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O ESTUDO DE VOZES QUEER EM PERFORMANCE E  

A AUTOPERFORMANCE DA MINHA VOZ QUEER1  

 
Cae Linn Beck da Silva2, Daiane Dordete Steckert Jacobs3. 

 

 
1 Vinculado ao projeto “Vocalidades Performativas no Teatro Narrativo Feminista”. 
2 Acadêmico do curso de Licenciatura em Teatro - CEART - bolsista PIVIC/UDESC.  
3 Orientadora, Departamento de Artes Cênicas - CEART – ddordete@gmail.com. 

 

 

 

No segundo ano da minha participação do projeto Vocalidades Performativas no Teatro 

Narrativo Feminista como bolsista voluntário, foi criado um grupo de estudos semanal. No grupo, 

estudamos a tese Possível cartografia para um corpo vocal queer em performance, da professora 

Daiane Dordete, e o livro Queer Voices: Technologies, Vocalities, and the Musical Flaw 

(traduzindo para o português: Vozes Queer: Tecnologias, Vocalidade e a Falha Musical) de 

Freya Jarman-Ivens. 

Ambos os trabalhos foram propostos pela professora orientadora para dar início aos 

estudos des1 bolsistas que entraram recentemente e dar continuidade ao meu estudo, visto que o 

projeto é diretamente ligado com os temas voz e gênero, de interesse de todes es pesquisadories 

do projeto. Como nem todas as pessoas participantes compreendem o inglês, antes do início da 

leitura de Queer Voices sentimos a necessidade de traduzir o texto. Assim, eu e Sara Obst (que 

fez parte do projeto de pesquisa no ano de 2020) dividimos os capítulos do livro e fizemos a 

tradução.  

Possível cartografia foi defendida em 2015 e trata de performance da voz, suas interações 

com o gênero e a queerização do corpo vocal, trazendo o exemplo do espetáculo Pequeno 

Manual de Inapropriações e o uso da voz nessa obra. O trabalho é a tese da professora, 

pesquisadora e atriz Daiane Dordete, finalização do doutorado na Universidade do Estado de 

Santa Catarina, instituição onde a mesma atualmente é docente e coordenadora deste projeto de 

pesquisa. 

Queer Voices foi publicado em 2011 e trata dos estudos em voz de Freya Jarman-Ivens, 

professora doutora da University of Liverpool, que estuda voz e suas interseccionalidades com 

identidade de gênero, sexualidade, raça, etnia e mais2. No livro, são apresentados estudos de caso 

sobre a voz das cantoras Maria Callas, Karen Carpenter e Diamanda Galás, suas particularidades, 

seu uso de tecnologias internas (do aparato vocal) e externas (intervenções midiáticas) e suas 

“falhas” vocais, tudo isso envolvendo as questões de gênero da voz e da performance das 

cantoras. 

Após o estudo do material, es participantes do grupo decidiram desenvolver uma resenha 

sobre o livro Queer Voices e submetê-la para a publicação em uma revista científica sobre 

 
1   Utilizo a linguagem neutra no texto para abranger todos os gêneros, quando se tratando de coletivos de pessoas de 

gêneros diversos ou de pessoas com tratamento de gênero neutro. Nesse caso, podem ser utilizados os artigos "us" ou 

"es" como representantes da linguagem neutra, ao invés de "os" ou "as". A linguagem neutra é uma das demandas de 

pessoas trans que visam quebrar com a binariedade de gênero da língua portuguesa e, assim, torná-la inclusiva a 

todes es corpes. Mais informações podem ser encontradas em: https://jornal.usp.br/atualidades/linguagem-neutra-

pode-ser-considerada-movimento-social-e-parte-da-evolucao-da-lingua/. Acesso em: 22/08/2021. 
2 Disponível em: https://www.liverpool.ac.uk/music/staff/freya-jarman/. Acesso em: 22/08/2021. 
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estudos da voz em cena. Cada participante fez a síntese de um dos capítulos do livro e adicionou 

ao fim duas principais reflexões sobre o estudo. Atualmente, a resenha está em revisão final. 

Paralelamente ao estudo do livro, minha pesquisa segue no mesmo tema desde o início da 

Iniciação Científica: o solo autoperformático ARAPUCA. É interessante observar que estou em 

fase final do curso de Licenciatura em Teatro, fazendo o Trabalho de Conclusão de Curso sobre a 

mesma peça, com orientação da Profa. Daiane Dordete. Neste ano, me debrucei sobre a leitura de 

artigos e trabalhos relacionados à minha pesquisa (como a obra das autoras Dodi Leal, Renata 

Carvalho e Daiane Dordete) e produção de textos sobre a peça. 

No decorrer da Iniciação, escrevi com supervisão da professora orientadora dois artigos, 

que irão compor o meu TCC. O primeiro artigo é chamado ARAPUCA: a trans-formação 

contínua de uma autoperformance (e de uma pessoa) em processo e tem como tema o processo 

de criação do solo ARAPUCA, além de uma análise sobre os conceitos que circundam a peça 

(autoperformance e performance de gênero). O segundo artigo chama Universidade e pessoas 

trans: transfobia e epistemicídio institucional e fala de inclusão e permanência de pessoas trans 

na universidade, instituição esta que dificulta a entrada e a participação de estudantes trans. 

A peça ARAPUCA, como anteriormente mencionado, é o objeto da pesquisa de Iniciação 

Científica e Trabalho de Conclusão de Curso. Nessa obra, a vocalidade é muito importante e 

pode-se notar alguns momentos em que ela é muito presente. O primeiro momento é a parte-

explicação, onde há um monólogo sobre o gênero como estrutura do sistema 

farmacopornográfico3. A voz é direcionada para a plateia quase que como em uma palestra, o 

conteúdo histórico apresentado é, inclusive, posto de forma expositiva (nas primeiras versões da 

peça), auxiliado por projeção de imagens e escritos no quadro. O segundo momento é na segunda 

cena, a parte-performance, quando é tocada a música Wave, de Tom Jobim, em gravação (por um 

Cae pré-transição hormonal, em 2018). O terceiro momento é quando há uma conversa com o 

público, quando, diferente do momento 1 onde ocorre uma exposição unilateral, ator fala sobre 

seu processo de identificação com a não-binariedade de gênero e propõe que as pessoas presentes 

falem sobre seus próprios entendimentos em se tratando de seus gêneros. Ao fim, o momento 4 

acontece quando é cantada em cena a música 20 milhões, da tipo-banda Mascucetas. 

ARAPUCA é uma obra sobre corpo, seus sentidos e suas modificações. Freya Jarma-

Ivens apresenta a ideia de que a voz abre um terceiro espaço entre locutore e ouvinte, sendo 

assim um fenômeno queer. Considero interessante sua ideia para pensar a minha obra, pois a voz 

é de fato uma extensão do corpo, extensão essa que envolve a pessoa que escuta.  

É interessante também pensar o corpo vocal queer em performance, como aborda Daiane 

Dordete em sua tese, em relação à peça em questão. Acredito que o desestabilizar da 

naturalização do gênero está presente na obra em relação ao meu próprio corpo, mas estou ainda 

em busca as tecnologias de desestabilização da vocalidade nesse trabalho. O devir queer da 

performance está posta e a leitura das obras estudadas desenvolveram novos pensamentos em 

relação à reconstrução da obra, mas as ferramentas de queerização exemplificadas na Possível 

cartografia e em Queer Voices ainda estão a serem praticadas. 

 
 

 

Palavras-chave: Voz. Transgeneridade. Performance de gênero. 

 
3 Conceito apresentado por Paul B. Preciado em sua obra TESTO JUNKIE: Sexo, drogas e biopolítica na era 

farmacopornográfica (2018). 


