
 

 

TUPINIQUIM, Isaura. [OUTRAS] DEGLUTIÇÕES PARA INFINITAS POSSIBI-
LIDADES DE SER. Salvador: Sem vínculo institucional: Performer e pesquisa-
dora em dança. 
 
RESUMO 

A escrita deste artigo surge como continuação da pesquisa artística desenvol-

vida no projeto “Como ser guru de si mesma?”, contemplado no Edital Setorial 

de Dança da Bahia/2016, concebido por mim em parceria com Leonardo Fran-

ça (BA) e colaboração de Sheila Ribeiro (SP). O universo que compreende es-

sa criação busca no meu nome completo, Isaura Suélen Tupiniquim Cruz, o 

operador dramatúrgico para multiplicação de códigos culturais como estados 

de corpo. Nesse sentido, a obra se configura a partir de quatro enquadramen-

tos estéticos que se misturam, sendo eles: dança, desfile, show e ritual. Flerta 

com conceitos como: multivíduo, a partir do autor Massimo Canevacci, e a no-

ção de autoficção abordada por diferentes autores da crítica literária.  Os artis-

tas Waly Salomão e Andy Warhol também compõem a constelação de referên-

cias que permeiam a criação desse solo. A partir da experiência de composi-

ção dessa obra, tendo em vista as implicações entre os objetos de interesse do 

trabalho e sua configuração estética, pretendo, na escrita deste artigo, discutir 

questões que atravessam os corpos na contemporaneidade, com a hipótese 

que a arte pode ser, por si mesma, uma crítica cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: dança, autoficção multivíduo, contemporaneidade, crítica 

cultural 

 

RESUMEN  

Este artículo surge como continuación de investigación artística desarrollada en 

el proyecto “¿Cómo ser gurú de sí misma?, galardonado en la Convocatoria 

Sectorial de Danza de Bahía/2016, concebido por mí y Leonardo França 

(Bahía)  en  colaboración con Sheila Ribeiro (San Pablo). El universo que com-

prende esa creación busca en mi nombre, Isaura Suelén Tupiniquim Cruz, el 

operador dramatúrgico para la multiplicación de códigos culturales como esta-

dos del cuerpo. En este sentido, la obra se configura a partir de cuatro encua-

dramientos estéticos que se mezclan, son ellos: danza, desfile, espectáculo y 

ritual. Flirtea con conceptos como multividuo, de Massimo Canevacci, y la no-

ción de autoficción abordada por diferentes autores de la crítica literaria. Los 



 

 

artistas Waly Salomão y Andy Warhol también componen la constelación de 

referencias que permean la creación de este solo. A partir de la experiencia de 

composición de esa obra, teniendo en cuenta las implicaciones entre los obje-

tos de interés del trabajo y su configuración estética, pretendo, en este artículo, 

discutir cuestiones que atraviesan los cuerpos en la contemporaneidad, con la 

hipótesis de que el arte puede ser, por sí misma, una crítica cultural.  

PALABRAS-LLAVE: danza, autoficción, multividuo, contemporaneidad, crítica 

cultural.  
 

Um relato para acolher quem se aproxima 
 

O projeto “Como ser guru de si mesma?” surge de uma postagem no fa-

cebook, de uma questão existencial compartilhada na rede e que pode ser atu-

alizada graças à sensibilidade criada na parceria entre eu e Leonardo França. 

Leo é um artista inquieto que atua de modo transversal, entre, dança, fotogra-

fia, curadoria, cinema, música e artes visuais. Com interesse mutuo pelo traba-

lho um do outro resolvemos criar algo juntos, onde ele assumiria a direção. 

Propus a ele a criação de um solo de dança que se desenvolveria a partir do 

meu nome completo Isaura Suélen Tupiniquim Cruz, por perceber nesse nome 

uma trama de possibilidades e contradições características do Brasil.  

A partir da ideia do nome, Leo, trouxe de volta a frase que eu havia lan-

çado na rede: “Como ser guru de si mesma?” para nomear o projeto, entende-

mos que a fraseabarcava ao mesmo tempo e de modo irônico, uma relação 

mística, psicanalítica, meio autoajuda popular, mas necessariamente produzia 

o encontro com o outro a partir do olhar sobre si, tornando a identidade múlti-

pla. E, foi nessa reflexão sobre cultura, identidade e produção de subjetividade, 

que fomos recheando a ideia com diversas proposições e referências para o 

desenvolvimento da proposta, estabelecendo relações e complexificando as 

abordagens.   

Antes de propor ao Leo a ideia do nome como matéria para nosso pro-

cesso de criação ele já havia demonstrado em outras conversas um interesse 

pela moda e pela ideia de “estilhaços” (2016), (palavra-conceito que ele vem 

desenvolvendo num projeto artístico do mesmo nome), e, num exercício de 

aproximação dos interesses, entendemos que estilhaçar era também friccionar 



 

 

(levando em consideração umas das minhas criações anteriores, “Fricção”),e, 

multiplicar o nome, as identidades e a si mesmo, com entendimento de que o 

corpo se reconfigura constantemente no trânsito de códigos e informações em 

contextos distintos.  

A partir dessas primeiras reflexões, passamos a abordar a moda como 

um campo de produção de identidades múltiplas, em que, toda via, no seu mo-

vimento dinâmico de se auto consumir, se aproxima da morte1. Esse constante 

tensionamento entre a finitude da vida e a celebração da beleza como uma 

eterna juventude que devora a memória para criar algo sempre novo e no tem-

po presente é entendido como uma espécie de riso trágico onde moda-

juventude-beleza-morte desfilam juntos. 

Nesse sentido, estabelecemos o primeiro enquadramentoestético para 

essa criação que seria o desfile. Passamos a perseguir a ideia de desfilar uma 

variação de “eus” e dos mortos que estão em mim e que se manifestam a partir 

do nome. E daí, surge o convite para que a artista Sheila Ribeiro pesquisadora 

em dança, moda e comunicação, colaborasse com o processo.  

Havia ainda a ideia de que a coisa a ser criada não se bastaria como 

desfile somente, mas poderia ser ao mesmo tempo um show musical. E enten-

demos rapidamente que a estética do show produz algo que muito nos interes-

sava: a pulsação comum. Com isso, investimos no show como atmosfera políti-

ca e ativista em potencial, as músicas e a configuração de show poderiam ins-

taurar um tipo de objetividade discursiva que muito nos interessa no contexto 

político vigente. Assim, idealizamos o show como protesto, como memória co-

letiva, como afirmação, como compartilhamento, e, daí surge o segundo en-

quadramento estético do solo, o show.   

Um dos procedimentos iniciais que alimentou intensamente o processo 

de criação desse solo foi a construção de anagramas a partir do meu nome. 

Esse dispositivo linguístico foi da maior importância para multiplicação dos sen-

tidos, metáforas, ou adjetivos que se reorganizavam por meio das palavras, 

letras, sílabas.  

Ex: Isaura: rasura, rua, ira, aura, ia, sua; 
                                                
1  A noção de moda e morte abordada por nós no trabalho se deu a partir do autor Massimo 
Canevacci, entretanto, tivemos acesso a uma coleção de textos de diferentes autores sobre o 
tema que também alimentaram nosso processo.  



 

 

Suélen: ele, nele, se, neles, etc. 

Isaura + Tupiniquim: nua, puta, uali, tanta, santa... 

Já o universo ritualístico do trabalho, fora composto por leituras de tarot, 

leitura akástica, horóscopo, acerca de conversas sobre a memória da morte do 

meu pai, do meu avô, da minha avó Izaura de quem herdei o nome, do signifi-

cado dos sonhos e dos nomes... Tudo, inicialmente era matéria de conexão 

para devorar o nome e a si mesma. A tessitura ritual no trabalho se dilui como 

uma dança de passagens, de rastros ou de mistério que convoca o invisível ou 

o impossível.  

 

A coisa a ser devorada 
 

“Tenho fome de me tornar em tudo que não sou Isaura de ficion ficcionários 

ficciones tupiniquins tenho fome das fricções de ser contra ser tudo que não 

sou ser de encontro a outro ser tenho fome do abraço de me tornar o outro em 

tudo que não sou tupiniquim me tornar o outro a outra doutro doutra em tudo 

que não sou me tornar o nome distinto cruz o outro distinguido por um nome 

distinto Isaura do meu nome distinto suélen tenho fome do que se esconde em 

baixo do nome tupiniquim no subsolo do nome suélen o sob nome sob nome o 

sob nome...”2 

 

O solo Isaura Suélen Tupiniquim Cruz surge do desejo de criar drama-

turgias a partir dos nomes que formam esse nome completo, que me identifica 

e a partir do qual me identifico enquanto pessoa, e, que ao longo da vida, me 

pareceu chamar atenção das pessoas por imprimir uma espécie de "brasilida-

de". Para nós, nesse trabalho, não acreditamos que exista um modo de ser 

essencial que sintetiza no sujeito uma imagem de Brasil, entretanto existem 

condições históricas e sociais que regulam a imagem do país, com isso, nosso 

regulador a partir do nome é a memória, imagem ou experiência de um “brazil 

colônia pop sincrética”.  

                                                
2 Adaptação do poema “Na esfera da produção de si mesmo” (1974) de Waly Salomão para o 
espetáculo Isaura Suélen Tupiniquim Cruz (2017). O poema é recitado, musicado e estilhaçado 
de diferentes formas no solo, acompanhado pela bateria de Antenor Cardoso. 	



 

 

Os quatro enquadramentos estéticos por onde a composição se desen-

volve são: a dança, o show, o desfile e o ritual que funcionam como ambientes 

que podem ser movidos por distintos modos de engajar o corpo na espaciali-

dade e na relação com outras materialidades. E, o que alimentava o engaja-

mento do corpo na investigação de movimentos eram as discussões que se 

desdobravam a partir do nome. 

Encontramos no termo autorepresentação3 uma referência importante 

para o que estávamos produzindo. Esse termo se insere de maneira pertinente 

nas discussões contemporâneas sobre novas formas de pensar uma política 

estética que se afirma pelas práticas de representar a si mesmo4, ou, falar por 

si mesmo como minoria a partir de um tipo de identificação e adesão a ques-

tões que para serem manifestas independem de um “porta-voz” (entendendo 

porta-voz não somente como um sujeito eleito por um grupo, mas como opera-

ção de poder e controle, como mídia, instituição, governo...) que legitime um 

grupo ou causa. 

A partir disso, nos interessava pensar em “como criar vetores de si” pen-

sando “oeu como outro”, ou seja, a identificação com o outro é o que me cons-

titui e o que me constitui é o que também é para o outro, um outro que lhe 

constitui. E assim, afetamos e somos afetados constantemente por múltiplas 

realidades, implicações políticas e desejos, produzindo imagens, gestos, sabe-

res e problematizações para o mundo. 

Nesse processo, o termo autoficção, bastante abordado na teoria literá-

ria, pareceu ainda mais pertinente para descoberta e exploração das muitas 

variações de mim mesma. Entendendo aqui o si mesmo sempre implicado ao 

outro que me toma como realidade. Assim, criamos para cada nome dentro do 

nome completo, universos potenciais de existência, de modo a memultiplicar a 

partir do próprio nome, instigados também pela multiplicidade de referências 

                                                
3 CANEVACCI, Massimo. Ubiquidade etnográfica: original fake, codex expandido, sujeito tran-
surbano, manequim performática. Revista Visualidades, Goiânia v.10 n.2 p. 13-39, jul-dez 
2012.  
4 Um exemplo disso é o movimento negro jovem no brasil, que se auto intitula geração tomba-
mento, abrangendo no movimento, questões feministas, moda, economia, etc, ou os povos 
indígenas quando produzem seus próprios filmes, entre outras coisas. Evidentemente a auto-
representação como consequência da diluição do poder de voz por meio das redes sociais, por 
exemplo, não representa a diluição do poder do capitalismo sobre as subjetividades e nem 
mesmo do Estado, este também sujeito ao controle neoliberal. 



 

 

culturais e históricas que o nome carrega, produzimos autoficções a partir de 

uma espécie de memória multiétinica.  

Uma das estratégias para iniciar os experimentos de autoficção foi reali-

zar ensaios fotográficos como exercício para a composição estética dessas 

variações de si, multiplicando Isauras, Suélens, Tupiniquins, Cruzes, na quali-

dade de movimento, no tratamento estético, na escolha da vestimenta, dos 

objetos, dos estados de presença na relação com diferentes ambientes e sono-

ridades ou contextos emergentes.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
Fotos de Leonardo França 

 

 
Self com desconhecido 

 
Foto: Zéfere 

 

Durante esse processo diversas referências foram levantadas, desde es-

tilistas, a cantoras, teóricos, manifestações culturais, poesia, músicas, entre 

outras. Essas referências compõem o trabalho de forma direta (como citação) 

ou indireta (adaptação). 



 

 

 

 
Hussein Chalayan5 – Readings S/S 2008 Paris 

 
 

O estilista Hussein Chalayan é hoje um dos maiores nomes da moda, 

associando tecnologia, mecânica e política nas passarelas, ele transborda es-

truturas tradicionais na moda, no modo como explora a espacialidade a drama-

turgia e o designer de suas roupas.  

O contagio desse artista reverbera hoje na abertura do solo ISTC onde 

“desfilo” me apresentando como uma espécie de cyber gueixa tupi. O artefato 

made in china (vestimenta de raio laser) usado no trabalho faz referência ao 

estilista, mas se impõe numa outra ética, já que não assume um valor de peça 

única, e, do contrário, dialoga com o universo das mercadorias populares, es-

tando associado ainda, a um cocar feito com disco de vinil e lâmina de radio-

grafia, concebido pelo artista Denny Neves.  

 

 
ISTC - Foto: Elza de Abreu 

 
                                                
5 Ver https://www.youtube.com/watch?v=TTisE2f5d0o	



 

 

A composição dessa primeira imagem se constitui como memória ances-

tral do nome Tupiniquim e se confunde com um por vir “cyborg indígena ou 

com uma mulher bomba”. Aqui, Tupiniquim é Blade Runner, mas é também 

uma constelação de mundos possíveis, que podem tencionar, ou não, o imagi-

nário ocidental romantizado que se tem sobre os povos indígenas, ou, ainda, o 

imaginário produzido pela indústria cinematográfica dos super-heróis, entre 

tantos outros sentidos que a ação-desfile de abertura do espetáculo possibilita.  

 

 
ISTC - Foto: Elza de Abreu 

 

É evidente que isso é uma digressão imaginativa e metafórica que me 

permito fazer no exercício de me ficcionalizar, estilhaçar, vetorizar ou me multi-

plicar para me engajar na ação que desenvolvo na performance. Mas conside-

ro pertinente compartilhar isso como dispositivo ou procedimento que modula a 

corporalidade e a configuração da obra. 

No universo da relação entre moda e morte, já que também estávamos 

trabalhando com memória, e, em certa medida com recursos autobiográficos, 

encontramos na ação entre corpo e vestimenta, um jeito de acessar a morte de 

entes queridos, o apagamento da identidade (modos de se camuflar nas rou-

pas), o estilhaçamento da espacialidade e das muitas vidas que podem se ma-

nifestar nos tecidos, como parangolés de entidades vivas e mortas que dançam 

comigo, um jeito de cultuar os mortos que acumulo, de se relacionar com cultu-

ras populares negra, nordestina… 

 

 



 

 

 
Ritual Egum (África) 

ISTC - Foto: Elza de Abreu 
 

 
 

Caboclos de lança - Maracatu rural (Pernambuco) 
Imagem retirada da internet 

 

 
 

Parangolé - Hélio Oiticica 
Imagem retirada da internet 

 

 



 

 

ISTC - Foto: Elza de Abreu 
 

 

O poema “Na esfera da produção de si mesmo” de Wally Salomão em 

ISTC é como uma síntese síndrome do trabalho. O construtivismo tabaréu6 

proposto por Waly como operador criativo, estilhaça noções fixas de identida-

de, além de provocar a convivência de contradições tão caras à realidade que 

nos circunda. A fome de tudo, de criar vetores e ficções de si mesmo, de ser 

tudo que não se é, já sendo, pelo desejo de ser, é a fome de autorepresenta-

ção agindo sobre as alteridades. O poema é uma espécie de ebulição antropo-

fágica das subjetividades.  

 
Imagem retirada da internet 

 

                                                
6 Os Babilaques são uma série de imagens-poema-performance visual produzidos por Waly 
Salomão nos anos 70, onde o artista se colocava no campo da precariedade para misturar 
linguagens, materialidade e suportes criando diferentes situações performáticas para expor 
aquilo que ele chamava de construtivismo tabaréu.  



 

 

Nesse sentido, dentre algumas discussões levantadas pelo antropólogo 

Massimo Canevacci sobre aspectos da cultura na contemporaneidade, o con-

ceito de glocal7, por exemplo, propõe uma relação temporal e espacial comple-

xa e interessante para o trabalho. Na ideia de glocal nada é essencialmente 

universal ou global, mas se localiza no trânsito de informações e trocas que 

ocorrem nos corpos e nas coisas modificando, ou, preservando ao mesmo 

tempo aspectos culturais, assim, é perfeitamente aceitável a convivência de 

rituais indígenas com novas tecnologias digitais ou vestimentas industrializadas 

e sintéticas, por exemplo. 

 Assim, o sincretismo proposto por ele não seria somente aquilo que 

aconteceu com o candomblé e o catolicismo no Brasil, mas toda e qualquer 

“apropriação” (sem o peso das mais recentes discussões e contradições sobre 

o assunto) que ocorrem por meio de trocas culturais (evidenciadas pelas novas 

formas de comunicação) produzindo coisas que não se definem por uma ideia 

de origem ou matriz.  

Com essas considerações, penso que as práticas de autorepresentação 

e autoficção são parâmetros que estão na esfera da produção de si mesmo. 

Isso de modo intenso no campo da cultura potencializa processos decoloniais, 

e fortalece a ideia de multivíduo8 como paradigma radical dos nossos tempos, 

assumindo as contradições como potência e como criação de diferentes formas 

de sobrevivência, tendo como princípio primeiro, a afetação pelo outro. 

A intenção política estética do show em ISTC foi influenciada por artistas 

da música como Grace Jones, Björk, Karina Bhur, Gal Costa, Laurie Anderson, 

Elza Soares, Larissa Luz, entre outras referências que definiram contexto e 

construção de corporalidade na obra. A minha projeção sobre essas figuras 

mobilizou um tipo de pertencimento que por sua vez, multiplica essas referên-

cias. Assim, me multiplico multiplicando outras, outros...  

                                                
7  Ver texto: Metrópole comunicacional: arte pública, auto representação, sujeito transurbano. 
Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v. 47, n. 1, jan/jun, 2016, p. 173-191, de Massimo Ca-
nevacci. 	
8 “os mass-media estão morrendo porque o referente não é mais o conceito sociológico de 
massa, mas sim o conceito comunicacional de multivíduo”. (CANEVACCI, 2016). O conceito de 
multiviíduo corrobora com o conceito de glocal, nesse sentido, não há mais o indivíduo como 
ser íntegro centro de tudo, mas um conjunto de relações complexas e simultâneas como multi-
vidualidades conectivas.	



 

 

A cantora de rock e de samba, a ativista, a tropicalista, a fútil, o margi-

nal, a piriguete, a retirante, a índia, a diva, a decadente, a passista, o caboclo 

de lança...  

Como parte do processo, investimos em características que iriam com-

por autoficções de cada nome. Um dos momentos fortes do trabalho recaiu 

sobre a figura pop da minha autoficção Suélen. Suélen Cyber Nikin Cruz ex-

plode o show, desfila atrocidades condensadas em mine saia de lantejoula, 

grita pela liberdade de ser tudo e de não ser nada.  

Durante o processo, sabíamos que esse universo merecia algo mais ex-

pansivo, algo que fosse da cultura pop, mas que também fosse meio protesto, 

etc. Suélen era a boneca da minha mãe, mas ela foi raptada por Fausto 

Fawcett e se tornou uma das ficções dos seus livros, uma das suas super hero-

ínas cyber punks piriguete politizada amiga das bicha dançarina de vogue e 

das baliza prima de rapper mano irmã da Karina Buhr. 

 

 

 
ISTC - Foto: Elza de Abreu 

 

A coerência do trabalho está em não se fixar sobre a coerência como 

verdade ou hegemonia. De delirar nos abismos de si mesmo na relação com o 

mundo com o que é possível em cada contexto de acordo com os limites de 



 

 

cada encontro, e principalmente com os limites do corpo, de um repertório den-

tro de recortes culturais, subjetivos, econômicos, temporais, etc., que estão ali, 

aqui, como condições que agem no campo da criação de possíveis... Isauras, 

Janaínas, Suélens, Silvas, Selvas, Tupiniquins, Menezes, Gal, Bárbaras, Cru-

zis, índia, gueixa, cyber, manequim modelo cantora de samba funk rock, do 

campo ou da cidade, engajada e fútil, densa e leve, precária e privilegiada, fe-

minina masculina, marginal, diva, pop... 

Entendo esse processo como um movimento de implosão, explosão 

condensação, respiro e canto de um desejo de oferecer ao outro a possibilida-

de de produzir a si mesmo como múltiplo, como estilhaço do mundo, como 

constelação e não como estrela, como flanêur de contradições, entre limites e 

possibilidades.  
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