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“But what about the dancer? Is she human? Of course she really is, but, on the stage, 
she seems inhuman or impersonal — perhaps superhuman. I don’t know” 
[Gregory Bateson, 1972]. 

 
BANANAS, UMA DANÇA DIGESTÓRIA. Em janeiro de 2013, o Núcleo artérias 

dá início ao processo criativo de sua nova dança, Bananas, dirigida por Adriana 

Grechi, dançada por Carolina Minozzi, Nina Giovelli e Larissa Ballarotti – 

posteriormente por Lívia Seixas –, com vídeos de André Menezes, trilha sonora 

de Dudu Tsuda e iluminação de André Boll. 

 Bananas é uma espécie de desenvolvimento de Fleshdance, dança 

anterior do Núcleo Artérias. O processo Bananas é em grande medida um 

processo de transformação das transformações geradas ao longo de 

Fleshdance. Esses dois processos podem ser pensados enquanto versões de 

uma mesma dança. “O Bananas é o bicho que saiu do Fleshdance”, me diz 

                                                        
1 Capítulo etnográfico da dissertação de mestrado: Ensaio ao pé da letra: etnografando 

processos criativos de danças contemporâneas, defendida em novembro de 2014. 
 



Carol. Mas ao invés do sistema respiratório, Bananas tem por campo 

exploratório, concreto e imaginário, o tubo digestório, seus órgãos e sua 

semântica. “No tubo digestório se dá o encontro entre o desejo e a nutrição, 

desse encontro resultam completas transformações, coisas são aí digeridas, 

alteradas e expelidas, essa é sua semântica”, me diz Adriana. 

 A flexibilidade do tecido que reveste o tubo digestório é um elemento 

importante aqui. Essa “resiliência” informa o restante do corpo. “Essa ondulação 

que vem do tubo”, diz Adriana. Aqui elas vão explorar as possiblidades de 

movimento que atravessam o tubo digestório enquanto espécie de padrão motor 

subjacente, com a possiblidade de se alcançar o espaço com o ânus, com a 

boca, com a possibilidade de comer e cagar o espaço. “Aquecendo o tubo, 

explorando as sensações que vêm do tubo digestório”, diz Adriana aos 

dançantes, nos ensaios como nas aulas. Aqui, o corpo todo vira um tubo 

digestório, a pessoa também. 

 Todos os dias, assim como em Fleshdance, elas iniciam o aquecimento, 

o encaminhamento corporal, com as bexigas d’água. Desta vez, as bexigas 

d’água servem à sensibilização do tubo digestório, rolando e pesando desde a 

boca até o ânus, passando por esôfago, estômago, intestinos, reto.... Ao longo 

da construção de Bananas, várias foram as horas aproveitadas em exercícios de 

sensibilização da boca enquanto centro nervoso. “A boca dá início aos demais 

sentidos. O bebê pensa com a boca, o corpo todo responde aos desejos da boca, 

o primeiro sentido é a boca”, diz Adriana. 

Cinco dançarinas se encontram agora deitadas à minha frente em posição 

fetal, chupando os dedos, de olhos fechados. “Para ativar a cavidade bucal em 

conexão com o restante do tubo digestório”, diz Adriana. 

Posteriormente, elas dançarão dois direcionamentos: a capacidade que a 

boca tem de dar sentido ao gesto e o esticar-nascer do bebê ao sair da barriga. 

Nascer enquanto gesto, ação. “E o suporte é a boca, para alcançar, buscar”, diz 

Adriana. 

“Explorando cada sensação, cada necessidade do tubo. Toda 

possibilidade de flexionar, de estender, toda possibilidade de ativar as 

extremidades”, diz Adriana ao passo que conduz as explorações. “Vamos 

dedicar um bom tempo a essa exploração do tubo. Tubo elástico, resiliente”. Ao 



longo do processo elas se demoram diariamente nessa exploração de uma 

dança digestória. 

 No início de um ensaio, Adriana menciona a aula de hoje pela manhã, 

ressaltando a conexão entre os braços e a boca. Conforme a boca alcança, os 

braços também. Mais uma vez a constatação de que as aulas de Adriana têm 

uma conexão profunda com as obras do Núcleo Artérias. Suas aulas funcionam 

como base experimental para o desenvolvimento do seu trabalho. É nas aulas 

que Adriana explora e ao mesmo tempo produz seu conhecimento, fazendo dele 

caminho de todo um processo criativo. Nas aulas se descobre que é possível 

dançar pela ativação de um corpo que se pensa a partir da exploração do tubo 

digestório enquanto centro nervoso irradiador de todo o movimento possível. 

“Entrega o corpo, deixa o peso do corpo ceder à gravidade. O chão 

empurra o peso de volta. Isso produz tônus. O corpo cede. O chão faz uma 

pressão e isso dá forma e tônus. É fisiológico. Com isso se vão integrando as 

partes do corpo. E aí cada uma vai fazendo seu caminho pelo tubo”, diz Adriana, 

conduzindo o início da exploração. O chão como ponto de partida, o chão e 

nossa relação com ele, por meio do peso, o sentido do peso. Peso, logo existo. 

A sensibilização do tubo digestório é a sensibilização para o seu peso no espaço 

do corpo. Algumas vezes cheguei a sentir o peso do meu esôfago sobre a parte 

de dentro das costas. Corpo volume. 

 Agora, deitadas de barriga para cima, muito vagarosamente, elas rolam a 

bexiga d’água ao longo do peito, da barriga, do pescoço, da boca, do ânus, 

dando peso à imaginação ativa do tubo digestório ao passo que a bexiga pesa 

sobre o corpo, dotando a imaginação de um sentido sensório. O peso da 

imaginação e a imaginação do peso. 

“Levo minha respiração para o lugar que recebe o peso da bexiga, esse 

lugar que suporta a bexiga e que devolve seu peso em direção a ela. Ativando a 

sensação, ativando as imagens”, e as dançarinas rolam a bexiga d’água até a 

boca, mais tarde até o ânus. E mais tarde, os reflexos bucais atuarão enquanto 

princípio de exploração nesta dança, em que a boca e os braços entram em 

profunda consonância, alcançando o espaço juntos, reagindo em uníssono. “A 

boca alcança na direção do toque”, diz Adriana. 

Mas antes o preparo prévio do corpo, no chão, estado de passagem, 

momento crucial do ensaio. “Sentindo o peso da bacia, o peso dos calcanhares, 



o peso do volume do braço”, diz Adriana. A bexiga pesa e ativa o sentido do tubo. 

A sonorização por meio da voz dá volume ao corpo e coloca em movimento essa 

imaginação de uma coisa real dentro de si. O tubo ganha necessidades e passa 

a comandar o centro do desejo. “Ativando os desejos do meu tubo”, diz Adriana. 

Ainda deitadas, de olhos fechados, elas vão deixando as bexigas de lado, 

deixando também com que a sensação produzida nesse primeiro momento 

ganhe proporções de dança. Enquanto elas adentram o tempo da exploração, 

Adriana vai dizendo, “Vou vivenciando cada sensação, cada imagem.... Essa 

qualidade super elástica, resiliente, que o tubo proporciona.... Toda possibilidade 

de a boca alcançar, de a boca comer o espaço.... Toda possibilidade de o ânus 

alcançar, de cagar o espaço. A boca alcança e recolhe. O ânus também.... As 

pernas conectadas com o ânus, os braços com a boca. Toda essa possibilidade 

de alcançar e recolher”, diz Adriana. 

“Os membros viram tubos”, diz Adriana. Aqui o corpo se organiza em torno 

de algumas sensibilidades para, mais tarde, num estado exploratório, 

desorganizar-se, de forma que suas partes invertem e/ou transformam suas 

funções. As dançarinas vão estabelecendo conexões entre o tubo digestório e 

os membros. Conexões que produzem disfunções, ou outros tipos de 

causalidade. Os membros se tornam órgãos, os órgãos se tornam membros. As 

partes ganham independência para recriar suas relações. Sem dúvida, e 

sobretudo, é preciso muita abertura para deixar-se vir desse jeito. 

Todos os dias, elas cumprem essa ordem, se deitam no chão e com o 

peso das bexigas d’água sobre o peito, sobre a garganta, sobre a barriga, vão 

ativando a sensação do tubo digestório, do peso do tubo e das sensações-

imagens que essa ativação provoca. Pouco a pouco elas vão adentrando o 

estado corporal específico de que se faz esse trabalho, esse transe-tubo 

digestório. Aos poucos elas vão se livrando das bexigas, “Plateia entrando”, diz 

Adriana, e os corpos vão ganhando os níveis médio e alto, passando a explorar 

em dança a sensação da sinuosidade desse tubo. “Pouco a pouco, quando eu 

quiser, vou entrando no meu tubo de macaco. Macaco que come, macaco de 

intestinos pesados. Intestinos volumosos, em conexão com os pés. Ótimo, já 

começou a aparecer o bando”, diz Adriana. Elas andaram estudando a 

corporalidade de certos macacos. Gorilas, chimpanzés, bonobos. A 



movimentação desses outros primatas tem, para Adriana, a qualidade-tubo que 

interessa a Bananas. 

Elas então vão para o nível alto, bípedes. Grunhidos advêm de suas 

bocas, acompanhados por estranhas expressões faciais. “Ótimo, intensificando 

o desejo”, diz Adriana. “Posso conectar os pés com os intestinos. Ótimo, posso 

comer o espaço”. 

 Bananas é também um projeto político. Como uma decorrência das 

questões de gênero presentes em Fleshdance, Bananas se dispõe a radicalizar 

essas questões. 

Em um dos primeiros ensaios, Adriana diz que o novo trabalho tem em 

mente “o fenômeno brasileiro da frutificação das mulheres”, referindo-se a 

personagens midiáticas como a mulher melancia, a mulher melão, etc. Adriana 

faz uma reflexão acerca da associação de mulheres com frutas, de mulheres 

com comida, e justifica assim seu interesse em investigar, nesse trabalho, o tubo 

digestório, sua semântica e suas possibilidades em termos de movimento. No 

primeiro dia de ensaio, vamos à internet ver algumas fotos dessas “mulheres 

fruta”. “O que me interessa é a possibilidade de se transitar entre distintos 

gêneros, que já estão todos no corpo”, me diz Adriana. 

Esta dança “é uma crítica à predominância, no mundo, do olhar masculino 

heterossexual acerca dos corpos – o desejo dos homens é o tempo todo 

salientado, o tesão masculino o tempo todo tornado evidente – uma visão 

obsessivamente viril do mundo”, diz Adriana. Em vários momentos, ao longo dos 

ensaios, foram feitas críticas indignadas contra o hábito, que certos homens e 

mulheres têm por natural, de um homem “mexer” com uma mulher na rua, 

assobiando ou cantando-a explicitamente. 

Aqui, elas almejam “desafiar as identidades que sustentam tais obsessões 

de gênero através de uma mistura de gêneros, gêneros estes que já se 

encontram possíveis no corpo, o que permite transitar entre eles”, diz Adriana. 

Uma referência obrigatória para Bananas são as instalações artísticas da 

britânica Sarah Lucas, que decalcam o feminino desestabilizando certos padrões 

ou ideais de beleza e comportamento através de reconstruções de gênero. Suas 

obras estabelecem conexões sutis e ao mesmo tempo extravagantes entre itens 

tradicionalmente associados a um ou outro dos dois sexos, deslocando certas 

dicotomias. Suas obras são seres amorfos, andróginos, amálgamas de banana, 



cigarro, colchão, meia-calça, coelhinho, sinuca, escritório, ovo-frito, melão, 

balde, pepino, transformados em trocadilhos visuais, incluindo fotografia, 

colagem e objetos banais, encontrados no chão, por aí. Sarah Lucas remete ao 

cotidiano, transpõe referências culturais e investiga as obsessões do machismo 

tabloide inglês para produzir efeitos de gênero distorcido. 

Como criar incongruências nas identidades de gênero, é uma pergunta 

que Bananas se faz ao longo de seu processo de criação. Como criar identidades 

transitórias, que ainda ou não exatamente existem. Como encarnar e abrir em 

corpos femininos imagens de masculinidade e animalidade, transformando 

essas imagens que são também estados corpóreos, digerindo-as e expelindo-as 

em movimento. 

Adriana me conta que, da cintura para baixo, Nina, Carol e Larissa estarão 

nuas. E então elas passam a testar tal nudez, pensando e especulando 

longamente os lugares, os sentidos dessa nudez. “Como criar incongruências 

nessas identidades”, Adriana relembra o ponto chave do trabalho, ou seja, como 

fazer a nudez feminina habitar sentidos outros, não programados, que desfaçam 

certas obsessões de gênero. Como em seus trabalhos anteriores, Adriana se 

interessa aqui pela produção de incongruências identitárias. “Como criar 

identidades que ainda não existem”, ela se pergunta. Essas incongruências 

serão construídas “no corpo, por meio de explorações corporais que apontam 

para o estado coisa do corpo”, me diz Adriana. Isso tem a ver, por exemplo, com 

o rosto. A respeito do rosto nesta dança, Adriana diz, “Não é um rosto muito 

gente, é um rosto coisa, um rosto tubo. Rosto como continuidade do tubo, como 

continuidade da respiração. Não muito esse rosto gente, mas esse rosto massa”. 

Em Bananas, o olhar do espectador se depara com o sexo em movimento, 

a vagina adentra redutos expressivos outros, aderindo estranhamente aos 

corpos virilizados dessas dançarinas que habitam estados meio masculinos, 

meio macacos. Elas exploram isso, longamente, todos os dias. 

Num ensaio eu digo a Adriana da perspectiva de a cultura ser o corpo ao 

invés de estar nele. Ela então aponta para as três dançarinas e diz, “Cultura um, 

cultura dois, cultura três”. 

Ao longo dos ensaios, uma canção da banda Sonic Youth toca repetidas 

vezes, Little trouble girl. “Se você quiser, serei sempre boa, e então você vai me 



amar. Mas você jamais saberá que por dentro eu sou uma encrenca”, diz a letra 

da canção. Elas parecem querer se tornar mulheres encrenca. 

Em Bananas, inúmeras camisetas de numeração masculina se sucedem 

em cena, elas têm o tamanho ideal para tampar provisoriamente o sexo e as 

nádegas delas. Cada uma das dançarinas entra em cena vestindo três camisetas 

sobrepostas. Ao longo da dança, elas vão tirando essas camisetas, até restar 

apenas uma. Essas camisetas são como camadas de superfície das quais elas 

vão se despindo, são objetivações simbólicas de um universo masculino 

entendido por elas como machista e excessivamente viril. Numa das camisetas 

que compõe Bananas está escrito AK-47, “um ícone fálico”, elas dizem. AK-47, 

Capitão América, Competidor MMA, O Poderoso Chefão, Clube Brahma, 

Chelsea, são alguns dos dizeres e/ou motivos dessas camisetas, que depois de 

vestidas são atiradas ao chão, posteriormente apanhadas e sacudidas no ar de 

modo a perderem suas habituais funções, de vestir, de comunicar, e ganham 

novo ser, predominando sua plasticidade, sua cor, seu volume, seu movimento, 

como os corpos que dançam. Um objeto que antes dizia alguma coisa, agora se 

sacode no ar como se dançasse também. É como se elas comessem essas 

camisetas, deglutindo-as, absorvendo-as, transformando-as e expelindo-as. 

Elas vão digerindo esses signos de masculinidade. 

 De repente, Nina vai até o chão e se embola com uma das diversas 

camisetas que ali estão. Adriana gosta da ideia e sugere que elas testem seguir 

a qualidade com que Nina realizou o gesto de se enroscar nas camisetas, Carol 

e Larissa reconhecem essa qualidade e mimetizam-na ao passo que vão 

vestindo e despindo essas camisetas que estão no chão. 

Larissa veste a camisa oito do Chelsea, time de futebol inglês. Veste 

também um gorro vermelho na cabeça, e enquanto ela explora variações de 

movimento digestório, Adriana indica, “Começou a aparecer uma expansão para 

os braços, explora”. “Estamos num primeiro momento, de exploração e fixação 

de repertório”, ela me explica mais tarde. 

O verbo fazer é aqui recrutado pela masculinidade delas. Fazer, fazer, 

fazer alguma coisa, sempre. É compulsório. O macho que elas inventam faz 

coisas o tempo inteiro, é pura ação, macho pura ação. Larissa então simula um 

lance de futebol. Jogadores de futebol estão sempre a fazer algo. Ela passa a 

chutar no ar a camiseta que acabara de tirar. Depois elas jogam as camisetas 



para cima e simulam comê-las e depois cagá-las, enquanto as camisetas 

escorregam por seus corpos lânguidos em direção ao chão. “Muito legal, gente, 

muito esquisito”, diz Adriana. 

Elas arremessam as camisetas, depois arrebatam-nas no ar, depois as 

deixam simplesmente cair. Uma catarse com essas camisetas. Elas giram as 

camisetas no ar, como fazem os torcedores de futebol depois de um gol. Elas o 

fazem bem rápido e então bem divagar. As camisetas murcham. Elas vão 

explorando intensamente o movimento dessas camisetas no ar, nas mãos. As 

camisetas voam, plásticas. O voo das camisetas, segundo Adriana, é “o 

momento das imagens”. Enquanto elas testam sacudir as camisetas, arremessa-

las, Adriana diz, “não cabe leveza”. 

 Estúdio nave. Ensaio Bananas. Estudando a anatomia do tubo digestório. 

Depois de alguns vídeos de bonobos e chimpanzés, depois de uma imagem 

impressionante de um gorila dançando break, elas então se aquecem, se 

alongam. “Explorando minha vida no meu tubo de macaco”, diz Adriana. Depois 

do exercício com as bexigas d’água, Adriana sugere que elas dancem e façam 

macacos por meio da sensação do tubo. Elas agora exploram esses macacos. 

“Criando uma imagem do meu tubo, vou entrando mais e mais nesse estado 

macaco”, diz Adriana. Nesse estado macaco, elas exploram o uso e o desuso 

das camisetas. Elas giram-nas, jogam-nas no chão. “Muito bons esses intestinos 

e pés de macaco, o macaco pode virar torcedor, toureiro, boxeador, macaco 

saltador. E se por um acaso um macaco entra em câmera lenta, todos os 

macacos entram em câmera lenta”. Elas seguem explorando a movimentação 

das camisetas. Esse é um momento chave do trabalho. Depois de uma longa 

exploração com as camisetas, Adriana diz, “Agora vocês chegaram no peso do 

intestino. Temos de manter isso”. Então elas exploram duas de cada vez, para 

que a terceira possa descansar e observar. “O estado macaco dá a base, do 

início ao fim”, diz Adriana. 

Conhecer aqui é tornar-se [macaco]. Uma imensa, intensa e contínua 

concentração perceptiva para abstrair-se das utilidades da expressão corporal. 

O sentido aqui não pode ser rigorosamente explicitado ou codificado. A dança 

não separa corpo e obra. Isso a torna singular. De fato, elas se tornam um bando 

de macacos, que vem em minha direção, parece que vão me atacar. “Esses 

macacos às vezes viram um bando de tubos e depois voltam a ser macacos”, 



diz Adriana. Elas chegam bem perto de mim, quase encostam. E pensar que eu 

almocei com esses macacos hoje. Onde foram parar Nina, Carol e Larissa? 

Elas aderem a esse estado macaco, até Adriana parece espantada. Ela se 

mostra bastante satisfeita com a lógica intermitente desse bando, que se faz e 

logo se desfaz. “É uma super composição”, diz ela. É impressionante como os 

corpos delas se contagiam uns aos outros nesse estado bando. Bananas parece 

ter seu funcionamento próprio, o que estava dentro da cabeça de Adriana passa 

a estar fora dela, nos corpos de Nina, Carol e Larissa. Dentro e fora. 

“Vou incorporando o macaco”, diz Adriana. E enquanto elas viram 

macacos, toca Little trouble girl, do Sonic Youth. “If you want me to I will be the 

one. That is always good and you’ll love me too. But you’ll never know what I feel 

inside. That I’m really bad, little trouble girl”. Elas seguem macacos, explorando 

sem medo as imagens as quais vão se tornando. As camisetas vão remetendo 

a objetos diferentes: bolas, presas, cordas, objetos meio sem forma e sem 

função. As camisetas vão perdendo suas habituais funções para ganhar outras, 

poéticas. 

Elas habitam o estado macaco e se tornam um bando, depois exploram o 

uso e o desuso das camisetas, até ficar bem devagar, em câmera lenta. As 

camisetas então entram em interação com os tubos, numa ascendente de 

aceleração ao que dá cabo um cansaço por meio do qual se instaura uma 

caminhada. Há esse momento em Bananas em que as dançarinas, após uma 

tormenta, são levadas a buscar qualquer descanso. Numa transição que é um 

átimo elas passam a caminhar. E uma enorme atenção é então dada à qualidade 

desse caminhar. Adriana chama atenção para o fato de que essa caminhada 

surge de uma necessidade que foi o cansaço gerado pela intensidade de uma 

determinada movimentação que elas haviam gerado anteriormente. 

Posteriormente, com o passar dos ensaios, essa qualidade primeira da 

caminhada vai sendo esquecida e acaba endurecendo enquanto transição, uma 

mera passagem entre dois ciclos de movimento. Ou seja, com o uso, a 

caminhada vai ficando marcada demais, previsível demais. Quando se dão conta 

disso elas passam a retomar a caminhada a partir de seu uso de origem, 

tomando-a por sua condição de descanso, de retenção e imprimem nessa 

caminhada um caráter de água em ebulição. Elas não querem saber que saibam 

o que está por vir, o que exatamente vai acontecer, que direção irão tomar seus 



corpos ao final dessa caminhada que vai se tornando cada vez mais lenta e 

inversamente proporcional à potência de movimento que se vai retesando. É 

paradoxal, mas elas ensaiam o susto que se darão a si mesmas. A caminhada 

então vai diminuindo, diminuindo, criando tensão, ebulindo. Até que num reflexo 

violento o corpo de Carol se reanima e em uníssono elas voltam com toda a força 

à dança. Nesse momento, em que Carol abandona a caminhada por esse reflexo 

violento, nesse momento em que o corpo dela entra em combustão espontânea, 

ela produz em todos, até nela mesma, o real efeito de um susto – esse susto 

arrebata os corpos de Nina e Larissa e as três retomam um novo ciclo de 

movimento. 

Elas então exploram esse bote que dá fim à caminhada. “Como você fez 

isso, Carol?”. E Carol repete. E elas chegam à criação de um auto-bote. “Agora 

está muito mais conectado, eu estava sentindo falta do tubo”, diz Adriana. Elas 

atingem o efeito esperado, “O tubo comandando o ato, é como se ele desse o 

bote no corpo. Intestino sinuoso. E essa sinuosidade desorganiza a direção”, diz 

Adriana. 

 Em Bananas, a cena começa com André, o homem do vídeo. Ele 

recepciona a plateia de peruca loira, sem camisa, sentado numa cadeira no meio 

do palco, de saia com estampa de onça, e um computador sob o colo no qual 

opera o vídeo que se dá nas paredes. 

Uma enorme projeção na parede. A sala vazia. No vídeo, uma banana 

apodrece em câmera lenta. Depois uma série de projeções de imagens de frutas, 

essas projeções giram na sala vazia, em sentido horário, pelas paredes. Nas 

imagens, algumas frutas apodrecem, outras se movimentam. Uvas respirando, 

apodrecendo. Vão e voltam. Um morango dança, vai e volta. Uma bacia de 

frutas. Um tomate. Uma abóbora é despedaçada pelo busto musculoso de uma 

mulher homem de biquíni. Ameixas vão e voltam. Frutas se espatifam e voam. 

Uma melancia é cortada no ar por uma espada de samurai. Um picolé se derrete 

e se solidifica, indo e voltando, uma melancia apodrece e desapodrece. Um 

peito. Uma bunda. A trilha é um pouco sinistra. Uivo de cães. Cordas de piano 

tocadas com os dedos das mãos. Som metálico. Trechos estranhos de músicas 

entremeadas na trilha. As projeções, em fila, vão dando a volta nas quatro 

paredes da sala. Telas enfileiradas que se arrastam devagar, depois rápido, 



muito rápido. A velocidade do deslocamento das telas aumenta, elas giram 

rápido. As telas giram, giram, muito rápido e.... 

Termina o vídeo. André se levanta e sai de cena, carregando sua cadeira. 

As três dançarinas adentram o espaço e se sentam entre os espectadores que 

estão no palco. Num semicírculo, todos se entreolham. Elas têm um olhar de dar 

medo. Parte dos espectadores está no palco, outra parte na plateia. Metade dos 

espectadores é cena, outra metade não é. Em Bananas metade da plateia fica 

cênica. 

Três mulheres entram em cena, de peruca, vestindo camisetas de 

numeração masculina, e se sentam nas três cadeiras reservadas para elas em 

um semicírculo de cadeiras onde se encontra parte dos espectadores, os demais 

espectadores estão sentados na plateia. As dançarinas se sentam, assumindo 

poses notadamente masculinas, o olhar pesado, provocador, e em alguns 

segundos, conforme elas mudam de posição, conforme cruzam e descruzam as 

pernas, sempre nesse tom, torna-se evidente que elas não usam calcinha. 

Mulheres de peruca, camiseta, perna aberta, sexo à mostra e muita pose de 

macho. Elas olham direto no seu olho e elas se parecem homens. 

Para nós, espectadores, a imagem de uma nudez vaginal num corpo 

feminino virilizado, corpo e sexo se confundindo. Sexo em movimento, o corpo 

dançando uma imagem distorcida de mulher nua, uma temática política engajada 

num pensamento de corpo que põe esses corpos de mulheres numa espécie de 

movimentação masculino-intestinal. 

Há um momento inicial da obra, portanto, em que elas se sentam em meio 

ao público, uma a uma, em posições viris. O público se encontra repartido entre 

o palco e plateia. Elas se parecem homens. O jogo proposto aqui por Adriana é 

ir se apropriando das feições machas uma da outra, feições que são também 

apropriações dos corpos masculinos da plateia. “Escolhe as características que 

achou mais masculinas”, diz Adriana. Elas adentram um jogo de réplicas, por 

meio de atos miméticos. Isso se torna fundamental à construção de Bananas, o 

modo como elas vão produzindo estados corporais digestórios, estados que vão 

gerando certos tipos de movimento, dos quais elas vão se apropriando umas nas 

outras. Elas vão replicando umas as poses e masculinidades das outras e isso 

dura um bom tempo ao longo dos ensaios, e é repetido diariamente. Neste 

momento em que se encontram sentadas em meio aos espectadores, elas se 



assemelham a imagens, habitam poses rijas, que vão se alternando lentamente 

e depois rapidamente. Neste momento, sentadas, alternando poses, elas 

habitam a mesma qualidade corporal que se dá ao longo de todo a dança. 

Quando em cena, elas vão se apropriando das poses dos homens que estão 

sentados no palco, prontamente transformando essas poses por meio dos 

estados corporais em que elas se encontram. Nos ensaios, ao passo que elas 

usam a mim e ao André como modelos, mimetizando nossas poses, reconheço 

minha masculinidade no corpo delas, mas isso tem um efeito de deslocamento, 

pois à pose se acresce um estado que lhe dota de uma qualidade estranha. 

Elas ensaiam minuciosamente esse sentar, o olhar, a pose, o peso que 

acompanha esse ato. “Pose de macho, seja lá o que for isso”, diz Adriana. 

Conforme elas se sentam, conforme vão alternando poses, elas vão 

descobrindo, reconhecendo os apoios mais masculinos do cotidiano, 

reconhecendo-se homens pelo apoio das mãos, dos braços, das pernas, da 

cabeça, pelo peso dos membros. Ao longo dos ensaios, elas percebem que o 

acabamento mais definido das extremidades, mãos e pés, é mais “feminino”. “As 

extremidades masculinas são mais pesadas, largadas, inacabadas”, elas 

constatam. 

Ao longo dos ensaios, Adriana propõe alguns jogos. Num determinado 

momento, elas têm quatro ações. Primeira, sentar-se, colocando e tirando a 

peruca. Segunda, dançar o “tubo-coisa, com sua possiblidade de flexão, de 

extensão, de alcançar”. Terceira, tirar e colocar as camisetas, elas vestem três 

cada, sobrepostas. Conforme elas vão testando o ato de tirar e colocar a camisa, 

Adriana diz, “quanto menos eu uso as mãos melhor”. Quarta, habitar estados 

viris por meio de seu “repertório viril”. “Todas essas ações envolvem apropriação. 

Apropriação uma da virilidade da outra”, diz Adriana. O jogo consiste, então, em 

entrar e sair dessas ações, com a presença firme de uma qualidade digestória, 

intestinal. 

 Ficar nu em público é transformador. É forte. Libera forças, desata 

amarras. Ficar nu em público é todo um conhecimento que se adquire, uma 

passagem transformadora, uma sabedoria nova. Por baixo de toda roupa reina 

outra roupa, a nudez. Tirar e colocar a roupa se torna dançar. Tirar e colocar a 

roupa já não cumpre um objetivo óbvio, uma moral óbvia, tirar e colocar a roupa 

se tornam gestos públicos, a nudez se torna um gesto de intimidade pública. Dia 



após dia, treinando esse uso difuso das camisetas fora do corpo, pela dança, 

elas vão explorando as passagens que constituem o lado invisível de toda roupa. 

Adriana diz, “Não precisa chegar no vestir, se não adaptou eu vou trocando. 

Pode ficar dobrado, não tem jeito certo de encaixar”. 

Elas se despem da cintura para baixo e começa o jogo. Quando elas se 

sentam, um tom agressivo lhes toma o rosto, elas se olham, e olham para o 

público, se olham e olham para o público. “A gente pega a masculinidade da 

outra e intensifica”, diz Adriana. Elas se apropriam umas das outras, é visível, 

elas se afetam e se citam. Se apropriam dos gestos uma das outras. 

Esse jogo de apropriações tem suas particularidades, pois não se trata de 

imitação no sentido de uma reprodução fiel, mas de coabitar estados corporais 

umas das outras, estados que não necessariamente geram o mesmo tipo de 

movimento, mas sim um mesmo tipo de qualidade. Enquanto elas exploram o 

movimento a partir do tubo digestório, Adriana as orienta que se apropriem, num 

dado momento, “do tubo da Nina, dos sons do tubo dela”, diz Adriana. Elas 

estudam o estado produzido pela movimentação de Nina, estudando os 

movimentos que seu corpo inventa imaginando-se um grande tubo digestório. 

Então algo que não é exatamente visível, daí a particularidade dessa mimese, 

passa a ser compartilhado pelas três dançarinas. Dentro e fora do tubo se tornam 

repartições que se aderem, num dado momento elas dançam dentro do tubo 

digestório de Nina, por meio dele, depois de Larissa, depois de Carol. “Vou me 

apropriando dessa variação, do som, da flexão extrema do tubo da Nina”, diz 

Adriana. Há um jogo de apropriações que é aqui fundamental, apropriações que 

se fazem diretamente no corpo, como se três pessoas dançassem um mesmo 

corpo. Enquanto Nina explica às demais o seu movimento “rave”, Adriana diz, 

“Cada uma do seu jeito, mas todas no mesmo. Se uma coisa te interessa aqui 

você fica. Tem que sentir”. 

E então é a vez do “repertório Carol”, como elas dizem. Carol tem vários 

micro personagens de duração exígua. Elas então passam a estudar o “macaco 

go-go-boy”, nome que dão a um padrão de movimento produzido pelo estado 

corporal adentrado por Carol. Nina e Larissa aprendem com ela a fazer esse 

macaco que ela faz, “O macaco que ameaça em círculos”, diz Adriana. Nina e 

Larissa passam um bom tempo dançando e explorando suas imagens de 

“macaco go-go-boy”, se apropriando de cada tipo de impulso, das ondas que 



vêm do tubo digestório da Carol, surfando essas ondas. “Começou a aparecer 

um deslocamento, exploro”, diz Adriana. Com o passar do tempo, com o acúmulo 

das experiências geradas nos ensaios, com a produção de certas memórias, 

unidades discretas de movimento, carregadas de uma qualidade intestinal, vão 

sendo coletadas, mimetizadas, coabitadas por elas a partir da exploração 

individual de cada dançarina. Longas horas de exploração para chegar a uma 

dança que imiscui corpos uns nos outros. 

  Após uma determinada exploração corporal, Larissa faz o seguinte 

comentário a respeito de um dos padrões de movimento que ela criou para esta 

dança, “Essa qualidade não surge do nada, ela só aparece depois de um tempo”. 

Larissa se refere a uma das qualidades que compõe o seu roteiro de 

movimentação, que elas convencionaram chamar de “clubber”. Ou seja, não se 

acessa qualquer tipo de movimentação a qualquer momento. Há todo um 

percurso até chegar ali. Os movimentos não estão todos disponíveis de uma só 

vez, é preciso chegar até eles, encaminhá-los, percorrendo-os um atrás e 

através do outro. 

 Então elas param de dançar e num papel anotam as imagens individuais 

que foram surgindo ao longo da exploração, estabelecendo roteiros. O roteiro de 

Nina, num determinado momento, é o seguinte, “tubo/centro; recolher; expande 

p/ cabeça; o olhar comendo; soco no estômago; intestino nos pés”. Por meio 

desses roteiros, elas vão estudando a movimentação uma da outra, construindo, 

fixando, reconhecendo e trocando esses roteiros. Nina vai explicando às demais 

cada uma das suas qualidades, o encadeamento que se dá entre elas. Depois 

Carol e Larissa fazem o mesmo, elas explicam suas invenções de corpo para 

que as demais possam melhor compreendê-las e dançá-las. É como se 

mapeassem os cômodos de suas danças para que as demais ali se sentissem 

mais livres. Elas vão explicando o funcionamento de cada um dos seus 

movimentos, onde começam, como, e para onde vão. Elas sabem dizer o modo 

de cada movimento do roteiro, como vão se encaixando um no outro, se 

transformando um no outro. 

Cada uma delas vai estabelecendo repertórios pessoais de qualidades 

masculinas e ao mesmo tempo digestórias. Posteriormente, se dão longos jogos 

de apropriações desses repertórios. Elas então aprofundam os estados 

corporais, explorando as apropriações que vão fazendo umas das outras. Com 



o passar do tempo, a partir da exploração do tubo digestório enquanto motriz, 

cada uma das dançarinas vai encontrando diferentes padrões de movimento, 

que passam a ser designados nominalmente, ainda que às vezes num caráter 

referencial bastante transitório, por meio de rótulos que são imagens suscitadas 

pela qualidade de movimento de cada uma. Nina, “bêbado, boxeador”. Larissa, 

“largado”. Carol, “macaco”, são alguns exemplos dessas demarcações. Esses 

padrões estão intimamente ligados ao estado corporal que os gerou, e é por 

meio desse estado que elas vão se comendo, absorvendo umas as qualidades 

das outras. “Começou a aparecer uma variação de ombro, de impulso, de ritmo, 

eu exploro – apareceu uma qualidade a gente radicaliza, explorando até o limite 

a necessidade e o desejo inerentes a essa qualidade”, diz Adriana. Imitar o devir 

do outro até ser o desejo do outro, o que o outro será. Imitar o percurso do outro 

até ser. 

Ao final de um ensaio, deitadas no chão com as cabeças sobre bolas de 

borracha, alongando e relaxando as cervicais, elas vão estabelecendo roteiros. 

Elas inferem e comentam que essa dança pode ser pensada enquanto uma 

alternância, um encadeamento, entre estados corporais e os padrões de 

movimento estabelecidos por esses estados, que são então demarcados, 

coletados inseridos no repertório do corpo em movimento. O estado corporal 

produz certos padrões de movimento, esses padrões se fixam e se tornam meios 

de religação com o estado que os originou. A cada momento a consciência vai 

do movimento ao estado corporal, e de volta do estado para o movimento 

corporal. Esses padrões estabelecidos de movimento são como reservatórios de 

um estado alterado do corpo que num momento passado os originou. 

 Enquanto isso, o processo criativo vai produzindo uma enorme assimetria 

epistemológica entre a dança e o público. Cinquenta minutos dura Bananas. 

Cinquenta minutos terão os espectadores para apreender de uma só vez a 

síntese de todo esse processo pelo qual o corpo vai se tornando o próprio meio 

de sua expressão. Um processo cujo fazer é a invenção de um modo de fazer-

se. Um processo que produz corpos máscaras. A originalidade aqui é esse corpo 

outro, diferencial. 

Num determinado momento do processo, Larissa me conta que a cada 

dia que passa sente dores [musculares] numa região diferente do corpo. Ela 

explica que isso acontece porque ao mimetizar o movimento de Nina e Carol, ao 



requerer de seu corpo que dance o corpo delas, ao replicá-las no seu corpo, ela 

se descobre noutros corpos, se faz outros corpos, e isso dói um tanto para 

acontecer porque os impulsos passam a ser acionados de outro jeito. Um corpo 

que é também os corpos que estão fora dele, um corpo que transfunde em seu 

o sangue alheio, em seu o espaço que o cerca. Um corpo que se comove 

comunicando sua permeabilidade. 

“O alcançar da boca, a sucção, o engolir. O alcançar do ânus”, diz Adriana 

ao passo que conduz as explorações. “Testando, experimentando. O importante 

é o estado”, ela acrescenta. Esses estados corporais alterados que elas vão 

construindo são a informação mais frágil de todas, é a chama de uma vela em 

dia de ventania. Mas conforme a dança vai tomando os corpos delas, esses 

estados vão ganhando autonomia. A cada vez se cansa menos, se esforça 

menos. A cada dia o corpo vai ganhando mais plenitude nesses estados, 

conseguindo habitar melhor os seus movimentos, indo de carona com eles. 

Mais tarde, Larissa me diz da importante questão, na dança do Núcleo 

Artérias, de se repetir, repetir sempre, até constituir segundas naturezas, que 

passam a constituir o corpo, segundas naturezas que se dão pelo exercício 

continuado, repetido e repetido, de dançar o corpo que a cada agora se é até 

fazer um corpo outro. A repetição aqui é o que faz instaurar pequenos desvios, 

a ideia é repetir, o efeito é diferir, através de uma dança que cria, que fraciona e 

testa. Repetições que geram invenções que são descobertas. Primeiro elas 

exploram um movimento, suas possibilidades, suas extensões, depois enxugam 

esse movimento, e a síntese se faz, ganhando força. Elas vão fracionando a 

dança e conforme o fazem elas repartem o movimento em pedaços menores, 

discretos. Com isso, elas abrem espaços, distendendo o corpo, estendendo 

também o tempo, a experiência do tempo no corpo. Esses fracionamentos vão 

dilatando o tempo e aumentando o campo de ação. Isso permite que venham à 

tona potenciais outros de relação com o mundo, com o outro e consigo. 

Ao final de Bananas, elas se dirigem cada uma até uma das três cadeiras 

que elas deixaram vazias e ali restam, de pé, imóveis, olhar fixo, tampando a 

púbis com a peruca, e o olhar que compõe essa última cena é determinante para 

todo o trabalho. “E o final, Dri, como vai ser? Abandona o estado e pega a peruca 

ou sobra um restinho do estado?”, elas perguntam a Adriana. Mais uma vez elas 

discutem o olhar desta dança. Elemento sempre crucial na pesquisa do Núcleo 



Artérias, o olhar condensa toda uma relação com o [olhar do] espectador. O olhar 

é o que desestabiliza o espectador, aquilo que o atinge em cheio. Espectador 

sujeito do olhar delas. Mais uma vez elas discutem o olhar de cada uma com 

grande especificidade. “Ótimo esse olhar Sarah Lucas, que atravessa!”, diz 

Adriana. E Sarah Lucas se torna adjetivo de um olhar, de uma caminhada 

ameaçadora, da própria ameaça do olhar que te olha olhar o sexo delas fazendo 

coisas. 

 Termina o ensaio aberto e é hora do bate-papo. Adriana explica aos que 

vieram, “A proposta é que elas reconstruam a masculinidade. O que a gente 

procurou foi amassar, misturar, recombinar clichês masculinos. O foco para o 

movimento é uma ativação dos sentimentos do tubo digestório”. As opiniões 

daqueles que comparecem ao ensaio aberto diferem muito, as percepções são 

as mais diversas, não há consenso. Alguém diz, “Eu li por outra chave. Não vi 

masculino nenhum aí, eu vi mulheres super femininas, e lindas, cuja camisola do 

dia é uma camiseta idiota do namorado”, diz alguém que veio assistir ao ensaio. 

“Eu senti um clima persecutório, na trilha também”; “O rosto delas, essas 

contorções, são expressões naturais ou são caretas?”; “Por que vocês não 

interagem fisicamente?”; “Ver de dentro do palco é uma experiência 

completamente diferente”; “Eu pensei, está acontecendo algo com elas que não 

está acontecendo comigo”; “Por que esses clichês? São clichês muito 

específicos do masculino, por que essas referências?”; “Todo mundo demorou a 

perceber que elas estão 



sem calcinha”; “Como lidar com o fato de poder olhar para o lugar que não se 

olha?”; “O sem calcinha movimenta muita coisa na minha cabeça, é um 

lugarzão”; “É o masculino passado no corpo de mulheres”; “Todo mundo tem 

seus acentos mais masculinos e mais femininos”; “Às vezes parece um exercício, 

porque vai demais para o tubo. Tem que ir mais para fora”; “Eu queria mais isso 

de engolir e ser engolido”; “Eu fico com uma dúvida a respeito do final, porque 

ele não supera a surpresa do início”; “Eu gosto quando não fecha”. 

Dudu Tsuda, responsável pela trilha sonora, vem ver o ensaio. Ao final, 

ele conclui que “para esse trabalho há de se chegar a uma trilha que segue, 

segue, segue, sem contudo formar qualquer ritmo”. Uma leitura apropriada de 

Bananas, em acordo com o que diz Adriana, “Esse trabalho é todo feito de 

transformação, estados vão sendo inseridos na transformação até que apareça 

o estado seguinte. Na transição, não se é nem um nem outro”. 

No ensaio seguinte ao ensaio aberto elas sentem a falta das pessoas para 

olharem e serem olhadas. “O olhar hoje ficou pequeno. Faltou desejo, foi técnico, 

reflexivo”, Adriana faz suas considerações, “Hoje vocês estavam inteiramente 

motoras, e isso é muito importante porque o desenho motor garante a entrada de 

outras camadas, mas faltou o pulsional, faltou a presença do estado, da sensação”. 

Falta uma agressividade que está na boca. “Agressividade cortante, invocada”, diz 

Adriana. Tem que pegar e dar, pegar do outro e dar para o público. “Eu pego do outro 

aquilo que me alimenta”.... 

 


