vagalume.com.br/pitty/eu-quero-sempre-mais.html#ixzz3xeTxgW25
http://www.vagalume.com.br/pitty/eu-quero-sempre-mais.html#ixzz3xeTxgW25
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mais.html#ixzz3xeTxgW25   

 

Caetano Veloso – Outras 

palavras 

 

Nada dessa cica de palavra 

triste em mim na boca 

Travo, trava mãe e papai, alma 

buena, dicha louca 

Neca desse sono de nunca 

jamais nem never more 

Sim, dizer que sim pra Cilu, 

pra Dedé, pra Dadi e Dó 

Crista do desejo o destino 

deslinda-se em beleza: 

Outras palavras 

 

Tudo seu azul, tudo céu, tudo 

azul e furta-cor 

Tudo meu amor, tudo mel, tudo 

amor e ouro e sol 

Na televisão, na palavra, no 

átimo, no chão 

Quero essa mulher solamente 

pra mim, mais, muito mais 

Rima, pra que faz tanto, mas 

tudo dor, amor e gozo: 

Outras palavras 

 

Nem vem que não tem, vem 

que tem coração, tamanho trem 

Como na palavra, palavra, a 

palavra estou em mim 

E fora de mim 

quando você parece que não dá 

Você diz que diz em silêncio o 

que eu não desejo ouvir 

Tem me feito muito infeliz mas 

agora minha filha: 

Outras palavras 

 

Quase João, Gil, Ben, muito 

bem mas barroco como eu 

Cérebro, máquina, palavras, 

sentidos, corações 

Hiperestesia, Buarque, voilá, tu 

sais de cor 

Tinjo-me romântico mas sou 

vadio computador 

Só que sofri tanto que grita 

porém daqui pra a frente: 

Outras palavras 

 

Parafins, gatins, alphaluz, 

sexonhei da guerrapaz 

Ouraxé, palávoras, driz, okê, 

cris, espacial 

Projeitinho, imanso, 

ciumortevida, vivavid 

Lambetelho, frúturo, 

orgasmaravalha-me Logun 

Homenina nel paraís de 

felicidadania: 

Outras palavras 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/c

aetano-veloso/outras-

palavras.html#ixzz3xeToXcKN  

 

Pitty – Pequena morte  

 

Gosto o jeito que você se despe 

dos costumes 

O jeito que assume que o 

negócio é se arriscar 

Eu tinha prometido não ceder à 

compulsão 

Mas é uma agressão dizer pra 

um bicho não caçar 

 

O bom é que 

Depois, o final é a pequena 

morte lenta de nós dois 

 

E do nada a sua mão ocupa 

minha cintura 

Fica uma quentura demarcando 

o lugar 

O seu olho jura, e eu já saquei 

que essa noite 

De um jeito ou de outro a gente 

vai se entrelaçar 

 

O bom é que 

Depois, o final é a pequena 

morte lenta de nós dois 

 

Desagradável não te ver por aí 

Insuportável não te ter por aqui 

Ainda outro dia eu tentei com 

alguém 

E o que eu queria era colar em 

você, meu bem 

 

De repente a gente nessa dança 

muito doida 

Rolando, suando, nunca para 

de pulsar 

Lá se vão as horas, ninguém 

conta mais o tempo 

O arrebatamento não demora a 

chegar 

 

O bom é que 

Depois, o final é a pequena 

morte lenta de nós dois 

 

Desagradável não te ver por aí 

http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/outras-palavras.html#ixzz3xeToXcKN
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/outras-palavras.html#ixzz3xeToXcKN
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/outras-palavras.html#ixzz3xeToXcKN
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Insuportável não te ter por aqui 

Ainda outro dia eu tentei com 

alguém 

E o que eu queria era colar em 

você, 

Pular em você, 

Subir em você, 

Meu bem 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/p

itty/pequena-

morte.html#ixzz3xdO8I8IM   

 

 

Nando Reis - Luz dos olhos 

 

Ponho os meus olhos em você 

Se você está 

Dona dos meus olhos é você 

Avião no ar 

Um dia pra esses olhos sem te 

ver 

É como chão no mar 

Liga o rádio à pilha, a Tv 

Só pra você escutar 

A nova música que eu fiz agora 

Lá fora a rua vazia chora... 

 

Pois meus olhos vidram ao te 

ver 

São dois fãs, um par 

Pus nos olhos vidros pra poder 

Melhor te enxergar 

Luz dos olhos para anoitecer 

É só você se afastar 

Pinta os lábios para escrever 

A sua boca é minha... 

 

Que a nossa música eu fiz 

agora 

Lá fora a lua irradia a glória 

E eu te chamo, eu te peço: 

Vem! 

Diga que você me quer 

Porque eu te quero também! 

 

Passo as tardes pensando 

Faço as pazes tentando 

Te telefonar 

 

Cartazes te procurando 

Aeronaves seguem pousando 

Sem você desembarcar 

Pra eu te dar a mão nessa hora 

Levar as malas pro fusca lá 

fora.... 

 

E eu vou guiando 

Eu te espero, vem... 

Siga aonde vai meus pés 

Que eu te sigo também 

E eu te amo! 

E eu berro: Vem! 

Grita que você me quer 

Que eu vou gritar também! 

Hei! Hei!... 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/n

ando-reis/luz-dos-

olhos.html#ixzz3xdOStQTd 

 

Simona Talma – Seu Charme 

Amo menos o seu charme 

Do que seus defeitos 

E tudo que nunca foi dito 

Tem um som mais que perfeito 

Afinal 

O impreciso é tão mais sedutor 

Um sinal perdido 

Um fragmento que faltou 

 

Por isso não sonhe tão alto, 

baby 

Nem vá planejar demais 

Deixe o destino em paz 

Que o mundo é de nós dois. 

Link: 

https://www.letras.com/simona

-talma/seu-charme/  

 

Ludov – É só saudade 

 

É só saudade 

mas dói tanto quanto amor 

é só seu rosto 

que aparece no televisor 

 

de dias frios 

se faz a tristeza do mundo 

e aqui 

de meus olhos, posso ver o mar 

 

http://www.vagalume.com.br/pitty/pequena-morte.html#ixzz3xdO8I8IM
http://www.vagalume.com.br/pitty/pequena-morte.html#ixzz3xdO8I8IM
http://www.vagalume.com.br/pitty/pequena-morte.html#ixzz3xdO8I8IM
http://www.vagalume.com.br/nando-reis/luz-dos-olhos.html#ixzz3xdOStQTd
http://www.vagalume.com.br/nando-reis/luz-dos-olhos.html#ixzz3xdOStQTd
http://www.vagalume.com.br/nando-reis/luz-dos-olhos.html#ixzz3xdOStQTd
https://www.letras.com/simona-talma/seu-charme/
https://www.letras.com/simona-talma/seu-charme/
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É só saudade 

mas dói tanto quanto te olhar 

Dói como fome 

como falta do que respirar 

 

de tão perto te fiz longe de mim 

mudo os canais a me procurar 

 

se eu pudesse te ter 

se eu pudesse te ter 

se eu pudesse te ter 

tentaria te perder 

agora é tarde demais 

(agora é tarde demais) 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/l

udov/e-so-

saudade.html#ixzz3xdPDiBuf  

 

P!nk – God is a DJ 

 

I've been a girl with her skirt 

pulled high 

Been the outkast, never running 

with mascara eyes 

Now I see the world as a candy 

store 

With a cigarette smile, saying 

things you can't ignore 

Like mommy I love you  

Daddy I hate you 

Brother I need you 

Lover, hey, fuck you 

I can see everything here with 

my third eye 

Like the blue in the sky 

 

If God is a DJ, life is a dance 

floor 

Love is a rhythm, you are the 

music 

If God is a DJ, life is a dance 

floor 

You get what you're given, it's 

all how you use it 

 

I've been the girl - middle 

finger in the air 

Unaffected by rumors, the truth 

- I don't care 

So open your mouth, stick out 

your tongue 

Might as well let go, you can't 

take back what you've done 

So find a new lifestyle 

A reason to smile 

Look for Nirvana  

Under the strobe lights 

Sequins and sex dreams  

You whisper to me 

Theres no reason to cry 

 

If God is a DJ, life is a dance 

floor 

Love is a rhythm, you are the 

music 

If God is a DJ, life is a dance 

floor 

You get what you're given, it's 

all how you use it 

 

You take what you get and you 

get what you give 

I said, don't run from yourself, 

man, that's no way to live 

I've got a record in my bag you 

should give it a spin 

Put your hands in the air so that 

life can begin 

 

If God is a DJ 

If God is a DJ then life is a 

dance floor 

Get your a.ss on the dance floor 

now 

God is a DJ 

 

If God is a DJ, life is a dance 

floor 

Love is a rhythm, you are the 

music 

If God is a DJ, life is a dance 

floor 

You get what you're given, it's 

all how you use it 

 

Then get your ass on the dance 

floor 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/p

ink/god-is-a-

dj.html#ixzz3xdPYmMXE 

 

 

Belchior – Velha roupa 

colorida 

 

Você não sente nem vê  

Mas eu não posso deixar de 

dizer, meu amigo  

Que uma nova mudança em 

breve vai acontecer  

http://www.vagalume.com.br/ludov/e-so-saudade.html#ixzz3xdPDiBuf
http://www.vagalume.com.br/ludov/e-so-saudade.html#ixzz3xdPDiBuf
http://www.vagalume.com.br/ludov/e-so-saudade.html#ixzz3xdPDiBuf
http://www.vagalume.com.br/pink/god-is-a-dj.html#ixzz3xdPYmMXE
http://www.vagalume.com.br/pink/god-is-a-dj.html#ixzz3xdPYmMXE
http://www.vagalume.com.br/pink/god-is-a-dj.html#ixzz3xdPYmMXE
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E o que há algum tempo era 

jovem novo  

Hoje é antigo, e precisamos 

todos rejuvenescer  

 

Nunca mais meu pai falou: 

"She's leaving home"  

E meteu o pé na estrada, "Like 

a Rolling Stone..."  

Nunca mais eu convidei minha 

menina  

Para correr no meu 

carro...(loucura, chiclete e som)  

Nunca mais você saiu a rua em 

grupo reunido  

O dedo em V, cabelo ao vento, 

amor e flor, quero cartaz 

No presente a mente, o corpo é 

diferente  

E o passado é uma roupa que 

não nos serve mais  

No presente a mente, o corpo é 

diferente 

E o passado é uma roupa que 

não nos serve mais  

 

Como Poe, poeta louco 

americano, eu pergunto ao 

passarinho: 

Black bird, Assum Preto, o que 

se faz?" 

E raven never raven never 

raven 

Pássaro Preto, pássaro preto 

black bird me responde: 

"Tudo já ficou atrás" 

E raven never raven never 

raven 

Black bird, Pássaro Preto, 

Pássaro Preto me responde: 

"O passado nunca mais" 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/b

elchior/velha-roupa-

colorida.html#ixzz3xdQ1p9x8  

 

 

Barão Vermelho – Eclipse 

oculto 

 

Nosso amor não deu certo 

Gargalhadas e lágrimas 

De perto fomos quase nada 

Tipo de amor que não pode dar 

certo 

Na luz da manhã 

E desperdiçamos os blues do 

Djavan 

 

Demasiadas palavras 

Fraco impulso de vida 

Travadamente na ideologia 

E o corpo não agia como se o 

coração 

Tivesse antes que optar 

Entre o inseto e o inceticida 

 

Não me queixo 

Eu não soube te amar 

Mas não deixo de querer 

conquistar 

Uma coisa qualquer em você 

O que será 

 

Como nunca se mostra o outro 

lado da lua 

Eu desejo viajar pro outro lado 

da rua 

Meu coração galinha de leão 

Não quer mais amarrar 

frustração 

Ó eclipse oculto na luz do 

verão 

 

Bem que nós fomos felizes só 

durante o prelúdio 

Gargalhadas e lágrimas até 

irmos pro estúdio 

Mas na hora da cama nada 

pintou direito 

É minha cara falar 

Não sou cruzeiro, eu sou pura 

fama 

 

Nada tem que dar certo, nosso 

amor é bonito 

Só não disse ao que veio, 

Atrasado e aflito 

E paramos no meio sem saber 

os desejos 

Onde é que iam dar 

E aquele projeto ainda estará 

no ar 

 

Não quero que você fique fera 

comigo 

Quero ser o teu amor, quero ser 

teu amigo 

Quero que tudo saia como um 

som de Tim Maia 

Sem grilos de mim, sem 

desespero 

Sem tédio, sem fim 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/b

http://www.vagalume.com.br/belchior/velha-roupa-colorida.html#ixzz3xdQ1p9x8
http://www.vagalume.com.br/belchior/velha-roupa-colorida.html#ixzz3xdQ1p9x8
http://www.vagalume.com.br/belchior/velha-roupa-colorida.html#ixzz3xdQ1p9x8
http://www.vagalume.com.br/barao-vermelho/eclipse-oculto.html#ixzz3xdQiEb3u
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arao-vermelho/eclipse-

oculto.html#ixzz3xdQiEb3u  

 

Cazuza – Eu queria ter uma 

bomba 

 

Solidão a dois de dia 

Faz calor, depois faz frio 

você diz: já foi 

Eu concordo contigo 

você sai de perto 

Eu penso em suicídio 

Mas no fundo eu nem ligo 

Você sempre volta 

com as mesmas notícias 

 

Eu queria ter uma bomba 

Um flit paralisante qualquer 

para poder me livrar 

Do prático efeito 

Das tuas frases feitas 

Das tuas noites perfeitas, 

perfeitas. 

 

Solidão a dois de dia 

Faz calor, depois faz frio 

você diz: já foi 

Eu concordo contigo 

você sai de perto 

Eu penso em homicídio 

Mas no fundo eu nem ligo 

Você sempre volta 

com as mesmas notícias 

 

Eu queria ter uma bomba 

Um flit paralisante qualquer 

Pra poder te negar 

Bem no último instante 

Meu mundo que você não vê  

Meus sonhos que você não crê, 

não crê. 

 

Eu queria ter uma bomba 

Um flit paralisante qualquer 

Pra poder te negar 

bem no ultimo instante... 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/c

azuza/eu-queria-ter-uma-

bomba.html#ixzz3xdRFOzlU  

 

Novos baianos – mistério do 

planeta 

 

Vou mostrando como sou e vou 

sendo como posso. 

Jogando meu corpo no mundo, 

andando por todos os cantos 

e pela lei natural dos encontros,  

eu deixo e recebo um tanto. 

E passo aos olhos nus ou 

vestidos de lunetas. 

 

Passado, presente,  

participo sendo o mistério do 

planeta. 

 

O tríplice mistério do stop, 

que eu passo por e sendo ele no 

que  

fica em cada um.  

 

No que sigo o meu caminho  

e no ar que fez e assistiu.  

Abra um parênteses,  

não esqueça que independente 

disso  

eu não passo de um malandro.  

De um moleque do Brasil,  

que peço e dou esmolas.  

Mas ando e penso sempre com 

mais de um, 

por isso ninguém vê minha 

sacola. 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/o

s-novos-baianos/misterio-do-

planeta.html#ixzz3xdRi9AIx 

 

 

Shakira – Hip’s don’t lie 

 

Ladies up in here tonight 

No fighting, no fighting 

We got the refugees up in here 

No fighting, no fighting 

 

Shakira, Shakira 

 

I never really knew that she 

could dance like this 

She makes a man wants to 

speak Spanish 

Como se llama,si, bonita,si, mi 

casa, su casa 

 

http://www.vagalume.com.br/cazuza/eu-queria-ter-uma-bomba.html#ixzz3xdRFOzlU
http://www.vagalume.com.br/cazuza/eu-queria-ter-uma-bomba.html#ixzz3xdRFOzlU
http://www.vagalume.com.br/cazuza/eu-queria-ter-uma-bomba.html#ixzz3xdRFOzlU
http://www.vagalume.com.br/os-novos-baianos/misterio-do-planeta.html#ixzz3xdRi9AIx
http://www.vagalume.com.br/os-novos-baianos/misterio-do-planeta.html#ixzz3xdRi9AIx
http://www.vagalume.com.br/os-novos-baianos/misterio-do-planeta.html#ixzz3xdRi9AIx
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Shakira, Shakira 

 

Oh baby when you talk like 

that 

You make a woman go mad 

So be wise and keep on 

Reading the signs of my body 

 

And I'm on tonight  

You know my hips don't lie 

And I'm starting to feel it's 

right 

All the attraction, the tension 

Don't you see baby, this is 

perfection 

 

Hey Boy, I can see your body 

moving  

And it's driving me crazy 

And I didn't have the slightest 

idea 

Until I saw you dancing 

 

And when you walk up on the 

dance floor 

Nobody cannot ignore the way 

you move your body, girl 

And everything so unexpected 

- the way you right and left it 

So you can keep on taking it 

 

I never really knew that she 

could dance like this 

She makes a man wants to 

speak Spanish 

Como se llama,si, bonita,si, mi 

casa, su casa 

Shakira, Shakira 

 

Oh baby when you talk like 

that 

You make a woman go mad 

So be wise and keep on 

Reading the signs of my body 

 

And I'm on tonight 

You know my hips don't lie 

And I am starting to feel you 

boy 

Come on lets go, real slow 

Don't you see baby asi es 

perfecto 

 

Oh I know I am on tonight my 

hips don't lie 

And I am starting to feel it's 

right 

All the attraction, the tension 

Don't you see baby, this is 

perfection 

Shakira, Shakira 

 

Oh boy, I can see your body 

moving 

Half animal, half man 

I don't, don't really know what 

I'm doing 

But you seem to have a plan  

My will and self restraint  

Have come to fail now, fail 

now 

See, I am doing what I can, but 

I can't so you know 

That's a bit too hard to explain 

 

Baila en la calle de noche 

Baila en la calle de día 

 

Baila en la calle de noche 

Baila en la calle de día 

 

I never really knew that she 

could dance like this 

She makes a man wants to 

speak Spanish 

Como se llama,si, bonita,si, mi 

casa, su casa 

Shakira, Shakira 

 

Oh baby when you talk like 

that 

You know you got me 

hypnotized 

So be wise and keep on 

Reading the signs of my body 

 

Senorita, feel the conga, Let me 

see you move 

Like you come from Colombia 

 

Mira en Barranquilla se baila 

así, say it! 

Mira en Barranquilla se baila 

así 

 

Yeah 

She's so sexy every man's 

fantasy a refugee like me back 

With the Fugees from a 3rd 

world country 

I go back like when 'pac carried 

crates for Humpty Humpty 

I need a whole club dizzy 
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Why the Cia wanna watch us? 

Colombians and Haitians 

I ain't guilty, it's a musical 

transaction  

No more do we snatch ropes  

Refugees run the seas 

'Cause we own our own boats  

 

I'm on tonight, my hips don't 

lie 

And I'm starting to feel you 

boy 

Come on let's go, real slow 

Baby, like this is perfecto 

 

Oh, you know I am on tonight 

and my hips don't lie 

And I am starting to feel it's 

right 

The attraction, the tension 

Baby, like this is perfection 

 

No fighting 

No fighting 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/s

hakira/hips-dont-

lie.html#ixzz3xdS8CydI 

 

Taylor Swift – Shake It Off 

I stay out too late 

Got nothing in my brain 

That's what people say 

That's what people say 

I go on too many dates 

But I can't make them stay 

At least that's what people say 

That's what people say 

But I keep cruising 

Can't stop, won't stop moving 

It's like I got this music 

In my mind, saying it's gonna 

be alright 

 

Cause the players gonna play, 

play, play 

And the haters gonna hate, 

hate, hate 

Baby I'm just gonna shake, 

shake, shake 

Shake it off 

Heartbreakers gonna break, 

break, break, break, break 

And the fakers gonna fake, 

fake, fake, fake, baby 

Baby I'm just gonna shake, 

shake, shake 

Shake it off, Shake it off 

 

I never miss a beat 

I'm lighting up my feet 

And that's what they don't see 

That's what they don't see 

I'm dancing on my own 

I'll make the moves up as I go 

And that's what they don't 

know 

That's what they don't know 

But I keep cruising 

Can't stop, won't stop grooving 

It's like I got this music 

In my mind, saying it's gonna 

be alright 

 

Hey, hey, hey 

Just think while you been 

getting down 

And out about the liars 

And the dirty dirty cheats of 

the world 

You could have been getting 

down to this sick beat 

 

My ex man brought his new 

girlfriend 

She's like oh my god 

I'm just gonna shake 

And to the fella over there with 

the hella good hair 

Won't you come on over baby 

we could shake, shake 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/ta

ylor-swift/shake-it-

off.html#ixzz3xdSZ3zfc  

 

Adriana Calcanhotto – metade 

Eu perco o chão, eu não acho 

as palavras 

Eu ando tão triste, eu ando pela 

sala 

Eu perco a hora, eu chego no 

fim 

Eu deixo a porta aberta 

Eu não moro mais em mim 

 

 

Eu perco a chaves de casa 

Eu perco o freio 

http://www.vagalume.com.br/shakira/hips-dont-lie.html#ixzz3xdS8CydI
http://www.vagalume.com.br/shakira/hips-dont-lie.html#ixzz3xdS8CydI
http://www.vagalume.com.br/shakira/hips-dont-lie.html#ixzz3xdS8CydI
http://www.vagalume.com.br/taylor-swift/shake-it-off.html#ixzz3xdSZ3zfc
http://www.vagalume.com.br/taylor-swift/shake-it-off.html#ixzz3xdSZ3zfc
http://www.vagalume.com.br/taylor-swift/shake-it-off.html#ixzz3xdSZ3zfc
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Estou em milhares de cacos, eu 

estou ao meio  

 

Onde será que você está agora? 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/a

driana-

calcanhoto/metade.html#ixzz3x

dT8Huq8  

 

Plutão já foi planeta – Viagem 

perdida 

Você confia à fumaça a ida da 

memória má 

você confia ao copo o 

esquecimento do que sempre 

será tormento 

 

você confia à leitura a distração 

mas as palavras são apenas 

para os olhos a atenção 

 

você quer ir embora de você 

como se você não lhe fosse 

todos os destinos possíveis 

 

a ida é sempre volta 

a volta, sempre ida 

é melhor que fique 

é viagem perdida 

 

aqui, na gente 

ficar em casa é viajar 

aqui e sempre 

é lar, é lá 

 

você não sabe o que é se perder 

e não encontra uma saída 

para um destino possível 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/p

lutao-ja-foi-planeta/viagem-

perdida.html#ixzz3xdTPDWyS 

 

 

Capítulo 2 

 

Filipe Catto – Teu quarto 

Como me pedir para manter a 

calma? 

Se a calma que me pedes é 

mais além 

A calma que tu falas é uma 

boca 

E a saliva profanando o que há 

de santo em mim 

Como me pedir para deixar teu 

quarto em paz 

Se teu quarto é um templo onde 

eu ergui 

Para ti um monumento ao teu 

prazer 

Para ti, um monumento 

E fiz dessas paredes nosso 

escândalo, nosso mapa 

Nosso vão receptáculo de tanto 

arfar 

De tanto corpo que eu deixei 

vazar 

Pelas entranhas do teu 

travesseiro 

Tua coberta ainda tem a mim 

Escancarado, aberto os olhos 

Os teus olhos nos meus 

Sempre molhados pela brisa 

que transpiras 

Como me pedir para lembrar 

das coisas boas? 

Se coisas boas são saudades e 

saudades o que são? 

Se não eu, um extremo, um 

telefone 

E você me pedindo: calma, 

amor? 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/fi

lipe-catto/teu-

quarto.html#ixzz3xdTrx2cn   

 

Bonde do Role – Solta o frango 

a gente somos linda 

a gente somos inteligente 

a gente somos o trio mais foda 

a gente somos delinqüente 

alegria da moçada, da perua à 

favelada 

nosso som é fantasia pra 

mamãe vovó titia 

 

rolê, rolê, rolê 

solta o frango e vem com a 

gente 

(2x)  

 

nóis é tipo bem jesus 

todo mundo a gente ama 

inda mais se for gatinha 

rola até levar pra cama 

 

 

a gente topa tudo 

http://www.vagalume.com.br/adriana-calcanhoto/metade.html#ixzz3xdT8Huq8
http://www.vagalume.com.br/adriana-calcanhoto/metade.html#ixzz3xdT8Huq8
http://www.vagalume.com.br/adriana-calcanhoto/metade.html#ixzz3xdT8Huq8
http://www.vagalume.com.br/adriana-calcanhoto/metade.html#ixzz3xdT8Huq8
http://www.vagalume.com.br/plutao-ja-foi-planeta/viagem-perdida.html#ixzz3xdTPDWyS
http://www.vagalume.com.br/plutao-ja-foi-planeta/viagem-perdida.html#ixzz3xdTPDWyS
http://www.vagalume.com.br/plutao-ja-foi-planeta/viagem-perdida.html#ixzz3xdTPDWyS
http://www.vagalume.com.br/filipe-catto/teu-quarto.html#ixzz3xdTrx2cn
http://www.vagalume.com.br/filipe-catto/teu-quarto.html#ixzz3xdTrx2cn
http://www.vagalume.com.br/filipe-catto/teu-quarto.html#ixzz3xdTrx2cn
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sapatão a bigodudo 

na hora do perêrê 

cai ni mim ô travesti 

 

 

rolê, rolê, rolê 

solta o frango e vem com a 

gente 

(2x) 

 

 

a gente somos linda 

a gente somos inteligente 

antes de dar o edi 

eu jurava que era crente 

alegria da moçada, da perua à 

favelada 

nosso som é fantasia pra 

mamãe vóvó titia 

 

 

rolê, rolê, rolê 

solta o frango e vem com a 

gente 

(4x) 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/b

onde-do-role/solta-o-

frango.html#ixzz3xdUeMzoF 

 

Bonde do Role – Dança do 

zumbi 

Fuma pedra, 

cheira pó, 

Bebe até cair, 

depois disso tu tá pronto pra 

dança do zumbi! (2x) 

 

Fuma tudo, cheira coca, cola, 

eter, injeta droga. 

Te liga morto vivo, esse é o 

zumbi hiperativo! 

 

Se faz mal, acha legal, rivotril e 

gardenal. 

Morde a mão do seu amigo, é o 

zumbi hiperativo! 

 

Toma bala, cai na vala, cheira 

pó da Guatemala. 

dança thriller de mansinho, 

esse é o zumbi hiperativo! 

 

Cheira meia, na cadeia, cocaína 

na veia. 

LSD de adesivo, esse é o zumbi 

hiperativo! 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/b

onde-do-role/danca-do-

zumbi.html#ixzz3xdV0PzyM 

 

Gal Costa – Vaca Profana 

Respeito muito minhas 

lágrimas 

Mas ainda mais minha risada 

Escrevo, assim, minhas 

palavras 

Na voz de uma mulher sagrada 

Vaca profana, põe teus cornos 

Pra fora e acima da manada 

Vaca profana, põe teus cornos 

Pra fora e acima da manada... 

Ê, ê, ê, ê, ê, 

Dona das divinas tetas 

Derrama o leite bom na minha 

cara 

E o leite mau na cara dos 

caretas 

 

Segue a "movida madrileña" 

Também te mata Barcelona 

Napoli, pino, pi, pau, punks 

Picassos movem-se por londres 

Bahia, onipresentemente 

Rio e belíssimo horizonte 

Bahia, onipresentemente 

Rio e belíssimo horiz... 

Ê, ê, ê, ê, ê, 

Vaca de divinas tetas 

La leche buena toda en mi 

garganta 

La mala leche para los 

"puretas" 

 

Quero que pinte um amor 

Bethânia 

Stevie Wonder, andaluz 

Mas do que tive em tel aviv 

Perto do mar, longe da cruz 

Mas em composição cubista 

Meu mundo thelonius monk`s 

blues 

Mas em composição cubista 

Meu mundo thelonius 

monk`s... 

Ê, ê, ê, ê, ê, 

Dona das divinas tetas 

http://www.vagalume.com.br/bonde-do-role/solta-o-frango.html#ixzz3xdUeMzoF
http://www.vagalume.com.br/bonde-do-role/solta-o-frango.html#ixzz3xdUeMzoF
http://www.vagalume.com.br/bonde-do-role/solta-o-frango.html#ixzz3xdUeMzoF
http://www.vagalume.com.br/bonde-do-role/danca-do-zumbi.html#ixzz3xdV0PzyM
http://www.vagalume.com.br/bonde-do-role/danca-do-zumbi.html#ixzz3xdV0PzyM
http://www.vagalume.com.br/bonde-do-role/danca-do-zumbi.html#ixzz3xdV0PzyM
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Quero teu leite todo em minha 

alma 

Nada de leite mau para os 

caretas 

 

Sou tímido e espalhafatoso 

Torre traçada por Gaudi 

São paulo é como o mundo 

todo 

No mundo, um grande amor 

perdi 

Caretas de paris e new york 

Sem mágoas, estamos aí 

Caretas de paris e new york 

Sem mágoas estamos a... 

Ê, ê, ê, ê, ê, 

Vaca das divinas tetas 

Teu bom só para o oco, minha 

falta 

E o resto inunde as almas dos 

caretas 

 

Mas eu também sei ser careta 

De perto, ninguém é normal 

Às vezes, segue em linha reta 

A vida, que é "meu bem, meu 

mal" 

No mais, as "ramblas" do 

planeta 

"orchta de chufa, si us plau" 

No mais, as "ramblas" do 

planeta 

"orchta de chufa, si us... 

Ê, ê, ê, ê, ê, 

Deusa de assombrosas tetas 

Gotas de leite bom na minha 

cara 

Chuva do mesmo bom sobre os 

caretas... 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/g

al-costa/vaca-profana-

2.html#ixzz3xdW0UBFt 

 

Pitty – Teto de vidro  

Quem não tem teto de vidro 

que atire a primeira pedra (4x) 

 

Andei por tantas ruas e lugares 

Passei, observando quase tudo 

Mudei, o mundo gira num 

segundo 

Busquei, dentro de mim os 

meus lares 

E aí, tantas pessoas querendo 

sentir 

Sangue correndo na veia é bom 

assim 

Se movimenta, tá vivo ouvir 

milhões de vozes gritando 

 

Eu quero ver quem é capaz 

De fechar os olhos e descansar 

em paz! 

 

Andei por tantas ruas e lugares 

Passei, observando quase tudo 

Mudei, o mundo gira num 

segundo 

Busquei, dentro de mim os 

meus lares 

E aí, tantas pessoas querendo 

sentir 

Sangue correndo na veia é bom 

assim 

Se movimenta, tá vivo ouvir 

milhões de vozes gritando 

 

Na frente está o alvo quem se 

arrisca pela linha 

Não é tão diferente do que eu já 

fui um dia 

Se vai ficar, se vai passar,não 

sei 

E num piscar de olhos, lembro 

o tanto que falei 

Deixei, calei e até me importei 

Mas não tem nada, eu tava 

mesmo errada 

Cada um em seu casulo, em sua 

direção 

Vendo de camarote a novela da 

vida alheia 

Sugerindo soluções, discutindo 

relações 

Bem certos que a verdade cabe 

na palma da mão 

Mas isso não é uma questão de 

opinião 

Mas isso não é uma questão de 

opinião 

Isso é só uma questão de 

opinião! 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/p

itty/teto-de-

vidro.html#ixzz3xdWSeywj 

 

UDR – Rock And Roll Anti 

Cósmico da Morte 

Malandruza, você fede demais 

É um vadia da mais nojenta 

Não aguento te ver ficar de 

quatro 

http://www.vagalume.com.br/gal-costa/vaca-profana-2.html#ixzz3xdW0UBFt
http://www.vagalume.com.br/gal-costa/vaca-profana-2.html#ixzz3xdW0UBFt
http://www.vagalume.com.br/gal-costa/vaca-profana-2.html#ixzz3xdW0UBFt
http://www.vagalume.com.br/pitty/teto-de-vidro.html#ixzz3xdWSeywj
http://www.vagalume.com.br/pitty/teto-de-vidro.html#ixzz3xdWSeywj
http://www.vagalume.com.br/pitty/teto-de-vidro.html#ixzz3xdWSeywj
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E me oferecer o teu projeto de 

buceta 

 

Mulher é tudo a mesma coisa 

Vai te tratar bem até virar tua 

esposa 

Depois vai cair e tudo e vira 

aquela coisa 

Tá na hora de trocar... 

 

De vadia 

Vocês são todas lindas 

Quando tão com a boca cheia 

de... 

Porra! Como é que tu fez isso? 

Cuspiu xarope de groselha em 

cima do meu pinto 

 

Eu não aguento mais todo esse 

feminismo 

Tá mais que provado que 

mulher gosta de pinto, status e 

fama 

Elas estão na tua cama, vão te 

falar 'te amo' e roubar a tua 

grana. 

 

É som de bicha, traveco 

satanista 

Mas quando toca todo mundo 

vai pra pista 

 

Ignorância, profanação e 

violência 

Ensino Alcorão, Santo Daime e 

a demência 

Ensino scat, fist fuck anal 

brutal com areia 

Bukkake, golden shower e 

masturbação com meia 

 

Eu sou o professor e meu nome 

é Aquaplay 

O príncipe das trevas, arauto da 

cultura gay 

Namoro um traveco que atende 

por Shirley 

Que é um show na cama mas se 

chama Vanderlei 

 

Eu passo a noite inteira sem 

sair de cima 

Orgia de traveco só melhora 

minha rima 

E louvar o belzebu só aumenta 

auto-estima 

Tomando pineal e cheirando 

cocaína 

 

Hipocrisia, criança é minha 

homilia 

Tirei sangue do seu cu e te 

deixei com anemia 

Feito a Virgem Maria - esse é o 

nome da cadela 

Domei a vagabunda no arreio 

da minha sela 

 

É som de bicha, traveco 

satanista 

Mas quando toca todo mundo 

vai pra pista 

 

Link: 

https://www.letras.mus.br/udr/1

954207/  

 

 

Capítulo 3 

 

Lady Gaga – Bad kids 

We don't care what people say 

We know the truth 

Enough is enough with this 

horse shit 

I am not a freak, I was born 

with my free gun 

Don't tell me I'm less than my 

freedom 

 

I'm a bitch, I'm a loser baby 

maybe I should quit 

I'm a jerk, wish I had the 

money but I can't find work 

I'm a brat, I'm a selfish punk, I 

really should be smacked 

My parents tried until they got 

divorced 'cause I ruined their 

lives 

 

I'm a bad kid and I will survive 

Oh I'm a bad kid, don't know 

wrong from right 

I'm a bad kid and this is my life 

One of the bad kids, don't 

know wrong from right 

 

Don't be insecure if your heart 

is pure 

You're still good to me if you're 

a bad kid baby 

Don't be insecure if your heart 

is pure 

You're still good to me if you're 

a bad kid baby 

A bad kid baby 

 

I'm a twit, degenerate young 

rebel and I'm proud of it 

https://www.letras.mus.br/udr/1954207/
https://www.letras.mus.br/udr/1954207/
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Pump your fist if you would 

rather mess up than put up with 

this 

I'm a nerd, I chew gum and 

smoke in your face, I'm absurd 

I'm so bad and I don't give a 

damn, I love it when you're 

mad 

When you're mad, when you're 

mad 

 

I'm a bad kid and I will survive 

Oh I'm a bad kid, don't know 

wrong from right 

I'm a bad kid and this is my life 

One of the bad kids, don't 

know wrong from right 

 

Don't be insecure if your heart 

is pure 

You're still good to me if you're 

a bad kid baby 

Don't be insecure if your heart 

is pure 

You're still good to me if you're 

a bad kid baby 

A bad kid baby 

 

I'm not that typical baby 

I'm a bad kid like my mom and 

dad made me 

I'm not that cool and you hate 

me 

I'm a bad kid, that's the way 

that they made me 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/la

dy-gaga/bad-

kids.html#ixzz3xdXoXpIw 

 

Pitty – No escuro 

Quando tá escuro e ninguém 

me vê 

Quando tá escuro, eu enxergo 

melhor 

Quando tá escuro, te vejo 

brilhar 

É onde eu fico a vontade sem 

medo da claridade 

Passo o dia inteiro esperando a 

noite chegar 

Porque não há mais nada que 

eu queira fazer 

 

Quando tá escuro, tanto faz que 

cor tem 

Quando tá escuro, só valem as 

palavras 

Quando tá escuro, ninguém 

repara as minhas meias 

É onde eu abro as minhas asas, 

onde me sinto em casa 

É onde eu fico a vontade sem 

medo da claridade 

Passo o dia inteiro esperando a 

noite chegar 

Porque não há mais nada que 

eu queira fazer 

 

A noite chegar 

Porque não há mais nada que 

eu queira fazer 

 

Quando tá escuro e ninguém 

me vê 

Quando tá escuro, eu enxergo 

melhor 

Quando tá escuro, te vejo 

brilhar 

É onde eu abro as minhas asas, 

onde me sinto em casa 

Passo o dia inteiro esperando a 

noite chegar 

Porque não há mais nada que 

eu queira fazer 

 

Só no escuro! 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/p

itty/no-

escuro.html#ixzz3xeVU0g3P 

 

Aberturas finais 

 

Canto dos Malditos na Terra do 

Nunca – Sinta vontade de ficar 

Fique à vontade, meu bem 

Sinta vontade de ficar 

Não tenha pressa 

Quem sabe aqui é seu lugar 

Mas se tiver de ida 

Vê se não vai assim sem mim 

Deixa a dor pra depois 

Vamos nos aventurar nesse 

nosso tempo 

Após prantos sem chorar 

 

Fique à vontade, meu bem 

Sinta vontade de ficar 

Não tenha pressa 

Quem sabe aqui é seu lugar 

Me mostra tua coragem 

Vai leve tudo de mim 

Apague os passos da estrada 

Tente nem se quer lembrar 

Daquele nosso tempo 

http://www.vagalume.com.br/lady-gaga/bad-kids.html#ixzz3xdXoXpIw
http://www.vagalume.com.br/lady-gaga/bad-kids.html#ixzz3xdXoXpIw
http://www.vagalume.com.br/lady-gaga/bad-kids.html#ixzz3xdXoXpIw
http://www.vagalume.com.br/pitty/no-escuro.html#ixzz3xeVU0g3P
http://www.vagalume.com.br/pitty/no-escuro.html#ixzz3xeVU0g3P
http://www.vagalume.com.br/pitty/no-escuro.html#ixzz3xeVU0g3P
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O qual era tão fácil amar 

 

Diz que quando eu for embora 

Sempre vai me procurar 

Não que eu não queira 

Sempre eu vou te amar 

E em cada estação 

Em que não puder estar 

Levo essa saudade 

Enquanto não posso te levar 

E no fim desse sufoco 

Espero contar com a sorte 

Se ela existe, 

Que só a morte possa nos 

separar  

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/c

anto-dos-malditos-na-terra-do-

nunca/sinta-vontade-de-

ficar.html#ixzz3xdYI8Zg5 

 

Caetano Veloso – Alegria, 

alegria 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço, sem documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou 

 

O sol se reparte em crimes, 

Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e brigitte bardot 

O sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não, por que não 

 

Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço, sem documento, 

Eu vou 

 

Eu tomo uma coca-cola 

Ela pensa em casamento 

E uma canção me consola 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome sem telefone 

No coração do brasil 

 

Ela nem sabe até pensei 

Em cantar na televisão 

O sol é tão bonito 

Eu vou 

Sem lenço, sem documento 

Nada no bolso ou nas mãos 

Eu quero seguir vivendo, amor 

Eu vou 

Por que não, por que não... 

 

Link: 

http://www.vagalume.com.br/c

aetano-veloso/alegria-

alegria.html#ixzz3xdYaXPHX 
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