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El Doble e as Performances Fabulosas  
A performance como processo indutor da expansão da 

criatividade e do corpo condicionado do cidadão 
cotidiano 
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Carolina Velasquez 
A artista, filha de bolivianos, assim como muitos filhos de imigrantes, nasceu em terras estrangeiras à sua cultura 
ancestral, sendo privada da convivência com seus parentes e seus costumes, vivendo em dois mundos: sua pequena 
família, com resistência aos costumes brasileiros, e a cultura brasileira, que molda seu cotidiano no interior do 
estado de São Paulo.  

Não devemos nos esquecer dos indivíduos híbridos. quer os que já nasceram nesta situação 
por suas mães e pais serem originários de culturas diferentes, quer os que se viram nela mais 
tarde, de bom grado ou não, por terem sido, por exemplo. convertidos ou capturados". 
BURKE,P. (2003,pag.36) 
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Introdução





Philippe Descola, em seu livro Par-delà nature et culture (2005) existe um fenômeno 
universal de “dualismo da pessoa”, ou que em todas as cosmologias humanas existe a 
noção de que a pessoa social (humana ou não) seria dual, composta por uma dimensão 
física (uma exterioridade), e outra dimensão interior (imaterial) que pode ser chamada de 
interioridade ou subjetividade (DESCOLA, 2006:139). 

(esquerda) Estatueta Boliviana, região de Tiwanaku, Bolívia 
( direita) Apito em ceramica, México 

formas ontologicas. Idioma simbólico de cosmovisões andinas e mexicanas



A Diablada ou Danza de Diablos  
dança tradicional de Oruro, na 

Bolívia. Caracteriza-se pela 
máscara de demônio usada pelos 

dançarinos. A dança é uma 
mistura de apresentações teatrais 

dos espanhóis e cerimônias 
religiosas andinas, tais como a 

dança Llama Llama em honra do 
deus uru das minas, lagos e rios, 

Tiw e o ritual dos mineiros aimarás 
para Anchanchu, um espírito das 

cavernas e de outros locais 
isolados.



La k´oa  
es uno de los rituales más 
presentes en el Carnaval 
boliviano, que alcanza su 
punto cu lminante en 
Martes de Ch´alla,  
!
el día en el que su puesta 
en práctica permite a las 
personas consumar una 
relación de reciprocidad 
con la naturaleza y lo 
sobrenatural , que es 
propia de la cu l tura 
andina.



Fabuloso: adjetivo que se transforma em substantivo na 
apropriação feita pela autora que, ao cunhar suas 

performances, denomina-as  fabulosas quando estas atingem 
e incorporam o outro, o participante



Performance Exercícios de suspensão e Aterramento. 2015

Performance de duração de 3 horas mostra a relação entre o corpo da mulher, tecido de 2 metros e o mar 
Pesquisa das relações de entrada no mar, equilíbrio do volume do corpo  

no  encontro com as águas e  seus movimentos



Performances coletivas realizadas na Casa das Caldeiras com agentes sociais ( a esquerda) e brincantes da equipe do Sesc Pompéia. 2017

Performances coletivas 
Objetivos



    Performance Exercícios de suspensão e Aterramento  
Desdobramentos com Educadores da exposição Terra Comunal + Mai - Marina Abramovic

Oficinas, vivências, encontros, formações de 
educadores como situações para laboratórios 

de criação 



Performance Exercícios de suspensão e Aterramento. 2015 
Desdobramentos com residentes do Parque Nacional do Xingu - Etnia Yawalapiti



Registros de Performances Fabulosas realizada no dia 24 de abril de 2019 no congresso de ensino e 
aprendizagem das artes na América latina: colonialismo e questões de gênero na unidade do Sesc 

Vila Mariana. Cidade São Paulo. Foto: Luiz Costa 

Metodologia - relatos



Os Fabulosos compõem uma etapa estrutural da pesquisa, fazem parte de um conceito 
dentro dos estudos sobre as sociedades pré- colombianas e sua cosmovisão. Anthony 

Seeger, Roberto da Matta e Viveiros de Castro (1979) apontam a necessidade de se analisar 
as sociedades ameríndias a partir de suas formas ontológicas, onde há visto um 

desenvolvimento de um idioma simbólico em suas estruturações sociais (SEEGER, DA 
MATTA,VIVEIROS DE CASTRO, 1979:10).

Registros de Performances Fabulosas realizada no dia 24 de abril de 2019 no congresso de ensino 
e aprendizagem das artes na América latina: colonialismo e questões de gênero na unidade do 

Sesc Vila Mariana. Cidade São Paulo. Foto: Luiz Costa 





No livro O jogo e os Homens, Roger Callois nos coloca 
diante do seguinte conceito no contexto do jogar e do 
brincar: o jogador sempre tem uma relativa liberdade 
de criação, já que devido ao afastamento da vida real 

podem-se correr alguns riscos sem grandes 
consequências para a vida do participante.“ o jogo 

(...) opõe-se ao trabalho, tal como o tempo perdido 
se opõe ao tempo bem entregue”. (CAILLOIS, 1990, 

p.9). 









Performances Fabulosas na abertura do Sesc Guarulhos. 2019



PUBLICAÇÕES



CATÁLOGO CIRCUITO SESC DE ARTES 2018. DANÇA



Catálogo da exposição Não há pergunta para todas as respostas 
 Festival Delas 

 Sesc Jundiaí. 2018



Publicação resultante da pós graduação em Práticas Artísticas Contemporâneas

conteúdo: narrativas ancestrais e fotografias registros das performances coletivas realizadas nos 
últimos anos em Instituições culturais e seus públicos



Performances realizadas com filhos de bolivianos residentes no Brasil,  
programa A Cultura brasileira para a criança imigrante. 2018



Performance realizada na abertura da Exposição Não há perguntas para todas as respostas 
 Sesc Jundiaí 2018 



Performance Exercícios de suspensão e Aterramento 
Desdobramentos com crianças residentes em áreas de risco.2017



Exposição É um solo que os outros acompanham. MAB - FAAP. 2018



Construção de máscaras - Sesc Santos 2019



Exercícios de aterramento para  os rituais simbólicos de afeto ou performances. Casa das Caldeiras.2017 

Suely Rolnik aponta em artigo sobre os objetos relacionais o posicionamento da artista  Lygia 
Clark, que afirma não haver mais lugar para o espectador e mais nenhum tipo de posição de 

exterioridade, o espectador torna-se receptor ao ser convocado a ter uma experiência corporal 
com os objetos, determinando assim a existência da obra pela relação do “cliente”, como Lygia 

chamava o receptor, com o objeto relacional (2005, p.02). 



Ele chega à outra margem: antes canhoto, agora você o 
encontra destro; outrora gascão, hoje parece francófono ou 
anglomaníaco. Você o acredita naturalizado, convertido, 
virado ao avesso, transtornado. De fato, você tem razão. 
Em verdade, ele habita, embora dolorosamente, a segunda 
margem. Você o considera simples? Não, com certeza 
duplo. Tornado destro, ele permanece canhoto. Bilíngüe 
não quer dizer apenas que fala duas línguas: ele passa 
incessantemente pelas folhas do dicionário. Bem 
adaptado, mas f ie l àqui lo que fo i . Esqueceu, 
obrigatoriamente, mas mesmo assim se recorda. Acredita 
que ele seja duplo? 
                                              MICHEL SERRES 



www.carolinavelasquezarte.com

http://www.carolinavelasquezarte.com

