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RESUMO

SILVA, Mariana Morais Santana. Freak show no século XXI: a exibição de corpos 
extraordinários como entretenimento e a construção do traje de cena. 2017.  257p. 
Dissertação (Mestrado em Têxtil e Moda) – Escola de Artes Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.Versão Original.

Esta pesquisa teve início durante o trabalho de conclusão de curso do bacharelado em 
modelagem do Centro Universitário Senac, onde foi abordado o tema “Freak show - o 
entretenimento do século XIX”. Foi pesquisado o panorama de seu surgimento e suas 
características nos tempos áureos, e geradas a criação e a confecção de três bustos e 
três looks para personagens do freak show vitoriano, os gêmeos siameses xifópagos 
isquiópagos, a mulher de três cabeças e quatro pernas e a menina sereia. A pesquisa 
atual foi iniciada em 2015 no programa de mestrado na Universidade de São Paulo, 
investigando a contínua existência da instituição até o século XXI e as transformações 
que a tornaram possível. Este trabalho traz uma pesquisa sobre a indústria do Freak 
Show, mapeando-a através dos séculos XIX ao XXI. Mostra como se dá a exposição 
do corpo extraordinário na indústria do entretenimento e em que locais pode ser 
observado, além de informações sobre como estes corpos são vestidos. Argumenta-
se que existem intenções e benefícios na sociabilização estabelecida através da 
exibição voluntária do corpo nas diversas formas midiáticas, desenvolvendo formas de 
comunicação que introduzem suas personas e personalidades enquanto ressaltam ao 
público os aspectos de sua morfologia extraordinária.

Palavras-chave: Freak persona. Traje de cena. Corpos não normativos. Conscientização 
social. Positivação corporal. Representação. Autoagência.





ABSTRACT

SILVA, Mariana Morais Santana. 21st century freak show: the exhibition of 
extraordinary bodies as entertainment and the making of stage costumes. 2017. 
257 p. Dissertação (Mestrado em Têxtil e Moda) – Escola de Artes Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Original version.

This research began during the final project for conclusion of bachelor’s degree in 
pattern making at Centro Universitário Senac, which regarded the “Freak Show – The 
Entertainment of  The 19th Century”. It was researched the context of its beginning 
and its characteristics when the popularity was high, what developed in the creation 
and making of three dress forms and three garments made for Victorian freak show 
performers, the Siamese twins, xifópagus isquiópagus, the three headed and four legged 
woman and the mermaid girl. The present research started in 2015 at University of São 
Paulo master’s degree in Textile and Fashion, investigating the ongoing existence of 
the industry in the 21st century and the changes that made it possible. The present 
research introduces a research on the Freak Show Industry, mapping it  throughout the 
centuries 19th to 21st. How does the exhibition of the extraordinary body happens inside 
entertainment industry and which are the places where they can be seen, in addition 
to informations about how they are dressed. It s argued that there are intentions and 
benefits in the social interaction established through the voluntary exhibition of the body 
in multiple media displays, developing manners of communication that introduces their 
persona and personality, while enhancing aspects of the extraordinary anatomy to the 
public.

Key-words: Freak persona. Performative costume. Non-normative bodies. Social 
awareness. Body positivation. Representativity. Self agency.
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1 Sarti, 1998

1. INTRODUÇÃO

O Corpo (e o) Outro

Quem é você? O que é você? Uma pessoa? Um corpo? Que lugar é este que 
ocupamos, para que enfim ocupemos um lugar no mundo social? Para que a nossa 
presença se dê dentro dos ambientes e torne-se possível que os outros, semelhantes, 
que também ocupam seu próprio espaço, nos reconheçam dentro de uma multidão? 

 A ideia do corpo é determinante à individualização do sujeito, porém é preciso 
lembrar que o corpo antecede o social1, mesmo que esta ideia seja indissociável no 
período em que vivemos, onde o corpo age como principal prova do ser, contando 
com a exposição diária em imagens que retratam como são nossos corpos, sejam elas 
selfies ou tomadas por outros, o corpo fotografado não transmite todas as qualidades 
que compõem o indivíduo. A fotografia transmite, principalmente, a forma, o espaço 
que somos, a primeira mídia, a aparência, o corpo. Nossa presença no mundo online e 
no offline depende de nossa presença corporal, da foto utilizada nas mídias sociais, ou 
das que aparecerão em uma pesquisa realizada com o seu nome em um site de busca, 
por exemplo. Tornar-se-ão assim, extensões imediatas à pergunta inicial: “Quem é 
você?”.

O corpo é ao mesmo tempo individual e coletivo. O corpo individual, que se dá 
diante do outro e, ao mesmo tempo, constitui o social presencia também o inverso. 
De acordo com Cynthia Sarti, “o social constitui o corpo como realidade, a partir do 
significado que a ele é atribuído pela coletividade. O corpo é ‘feito’, ‘produzido em 
cultura, em sociedade’” (Sarti,1998,p.4)  pois, “O corpo define-se de acordo com as 
regras do mundo social no qual se inscreve” (Sarti,1998, p.7).

O corpo é, pois, diferente do indivíduo? A objetificação dos corpos e a exigência do 
belo produzem um ideal a ser seguido que propicia a desvalorização de alguns corpos 
e reforça a ideia de separação entre a parte material e imaterial do indivíduo. Pouco 
importa o que possa existir além da fisicalidade do corpo, como as características 
particulares de comportamento. Assim, estigmas negativos atribuídos a fisicalidades 
específicas podem confundir o que é esperado do caráter e da conduta dos possuidores 
de tais corpos, que acabam sendo informados e enformados, por paradigmas, que 
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partem de sua estética, para aprisionar suas possibilidades de “ser”.

As pessoas que têm um estigma em particular tendem a ter experiências 
semelhantes de aprendizagem relativa à sua condição e a sofrer 
mudanças semelhantes na concepção do eu. […] Uma das fases desse 
processo de socialização é aquela na qual a pessoa estigmatizada 
aprende e incorpora o ponto de vista dos normais, adquirindo, portanto, 
as crenças da sociedade mais ampla em relação à identidade e uma ideia 
geral do que significa possuir um estigma particular. Uma outra fase é 
aquela na qual ela aprende que possui um estigma particular e, dessa vez 
detalhadamente, as consequências de possui-lo. (Goffman, 1985, p.40)

Assim, o reconhecimento de que sua imagem no espelho foge ao “normal” se dá 
somente perante o outro, quando existe a comparação. Pois, antes deste encontro, o 
“eu” não se questiona se é parte constituinte de uma normatividade, antes que este 
questionamento seja proposto pelo olhar do outro. O corpo me constitui, me pertence, 
mas, é também parte importante de mim o que do entorno me ocupa, como observado 
por David Le Breton (2009):

Meu corpo é meu por carregar traços de minha história pessoal, de uma 
sensibilidade que é minha, mas contém igualmente uma dimensão que em 
parte me escapa, remetendo aos simbolismos que conferem substância 
ao elo social, sem os quais eu não seria. (Breton, 2009, p.37)

O Corpo é tido como um objeto, do qual é esperada a possibilidade de modificações 
para que atenda aos requerimentos do “padrão”. As normas e as expectativas criadas 
pelos que almejam a padronização modificam o entorno e o pertencimento de alguns 
corpos, ao depositarem suas frustrações nos desviantes através da exigência do 
“endireitamento” compulsório de qualquer corpo ou mente que não esteja dentro do 
que é “certo” para a norma, gerando assim a reabilitação da mesma dentro do caos. 
Esta possibilidade de modificação do que é considerado um “desvio da natureza” cria 
uma estigmatização dos corpos que não se encaixam na norma e que não querem se 
dispor ao endireitamento e/ou adaptação a esta. Estes tornam-se um corpo abjeto, 
que é desprezado, tornam-se um não sujeito dentro da expectativa da normatividade, 
que despreza corpos onde não se vê disciplina, onde não é latente a preocupação 
com o social e com o controle. O julgamento de pertencimento a esta categoria, que 
é baseado em merecimento dentro de uma escala de organização das formas, das 
funcionalidades e performatividades, cria periferias estéticas e corporais.

A sociedade e seus códigos de pertencimento exigem, do corpo, funcionalidade 
biológica e social. Funcional? Para quê? Para quem? Para que sirva à performatividade 
constante exigida pela produção de capital? Ao social? Ao desejo do grupo? Ao sujeito 
cuja funcionalidade é exigida? A métrica da funcionalidade parece não levar em conta a 
plasticidade natural do corpo, que é mutável em decorrência do entorno, da convivência 
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e de aprendizados sociais (Mauss, 2003). Há a existência de diferentes possibilidades 
de desempenho de funções tidas como padrões, como por exemplo, um artista que 
utiliza seus pés para pintar telas em que outros poderiam utilizar a boca, a testa, ou 
mesmo as mãos. Se não existe apenas uma possibilidade de performatividade dos 
gestos para que as atividades sejam executadas, como se pode esperar que corpos 
operem da mesma maneira?

A norma conforma e exclui os corpos através de diversos artifícios, das exigências 
performáticas, que se dão primeiramente nas hierarquias de desempenho corporal - 
que valorizam a funcionalidade de partes específicas, responsáveis pelo olhar, andar, 
falar, por exemplo,2 e, posteriormente, em mais uma extensão de requerimentos 
estéticos e comportamentais. Espaços destinados ao ir e vir também servem como 
um padrão excludente da norma, projetados para facilitar a locomoção e utilização 
destes por apenas 95% da população, os que atendem a um padrão dimensional e de 
movimentos, e impedem a participação integral dos outros 5%. (Panero, 2016)

 Situações como estas estabelecem o “normal” e o “anormal”, o que pertence e o 
que não deve ser visto, quem não deve ocupar determinados lugares. Tais convenções 
de padronização sempre existiram, porém repaginam-se com o passar dos séculos. Em 
estudos sobre o tema (Laraia, 2000), podemos concluir que os padrões de normalidade 
dependem necessariamente da localização do sujeito: geográfica, social, moral, 
cultural entre outros aspectos que estabelecem os códigos a serem seguidos para a 
constituição das normas e do que será aceitável ao grupo, o que deve ser mirado como 
ideal para atingir-se a lógica3 da normalidade e o que estará à margem disso.  

Imagens ideais do corpo humano levam à repressão mútua e à 
insensibilidade, especialmente entre os que possuem corpos diferentes 
e fora do padrão. Em uma sociedade ou ordem política que enaltece 
genericamente “o corpo”, corre-se o risco de negar as necessidades dos 
corpos que não se adequam ao paradigma. (Sennett 1997, p.22)

O sujeito com corpo desviante é negado, marginalizado dentro do âmbito social, 
diante do padrão, que não se mantém estável, mas exige ser um ideal para o qual todos 
devem convergir. Criando as formas de existências periféricas aos que não conseguem 
atingir tal parâmetro, o sujeito do corpo “anormal” sofre com os rituais de exclusão 
diante do contato social, devido ao incômodo que a falta de disciplina latente de seu 
corpo propõe aos “outros”. Características estigmatizadoras subtraem a pessoa do 
convívio e dos direitos de ir e vir, da visibilidade de seu caráter e potencialidades, que 

2  Levi – Strauss, 1974 
3   Ideia concebida socialmente a partir do encontro com o outro. (Levi-strauss, 1974)
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são separados de sua primeira mídia. O corpo que possui características diferentes 
não tem nome, torna-se somente a doença ou característica divergente como, por 
exemplo, ao utilizar-se dos termos “o cadeirante”, “o aleijado”, “o cego”, “o surdo”, “o 
mudo” para referir-se ao sujeito.

Porque não é possível “estar com o outro do jeito que ele é”? Ver realmente “que 
sujeito está ali?” (Mauss, 2003). Será possível criar outras possibilidades e produzir um 
indivíduo fora do mito vivido na deficiência? 

Não esconder os desvios e não encarar suas diferenças como uma deficiência seria 
um movimento contrário ao esperado pelos representantes da norma. A exibição destes, 
porém, não deveria ser executada pensando no outro, não deveria ser inspiracional, ou 
uma forma de superação sobre si mesmo e das “incapacidades”/“ineficiências”, mas 
sim como propagação positiva da existência de diversas corporalidades. 

O discurso pró-diversidade é uma oportunidade de ruptura à perpetuação 
da violência sofrida pelos integrantes de grupos de “minoria”, que correm o risco 
de, em algum momento, aceitar a condição imposta pelo discurso dominante. A 
retroalimentação desta violência gerada sobre corpos marginalizados dá-se com a 
contínua institucionalização, ostracismo e exclusão da multiplicidade. É necessário 
que se pense sobre a oposição a este sistema, com a estruturação de novas 
significações das possibilidades orgânicas e suas disposições sociais. É necessária 
também, a conscientização sobre a importância da presença destes nos ambientes 
de sociabilização e de sua participação em movimentos de positivação do indivíduo 
para que ocorra uma despatologização dos níveis de eficiência diante do capacitismo 
social. É necessário pensar sobre como é possível manipular a identidade proposta 
pela “deficiência”, e pela categorização ‘desacreditável x desacreditado’ proposta por 
Goffman4, por exemplo.

Corpos divergentes do padrão necessitam praticar à exaustão artifícios e 
estratégias diárias para que não sejam “desacreditados”. Pensando sobre a palavra 
que cunha o termo podemos ler a falta de esperança depositada na produtividade do  
sujeito, bem como o faz o termo “deficiente”, que, com o prefixo “de”, retira a eficiência 
de um indivíduo. É necessário ser notado que o problema da eficiência, ou a falta 
dela, ocorre e torna-se visível no momento em que este corpo divergente da norma 
submete-se à ocupação de um espaço que não é preparado para a sua participação 

4   Goffman conceitualiza os que são Desacreditados “quando há discrepância entre a identidade social real e 
sua identidade virtual. Temos conhecimento do fato antes de entrarmos em contato com ele, sua “discrepância” 
é evidente” e o Desacreditável, “quando a diferença não esta imediatamente visível/aparente e não se tem dela 
conhecimento” (1985, p.51) 



31

de maneira eficiente, que não possibilita seu ir e vir ou subir e descer os diversos níveis 
das edificações.

Existe a necessidade de uma “re-normatização”, a “des-normatização”, 
uma desnaturalização da normatividade atual. Dar-nos conta do conflito entre a 
disponibilidade de espaços e a permanência de corpos outros nestes. Para que não 
existam “outros” de maneira tão independente e periférica, para que sejam possíveis 
outras condições de existência “outro”, que os próximos das normas não segreguem 
ou diferenciem de si os corpos que se afastam desta. É necessário que se compreenda 
como pode ser melhor a relação destes corpos estigmatizados diante do social, ao 
torná-los presentes diariamente em espaços físicos e visuais. A visibilidade é fator 
importante para a formação do outro e do eu, como mencionado anteriormente. 
Portanto, a ausência de corpos diversos no contexto diário gera problemas aos que não 
encontram semelhantes na mídia, nas ruas ou mesmo nas escolas que frequentam. 
Devido à inexistência destes outros-semelhantes, pesa sobre o indivíduo a ideia 
de exclusividade universal da condição. É necessário o convívio com as diversas 
possibilidades para que possamos ver além de suas verdades biológicas comunicadas 
sem descanso.

Se eu tivesse que escolher um conjunto de experiências que finalmente 
me convenceram da importância desse problema (autoimagem) e de que 
eu deveria travar minhas próprias batalhas de identificação, esse conjunto 
englobaria os incidentes que me fizeram compreender profundamente 
que os aleijados podem ser identificados com outras características que 
não a sua desvantagem física. Dei-me conta de que os aleijados poderiam 
ser como qualquer outra pessoa, de boa aparência, encantadores, feios, 
adoráveis, estúpidos, brilhantes e descobri que eu poderia amar ou odiar 
um aleijado a despeito de sua deficiência (GOFFMAN apud Carling, 1985, 
p.49).

 Ao evidenciarem suas potencialidades que escapam à deficiência visível, tornam-
se indivíduos, e não apenas corpos desacreditados, são indivíduos com caracteres 
múltiplos, assim como se supõe que sejam os humanos. É de extrema importância 
buscar por semelhanças que escapem ao visual, que mostrem mais sobre suas 
características comportamentais, competências e interesses. Sem pressupostos.

As pessoas que têm um estigma aceito fornecem um modelo de 
“normalização” que mostra até que ponto podem chegar os normais 
quando tratam uma pessoa estigmatizada como se ela fosse um igual. (A 
normalização deve ser diferençada da “normificação”, ou seja, o esforço, 
por parte de um indivíduo estigmatizado, em se apresentar como uma 
pessoa comum, ainda que não esconda necessariamente o seu defeito). 
(GOFFMAN,1985, p.40)

Não deveria ser proposto tornarem-se “iguais ao outro” pertencente à norma, 
nem exigido que se reabilitassem em conformidade ao esperado dos “corpos padrão”. 
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Dever-se-ia observar às especificidades particularmente e proporcionar espaço para 
que estas sejam possíveis, sem compará-las a uma “normalidade” que fornece estigmas 
capacitistas às construções sociais do corpo. (Breton, 2011)

No trabalho que segue, buscaremos compreender como se dá a exibição do 
corpo extraordinário dentro da indústria do Freak Show do século XIX ao século XXI. 
Uma organização onde ciência, religião e publicidade se unem na construção de uma 
indústria do espetáculo. 

O interesse sobre o corpo não normativo surgiu com a necessidade de 
compreender tipos de corpos não constituintes do padrão. Durante a graduação no 
curso de modelagem, aprendi a cobrir corpos com tecidos, que, quando costurados, 
se transformam em representações dos corpos fora destes. Isso possibilitou o pensar 
sobre o corpo vestido e olhar para os que estavam sendo negligenciados para que nós, 
estudantes de moda, fizéssemos roupas para vestir um manequim francês, numero 38, 
com medidas pequenas e sem muitas curvas, características utópicas para maior parte 
da população feminina brasileira. O pensamento partiu dos corpos que estão fora da 
norma ao não se adequarem ao manequim 38 e que são responsabilizados por isso, 
sendo esta, porém, uma condição alterável, chegando aos corpos que possuem uma 
silhueta ou uma condição que não pode ser alterada, sendo assim, situações distintas, 
porém ambas as partes componentes do espectro dos corpos excluídos pelos padrões. 
Ao invés de me ater aos corpos que podem ser modificados para que emagreçam, por 
exemplo o público plus size, busquei os corpos que se encontram em um extremo mais 
distante da norma como os siameses, por exemplo. 

No Brasil, estabelecemos um forte vinculo com o corpo, pois vivenciamos 
diariamente o peso de uma estética padronizada pela mídia, que fornece representações 
irreais sobre o que é ser um corpo ideal. O corpo é exaltado e está sempre em exposição 
devido à pouca cobertura proporcionada pelas roupas de verão, utilizadas durante quase 
todo o ano. Corpos desviantes são estigmatizados e bufonizados, tornam-se risíveis ou 
institucionalizados e são penalizados com o ostracismo. Devido à representação falha 
destes corpos nas informações visuais disponibilizadas diariamente, estes têm sua 
visibilidade, reconhecimento e trânsito em público reduzidos. A disponibilidade através 
da exibição pública fornece benefícios para a sociabilização, que de outra maneira não 
seriam facilmente acessíveis.

A possibilidade de pessoas utilizarem seus corpos como forma de ganhar a vida 
é percebida em outros cenários como, por exemplo, o fazem as modelos, que com 
corpos igualmente extraordinários e incomuns são integrantes de uma normatividade 
implausível, são o padrão estético vigente, criam em si padrões inatingíveis ao público, 
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tanto quanto se fazem inatingíveis os corpos extraordinários dos personagens presentes 
nos freak shows. As modelos são constituintes de uma realidade outra, admiradas 
em sua utopia, possuindo um corpo, todavia espetacularizado. Nos freak shows, os 
personagens criados pelos que se dispõe a apresentação configuram o fantástico e o 
desafiador, salientando os excessos e desvios.

Ao buscar formas possíveis para a observação do corpo incomum, evidenciou-se 
que os corpos extraordinários que se apresentam em espetáculos públicos seriam os 
modelos perfeitos para o estudo dos movimentos corporais, das formas das roupas e 
das necessidades que supostamente poderiam ser negligenciadas pelo mercado da 
moda no que diz respeito à disponibilização de produtos para este público. Devido à 
relevância da vestimenta para a as exibições cênicas e performáticas e a importância 
do figurino para a construção de personas artísticas, o Freak Show mostrou-se um 
local interessante para a observação do corpo extraordinário, que se apresenta de uma 
maneira fantástica, vestido com um figurino que realça suas características físicas.

Em 1994, no filme documental “The Last American Freak Show”5, Ward Hall, “o 
Rei do Freak Show”, afirma que aquele, apresentado ali, seria com pesar, o último show 
como eram os de P.T Barnum, o empresário responsável pelo padrão existente nesta 
forma de apresentação. Afirmou que, a partir deste momento, quem se interessasse 
por essa arte e por esta instituição teria que recorrer a livros ou a filmes (que, no caso, 
seria este) para saber como foi um dia conhecer os personagens e este lado B do circo, 
mas aparentemente ele não tinha razão com esta afirmação. Ainda existem pessoas 
que possuem certas deficiências e se dispõem à exata exibição dos tempos áureos, 
tanto em grupos quanto com a autopromoção enquanto freak independente. 

Após o estudo da exposição do corpo neste formato durante os séculos passados, 
surgiu o seguinte questionamento: Como podemos observar os vestígios desta antiga 
instituição durante o século XXI? Existem benefícios que justifiquem esta continuidade, 
apesar da tendência dos estudos apontarem para o fim do Freak Show?

A utilização destes corpos pelo Freak Show, durante os séculos anteriores, foi 
acusada de ser uma forma exploratória de entretenimento, quando não havia outras 
opções de remuneração para uma pessoa com corpo incomum se não viver com o 
auxílio do governo ou virar uma atração de circo. Robert Bogdan observa em seu livro 
Freak Show Presenting Human Oddities for Amusement and Profit (1988), que estes 
personagens eram performers e não vítimas de exploração. David A. Gerber, em seu 
artigo Volition and Valorization in the analysis of the ‘careers’ of people exhibited in the 

5 The last american freak show. Direção: Mike Barker. 
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freak shows, publicado em 1992, argumenta que Bogdan trabalhou com informações 
frágeis sobre a verdade dos freaks e suas apresentações, já que estes não poderiam 
documentar por si os fatos e, devido à falta de opções disponíveis para realizarem 
a escolha entre tornarem-se atrações ou terem outras formas de trabalho, seria 
impossível existir o consentimento destes para a sua exibição, o que tornaria esta 
relação exploratória. 

Porém, durante o século XXI, tornou-se possível que pessoas com estes corpos 
estivessem habilitadas para fazer suas próprias escolhas, sendo uma destas opções 
tornarem-se performers que, ao mostrarem uma exposição explícita de suas diferenças 
durante a construção de seus shows, transformam-se em freaks. Vemos artistas com 
corpos díspares validando a ideia de Robert Bogdan sobre tratarem-se de performers.  
Em seus shows, advogam causas políticas e buscam visibilidade utilizando-se de 
suas ligações com os personagens de outrora, cujas oportunidades não se fizeram 
tão extensas. Formas de mídia disponíveis atualmente, como as redes sociais, tornam 
possível a comunicação em primeira pessoa e a formulação de conteúdo midiático 
e identitário provenientes do interesse dos próprios artistas. Devido à existência de 
políticas feitas para incluí-los em atividades assalariadas regulares, hoje existem 
opções a serem avaliadas e torna-se uma escolha própria pertencer ao estilo de vida 
do freak show.

A presença e a exibição de corpos plurais variam entre os séculos dependendo da 
existência de “padrões” de normalidade vigentes em cada sociedade. Durante o século 
XIX, o excêntrico século vitoriano, a exibição fora apoiada por preceitos científicos 
que buscavam a taxonomização e domínio sobre o que era até então desconhecido 
e periférico. Os padrões da época foram estipulados com base no endireitamento e 
controle dos corpos proposto pela mentalidade higienista do século, a utilização de 
espartilhos e a relevância do corpo saudável, que se tornou visível com o início da 
ginástica e da educação física, por exemplo, que auxiliavam na obtenção de corpos que 
aguentassem a produtividade exigida destes durante as longas jornadas de trabalho 
e o pouco tempo de ócio disponíveis aos trabalhadores do período. Em decorrência 
da Revolução Industrial, o corpo se posicionou no cerne durante a disputa entre 
operários e a implantação de maquinários que teoricamente os substituiriam, ou seja, 
a necessidade de um corpo são, apto, resistente e belo era o centro do pensamento 
oitocentista, gerando um afastamento do público de tudo o que não compunha o cenário 
ideal. 

A visualização de corpos extraordinários na esfera do entretenimento foi 
organizada em uma indústria com padrões de exibições e histórias fantásticas sobre 
a origem daqueles corpos que transgridem a norma. O Freak Show. Com o auxílio de 
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P.T Barnum, a indústria sobreviveu durante os séculos, sendo formatada de diferentes 
maneiras, dependendo dos acontecimentos políticos e sociais que envolviam os corpos 
divergentes da norma. Com isso, a antiga fórmula do freak show, ao estilo vitoriano, não 
deixou de existir, apenas foi sendo modificada e modernizada. Isso acabou gerando 
um grande debate sobre esta transição proposta pela modernidade dentro dos estudos 
e dos que se apresentam na indústria: estaria o freak show morrendo ou adaptando-se 
para que a cultura perpetue, mesmo que se movendo para fora dos padrões observados 
no início da história da indústria?

A permanência na exibição de corpos não normativos como entretenimento 
no século XXI se dá através de grupos que se organizam para perpetuar a vida e 
cultura da instituição freak show como era na época, bem como por meio das novas 
mídias que se apropriam deste formato para promover entretenimento, exibindo corpos 
extraordinários através de diferentes vieses. Este trabalho argumenta que existem 
intenções e benefícios na sociabilização estabelecida através da exibição voluntária 
do corpo nas diversas formas midiáticas, desenvolvendo formas de comunicação para 
introduzir suas particularidades e história de vida para o público. 

O freak show nos dá um ótimo contexto para examinar as normas corporais, 
estabelecidas e rompidas, e os impactos sofridos pelos fisicamente fora da norma em 
seu dia a dia, fornecendo informações valiosas que auxiliam na construção de uma 
modelagem inclusiva, atendendo às necessidades ignoradas pela modelagem plana. 

A roupa é um padrão de normalidade na sociedade moderna. O uso da roupa é 
uma convenção cultural, à qual são atribuídas leis severas. O ato obsceno é penalizado 
com detenção6. Como em nossa sociedade o uso de roupas é obrigatório e como os 
corpos em questão possuem formas peculiares, roupas precisam ser desenvolvidas 
exclusivamente para alguns corpos, os quais não são atendidos pela grade utilizada no 
padrão da modelagem plana, bidimensional.

Corpos especiais precisam de roupas feitas especialmente para suas curvas, 
proporções e necessidades que são diferentes dos outros corpos. Com esta pesquisa 
foi desenvolvido um busto que representa corpos múltiplos e que serve de base para a 
realização da moulage, técnica em que se trabalha com o tecido diretamente sobre o 
busto para o desenvolvimento dos trajes. Tais bustos possibilitaram a criação de trajes 
de cena que têm como referência os utilizados no freak show vitoriano.

6  Decreto Lei no 2.848 de 07 de Dezembro de 1940/ Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto 
ou exposto ao público:/ Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. / Escrito ou objeto obsceno”
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O traje ajuda a definir a historia do freak, inventada pelo empresário com a 
finalidade de atrair o público. O traje ajuda a levar a imaginação do ouvinte além. Alguns 
realçam traços culturais, como os quimonos dos japoneses, os turbantes e lenços dos 
indianos, roupas tribais africanas, os selvagens com peles e ossos, todos com seus 
trajes “típicos”. Além dos que buscavam auxiliar nos truques de ilusionismo, contendo 
espaços estrategicamente posicionados para que as farsas fossem realizadas. Como 
exemplo, podemos citar o traje da Monga, a mulher-macaco. O truque do sideshow 
mostra uma bela mulher, dentro de uma gaiola, que se transforma em um gorila, com 
o auxílio de jogos de luz, espelhos posicionados da maneira correta, sonorização e 
também de uma fantasia.

Devido à importância do tema, durante a presente pesquisa busco responder 
algumas perguntas, tais como:

Como se mantém e quais personagens constituem a instituição no século XXI? 
O que representa ser um freak neste período? O que atrai os artistas a mostrarem os 
limites de seus corpos, além de se posicionarem como freaks genuínos (natural born 
freaks)? Quais são os benefícios da visibilidade dos corpos incomuns por meio deste 
tipo de exposição? Como podemos estudar as dimensões destes corpos para a criação 
de bustos e de possibilidades de vesti-los?

O trabalho foi conduzido através de pesquisa em literatura sobre o corpo 
não normativo como entretenimento – o freak show – e em estudos médicos para 
a compreensão da relação dos corpos em outras mídias e formas de observação. 
Foram consultados também estudos sobre o corpo, a saúde e a doença, nos quais 
ative-me à discussão do corpo “outro”, das construções da diferença e artifícios que 
propõem repensar o pragmatismo dos padrões corporais destacados diariamente. 
Foram utilizados estudos existentes sobre o Freak Show dos séculos XIX ao XXI e 
sobre as artes da deficiência para contextualizar o tema da pesquisa na discussão 
acadêmica, compreender a indústria e o percurso que levou à sua continuidade no 
século XXI. Foram utilizadas também fotos e propagandas do Freak Show do século 
XIX, imagens construídas para divulgar o freak show vitoriano, como os carte de visite, 
disponibilizados ao longo do século XIX e início do XX, que possibilitaram a visualização 
dos personagens e de seus trajes de cena e cenografia. 

A partir destas, são descritas observações sobre os personagens existentes no 
início da indústria e sobre a construção desta forma de representação do show. Como 
se utilizam dos figurinos e da cenografia para a construção da persona ali apresentada, 
ressaltando os aspectos da morfologia extraordinária e sua “etnia” através de histórias 
contadas sobre sua origem, além das características e artifícios utilizados nas 
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fotografias para contar estas histórias através dos trajes de cena. Em adição a estas, 
foram utilizadas imagens disponíveis em filmes, documentários e entrevistas exibidos 
ao longo dos séculos XX e XXI.

No capítulo IV, sobre o século XXI, foi realizada também uma entrevista por 
Skype com Sarah Houbolt, artista performática australiana que se apresenta recriando 
a personagem do freak show do século XIX, Koo Koo The Bird Girl. A seleção de 
perguntas foi baseada no objetivo da pesquisa, que visa à compreensão da iniciativa 
de apresentar-se desta forma e os benefícios observados por ela diante desta atuação 
no século XXI.

Por fim, foi construído de um traje de cena para a apresentação em um freak show 
nos moldes vitorianos, utilizando referências de imagens históricas circenses e cartes 
de visite dos freaks clássicos. Para a construção dos trajes, foi necessária a construção 
de um busto que tornou possível a moulage7 e a prova. Para a construção deste, 
além das imagens e informações coletadas através de pesquisa bibliográfica, foram 
utilizados também estudos de construção e de desenvolvimento das peças do traje 
de cena para encontrar artifícios que possibilitem vestir o corpo dos gêmeos siameses 
italianos Giacomo e Giovanni Tocci (1875-1940), eles foram escolhidos devido às 
possibilidades de fechamento encontrados na modelagem do traje que estes vestem 
nos cartes de visite e o desafio na construção do corpo com três eixos de equilíbrio.

2. O CORPO NO SÉCULO XIX (1801 – 1900)

Traçar uma história do corpo desde o início de sua percepção e concepção 
enquanto objeto de estudo seria uma ambição muito grande para este capítulo, tendo 
em vista que o propósito da pesquisa é tratar do Freak Show, do século XIX ao século 
XXI.

Seguiremos aqui um pensamento sobre o corpo construído a partir de ideais 
ocorridos ao longo de séculos anteriores a estes (os gregos e o ideal de beleza, o 
espelho e a proposta do eu refletido) porém, nos ateremos aos dados sobre o corpo 
individual na sociedade do século XIX, que será o principal a ser observado neste 
capítulo.

Não serão evidenciadas diferenças entre compreensões corporais femininas 
e (ou versus) masculinas, aplicaremos a discussão a um corpo geral, biológico, 

7   Nome dado à técnica de modelagem em que as roupas são feitas com o tecido direto no corpo ou no 
manequim.
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partilhado pelos seres humanos, vivos ou mortos e as concepções de normalidade 
e anormalidade da constituição desta massa que nos compõe enquanto indivíduos. 
Massa esta que é constituída, para além do biológico, das modificações propostas 
pelo social, que se inscreve de diversas maneiras e modifica e comodifica as formas e 
aspectos exibidos externamente por estes. Com a observação destes aspectos, torna-
se possível localizarmos os paradigmas estabelecidos durante o período. Estes dados 
fornecerão informações sobre o estabelecimento do normal e do patológico da época 
e, assim, caminharemos para a compreensão de como se deu a exibição de corpos, 
tornados abjetos a partir destes paradigmas, e que, posteriormente, foram utilizados 
como forma de entretenimento ao serem exibidos em circos e feiras, e estabeleceram 
com isso o formato de uma indústria que resiste ao tempo em constante renovação, o 
Freak Show. 

Para a compreensão dos modelos sociais e corporais estipulados nos países 
de surgimento desta forma de entretenimento, acompanharemos aqui como se deu 
o pensamento sobre o corpo na sociedade e cultura inglesas da era vitoriana (1837-
1901).

Através de levantamentos bibliográficos traçaremos o caminho entre estudos 
produzidos por outros autores, como Alan Corbin, Georges Vigarello, Richard Sennett, 
Eliane Robert de Moraes, Denise Sant’Anna e Humberto Eco sobre o corpo e suas 
representações, aplicações e a importância dada a este na esfera social e em sua 
relação com a ciência/medicina. Como os aspectos sociais e culturais se aplicaram 
ao corpo? Como o corpo era utilizado socialmente? Como eram lidas as normalidades 
impostas pelos paradigmas da época? Além de pensarmos sobre o estabelecimento 
do corpo monstruoso, abjeto, morto, extraordinário, enfim, avesso ao normal imposto 
pela época. 

Características do Século XIX

A grande expansão dos estudos e pensamentos sobre o corpo, bem como as 
expansões territoriais e científicas do período - Século XIX - são um amplo terreno a ser 
explorado. O século foi palco para inúmeras mudanças sociais, através da acelerada 
expansão de conhecimento científico, das mudanças tecnológicas e da exploração 
territorial, o que gerou reflexos nos corpos e nos modos de utilizarem-se deste na 
sociedade. O crescimento da influência dos impérios Britânico, Russo, Alemão, 
Japonês e Americano, estimularam conflitos militares e transformações tecnológicas 
e científicas que modificaram o rumo da medicina e a relação do sujeito com o corpo. 
Neste período era construída a importância da saúde do corpo, da higiene e do 
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endireitamento psicológico e corporal das pessoas e das cidades.

2.1 Europa

A Inglaterra do século XIX testemunhou a Revolução Industrial, que trouxe 
progresso e inúmeros benefícios materiais e conforto às pessoas. Eram introduzidas 
inovações a uma velocidade alarmante para o período. O mundo assistiu à implantação 
e à expansão de malhas ferroviárias, das máquinas a vapor como as locomotivas e 
os navios. Com eles, os corpos se isentaram da necessidade de se movimentar e 
começaram a atingir seus locais de destino servindo-se de trens, navios e elevadores. 
Os corpos passaram a ser condicionados a novos modos de viver e funcionar em 
sociedade, por meio da utilização de diferentes objetos e invenções, tais como cadeiras, 
aquecimento interno de residências e caminhos construídos nas cidades de maneira 
que o ir e vir tornou-se fluido e saudável, para citar alguns exemplos.8

No mesmo período ocorreu a criação da fotografia com baixo custo de revelação, 
tornando-se assim, acessível a todos; do telégrafo, do telefone e de inúmeras outras 
invenções que transformaram a vida cotidiana. 

As preocupações do período com a morte, que se apresentava aos corpos 
através de doenças infectocontagiosas tais como cólera, varíola, escarlatina e tifo 
(frequentes entre os trabalhadores), com a degradação corporal e moral causada pelo 
ócio da burguesia, e com a produtividade exigida pela velocidade do ciclo de produção 
industrial - que era ameaçada por acidentes em maquinários de fábricas - fizeram 
com que a população fosse submetida a um sistema de controle e domesticação dos 
corpos.

A individualidade de cada pessoa fez-se nítida no período, pelo distanciamento 
imposto aos corpos. Distanciamento este construído pela percepção dos espaços de 
ir e vir, pela locomoção subterrânea e pela setorização de lugares estabelecida pelos 
assentos dos veículos, por exemplo, que afastaram as pessoas do contato físico e 
aproximaram-nas da priorização de controle e cuidado do espaço individual que ocupam 
constantemente - o corpo. Em contraste, na História do Corpo, Vigarello (2009, p.380) 
comenta sobre o medo do isolamento que rondava a sociedade da época, quando 
tratou sobre os banhos individuais em banheiras - voltaremos a tratar do isolamento 
proposto pelo banheiro posteriormente durante o capítulo. A este medo contrapõem-
se as novas possibilidades de individualização proporcionadas pelas tecnologias do 
período, mencionadas anteriormente. De acordo com Sennett: “O triunfo da liberdade 

8  Richard Sennett, Carne e pedra, 1997
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individual de movimento, simultaneamente ao surgimento das metrópoles do século 
XIX, levou a um dilema específico e que ainda persiste: ‘cada corpo move-se à vontade, 
sem perceber a presença dos demais.’” (1977, p. 21)

As tecnologias também contribuíram com a melhoria de novas edificações, 
como, por exemplo, o uso da calefação, da luz elétrica e do elevador. Além 
de terem propiciado comodidade, prazeres, também colaboraram com 
a passividade corporal. Com relação ao elevador, “a atividade aeróbica 
foi trocada pelo simples ato de ficar em pé para subir e, mais do que 
isso, em poucos segundos, afastar-se da rua e de tudo o que existe nela. 
Nos edifícios modernos, com ascensores e garagens subterrâneas, o 
movimento passivo do corpo conduz à perda de todo o contato físico com 
o exterior (Sennett, 1997, p. 281)

Durante a segunda metade do século (1850), com o sistema integrado de 
conexões ferroviárias, a evolução das tecnologias colaborou para um corpo que 
opera de forma passiva, desprende-se de lugares e move-se sem necessariamente 
se mexer, as pessoas poderiam viajar em períodos cada vez mais curtos e de formas 
mais acessíveis. Com isso, as grandes cidades como Londres e Paris triplicaram em 
número de habitantes, os corpos afastavam-se do trabalho do campo dirigindo-se a 
uma nova vida e novas formas de trabalho nas grandes e industrializadas cidades, 
influenciando na formação de um ciclo expansivo devido ao crescimento populacional 
e produtivo das mesmas.

Estas cidades presenciaram a urbanização sem planejamento e o aumento de 
sua população devido à mobilidade possibilitada pelo desenvolvimento nos transportes 
que facilitaria o intercâmbio de produtos, recursos e o deslocamento das populações de 
áreas rurais para os centros produtivos (Sennett, 1997). Em 1880, ocorreu o aumento 
da importação de bens e o avanço tecnológico acelerou a passagem de uma economia 
essencialmente agrária e artesanal para uma economia industrial, transformando a 
vida das pessoas.

Aglomeração humana, promiscuidade, falta de condições higiênicas 
aceitáveis, degradação material e moral são características do inferno 
recente que haviam se tornado algumas cidades da Inglaterra como 
Manchester, Sheffield ou Birmingham, descritas por Friedrich Engels em 
As Condições Da Classe Operária Na Inglaterra (1845). (Zuconni, 2001, 
p 20) 

Aos corpos presentes nas fábricas eram exigidas longuíssimas horas de trabalho, 
muitas vezes em condições precárias. O trabalho nas fábricas consumia cerca de 15 
horas por dia, eram trabalhadores homens, mulheres e crianças – algumas com apenas 
5 anos. Os salários eram muito baixos, não permitindo aos trabalhadores usufruírem 
das maravilhas da sociedade industrial.  A disciplina era rigorosa e os acidentes de 
trabalho muito frequentes, reflexos de má alimentação e fadiga. A partir de meados do 
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século XIX, houve melhoras nas condições de trabalho, devido a reações e pressões 
dos próprios trabalhadores organizados em associações e sindicatos. 

O trabalho era majoritariamente braçal e os trabalhadores viram-se ameaçados 
pelas máquinas implementadas no século. Estes achavam que competiriam por suas 
posições com estas, pensavam estar sendo “banidos” ao serem trocados por máquinas. 
De fato isto não aconteceu, pois seriam necessários trabalhadores para operá-las, mas 
estas transformaram o modo do trabalho, reduzindo a necessidade de haver tantos 
funcionários como antes para cada etapa do processo industrial, por exemplo. O trabalho 
lhes exigia membros fortes e corpos sadios para aguentar a extensa carga e jornada de 
trabalho. Com o avanço das tecnologias, ocorreu a diminuição das exigências voltadas 
para a utilização da força muscular para operar maquinários, durante as jornadas de 
trabalho nas indústrias, porém o corpo do trabalhador passou a desempenhar outros 
papéis importantes.

Ao longo do tempo, o corpo do trabalhador se posicionou contra as imposições dos 
que os faziam subalternos, exigindo destes os direitos que os operários mereciam para 
que esta troca fosse melhor recompensada. Entre diversas demandas, estabelecia-se 
uma oposição do trabalhador à burguesia. O corpo do trabalhador seria então utilizado 
em confrontos sociais para a transmissão dessas mensagens, pois, nestas condições, 
este parecia oferecer-se como instrumento de luta mais efetivo, para contrapor ao 
discurso da burguesia. Culminando assim nos movimentos operários: Ludista, onde 
trabalhadores voltaram-se contra a máquina, que ocupava seu lugar no mercado de 
trabalho e no movimento Cartista, no qual os trabalhadores da Revolução Industrial 
protestaram por melhores condições de vida e de trabalho com as seguintes exigências: 
regularização dos horários de trabalho, regulamentação do trabalho feminino, proibição 
do trabalho infantil, dias de folga, salário mínimo e direitos políticos, como o voto para 
todos os homens e a representação no governo de ao menos um integrante da classe 
operária. 

O controle do governo sobre estes corpos e cidades visava o avanço social e 
financeiro, porém as classes sociais - que emergiam no período - demarcavam cada 
vez mais a existência de periferias sociais, através da limitação espacial, financeira e 
cultural dos que eram empregados e seus empregadores.

A burguesia obtinha o poder e passou a conduzir a economia. A máquina diminuiu 
os esforços físicos dos homens e as casas burguesas da Inglaterra já contavam com 
iluminação a gás, luxos como cortinas e tapetes, que se tornaram mais acessíveis, 
sobretudo quando adquiridos nos grandes magazines que surgiram em Londres e Paris 
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a partir de 1840.9 Houve, com essa situação, a emergência de novas classes sociais, 
“Alta”, “Média”, “Média-baixa” e “Baixa”10, dividindo a sociedade entre os que usufruíam 
do dinheiro e os que trabalhavam para estes manterem seu conforto. 

A existência de classes sociais se fazia explícita até mesmo na utilização de 
banheiros, no período chamados de casas de banho, que eram apenas presentes em 
moradias da burguesia, compostas por um quarto separado na casa para esta finalidade, 
devido à nova posição adquirida pelo ato de banhar-se que, a partir do momento em 
que a higiene é compreendida como um preceito na prevenção de doenças, ganha 
um novo status. O planejamento urbano vinha sendo ensaiado desde o século XVII, 
durante o Iluminismo, onde novas ideias a respeito da saúde pública sugiram, porém o 
sistema de encanamento de esgotos nas cidades através dos canais deu-se a partir da 
metade do século XIX, o que colaboraria para que excreções humanas não fossem mais 
tão comumente vistas pelas ruas e parapeitos de prédios como fora anteriormente11. 
Somando-se inúmeras fábricas e chaminés à ausência de serviços públicos básicos 
como água limpa ou rede de esgoto, além rios sujos e pouca atenção à saúde, o 
resultado só poderia ser o favorecimento e a disseminação de epidemias e doenças.

Houve um aumento das exigências sanitárias em meados do século XIX. A 
higienização ocorreu nas cidades e nos corpos, em busca da saúde e do controle sobre 
as pessoas. Para as elites, a importância da limpeza corporal era cada vez maior, 
não pela preocupação sanitarista, mas pelo simbolismo que o asseio pessoal adquiria 
(Schimitt, 2010). De acordo com Juliana Schimitt “(...) os banhos retornam ao cenário 
do século XVIII, influenciados pelo aumento de monografias médicas que tratavam 
desse assunto. Há, também, uma transformação no sentido da palavra limpeza.” 
(Schimitt, 2010, p.88) e, ainda, “A limpeza já não está ligada unicamente aos sinais da 
adequação vestimentar. Ela concerne a um objeto mais diretamente corporal.” (Schimitt 
apud Vigarello, 2002, p.152) 

A água encanada e o controle de fluxo desta para a realização de banhos completos 
são relativamente recentes, antes do controle da água. Devido à inexistência de fluxo, 
os banhos eram realizados através de limpezas setorizadas, acreditava-se que apenas 
algumas partes do corpo necessitavam de limpeza. Além disso, a imersão na água 
quente já foi considerada inapropriada para o corpo sadio, sendo apenas indicada 
para o tratamento de enfermidades. A água era utilizada com finalidade terapêutica e 
era necessário limitar a frequência destes banhos com o intuito de limpeza. “É preciso 

11 Vigarello, 2009, p.387.  1883 – Paris “falta de caixas de esgoto ou latrinas”, “presença de matérias fecais 
sobre as bordas das janelas ou nos patamares”.

9 Sennett, 1997.
10 “Upper”, “Middle”, “Lower-Middle”, “Low”. 
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tomar um no máximo cada mês”12 (Vigarello apud Metz, S., 2009 p.376) e, ainda, antes 
disto, apenas as roupas de baixo eram trocadas, as “roupas brancas” eram o único 
cuidado com a higiene tomado por necessário durante algum tempo (Vigarello, 2009, 
p.375). Segundo Vigarello, o banho é regularmente descrito a partir de 1830 (2009, 
p.383).

O uso higiênico da água era uma prática trabalhosa do universo antigo: 
domínio custoso dos fluxos, representações inquietas do banho, 
numerosos obstáculos se opõem à regularidade de uma toalete “líquida”. 
Circuitos difíceis num urbanismo atravancado, lavagens temidas num 
corpo julgado vulnerável, o recurso à banheira não é nada familiar; outros 
caminhos puderam aumentar o refinamento e a limpeza, entre eles a troca 
de roupa branca, as enxugaduras, as esfregas. O contato banalizado com 
a água não é uma constante na história do Ocidente. […] O advento da 
limpeza contemporânea supõe a conversão de várias representações. Ela 
supõe também aprendizagem, difusão, instrumentação. (Vigarello, 2009, 
p.375)

 Banhos públicos eram incentivados e financiados pelo governo, para a higiene 
da população. A construção destes estabelecimentos era destinada à população 
mais pobre, já que água era um recurso luxuoso e os banhos confortáveis eram dos 
burgueses que tinham um espaço para banho em suas moradias (Vigarello, 2009, 
p.388). 

As novas práticas do banho e da água no final do século supõem uma total 
conversão do imaginário das cidades, bem como uma total conversão do 
imaginário do corpo. Supõem uma profunda redistribuição do espaço 
também: uma nova maneira de fazer o corpo passar por fluxos que o 
mantêm, o reconfortam, seja na intimidade das moradias da elite, seja na 
funcionalidade dos estabelecimentos para todos (Vigarello, 2009, p 392).

 Durante o século XIX ocorreram importantes contribuições para que os banheiros 
pudessem estar localizados no andar superior de uma casa, por exemplo, com o 
aprimoramento dos fluxos e encanamentos que realizam a entrada e saída da água e 
de outros dejetos. Segundo Vigarello, os banheiros se transformariam posteriormente 
em mais um dos aspectos da individualidade do sujeito.

A vida subterrânea da cidade passou a ser uma realidade comparada ao interior 
do corpo humano, composta por veias e artérias, canos para o escoamento e transporte 
de fluídos, o que poderia ser relacionado à recente descoberta da circulação sanguínea 
e à mecânica dos corpos humanos. 

As galerias subterrâneas, órgãos da grande cidade, funcionariam como 
o corpo humano, sem se mostrar à luz; a água pura e fresca, a luz e o 
calor circulariam aí como fluidos diversos cujo movimento e conservação 

12  Corbin apud ,Metz, S., 2009 p.376
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servem à vida (Vigarello apud Mayer, A., 2009, p.385).

No pensamento da sociedade vitoriana, o corpo era reprimido pela igreja 
católica, os membros da sociedade presenciavam a elevação do pensamento pudico, 
visível nos vestuários e modos comportamentais da época. O investimento no medo 
elaborado e gerido pela igreja como ato de “coesão social” e os processos de exclusão 
de corpos relacionados com a métrica da figura do mal, representada pelo Demônio e 
pela punição divina, era frequente. Nesta instituição, a ideia era de que os homens e a 
própria atuação dos homens no seu cotidiano neste mundo terrestre foram criados “à 
imagem e semelhança” do Senhor, ou seja, o corpo diferente (ou monstruoso, como era 
tratado no período), sugere um afastamento, também imaginário, da imagem do corpo, 
e seria assim, uma espécie de punição divina à mãe ou à família que hospedasse tais 
“monstros”. Estaria no cerne desse afastamento o princípio da ideia de contágio. Tal 
ideia dá origem aos “guetos corporais”.

Porém, alguns buscavam por provas mais concretas do que as explicações 
dadas pela igreja, fornecidas exclusivamente pelos integrantes do clero, com base 
na religião, para sanar as dúvidas existentes sobre o mundo, interno e externo, 
respostas que poderiam agora ser proporcionadas pela ciência. Foi então o período de 
desencantamento do mundo, segundo Alain Corbin (2009). 

A prática religiosa vem abaixo […] por outro lado, o fortalecimento dos 
dogmas e o rigor crescente da disciplina, desde o século XVI, só se 
difundiram paulatinamente. Muitos historiadores da religião estimam, 
a esse respeito, que o século XIX viu aprofundar-se, nas populações 

Imagem 01: Banhos Públicos c.1922, no “Victoria Baths” em Manchester. 

Fonte: http://www. victoriabaths.org.uk/history/ 
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fervorosas, a espiritualidade e a moral tridentinas. Que caracteriza as 
decisões do concílio de Trento (1545-1563) (Corbin, 2009,p.57)

2.2 Corpo Educado 

Devido à necessidade do corpo sadio e em movimento, em contraposição aos 
corpos lesionados durante as guerras e incapazes de produzir na era industrial, as 
sociedades europeias observavam a centralização da importância da necessidade de 
higienização e controle e endireitamento psicológico e corporal das pessoas e das 
cidades. 

O endireitamento dos corpos, bem como o combate ao ócio, eram temas centrais 
e a solução para estes dava-se através de gerenciamentos sociais aplicados a grandes 
grupos de pessoas, como por exemplo o Movimento Ginástico Europeu, através do 
embelezamento/endireitamento dos corpos com a utilização de roupas castradoras e 
modeladoras como os espartilhos. 

Forma-se no século XIX, de um modo mais preciso que em outros 
momentos da história do homem ocidental, uma pedagogia do gesto 
e da vontade, configurando-se, assim, uma “educação do corpo”, já 
reconhecida como importante (Soares, 2005, p.17).

Uma das propostas para o controle e a educação destes corpos que 
proporcionariam melhorias para trabalhadores e, simultaneamente, para os contratantes 
foi o “Movimento Ginástico Europeu” que emergia através das relações cotidianas em 
escolas, no exército e em grupos formados em comunidades. Este visava a melhoria da 
saúde e da sociedade, tendo como princípios a ordem e a disciplina coletiva, mantendo 
os corpos sãos e sob controle. O movimento fez com que trabalhadores formassem 
grupos locais para a prática da ginástica e encarregou-se de levar para as escolas 
a mesma necessidade: que as crianças ficassem mais fortes, mais disciplinadas e 
saudáveis. 

Podemos, pois, destacar esta “educação física” como um dos parâmetros de 
normalidade corporal da época. Esta moldava e adestrava o corpo, criando ideais e 
padrões a seguir. Durante a Revolução Industrial, devido à necessidade de fortalecer o 
trabalhador para que tolerasse a alta carga de trabalho, a ginástica tornou-se relevante, 
pois, além de fortalecer e tornar saudável, fazia com que esses princípios se tornassem 
valores geradores de mudanças e de novos códigos de civilidade social e de ideais 
do corpo humano. Devido à crescente aderência à ginástica, tais normas tornaram-
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se parte da educação dos indivíduos, o que, por consequência, cristalizou-se num 
conjunto de conceitos e normas de bem viver da sociedade na época, criando “leis” de 
pertencimento de determinados grupos (Soares, 2005).

Imagens ideais do corpo humano levam à repressão mútua e à 
insensibilidade, especialmente entre os que possuem corpos diferentes 
e fora do padrão. Em uma sociedade ou ordem política que enaltece 
genericamente “o corpo”, corre-se o risco de negar as necessidades dos 
corpos que não se adequam ao paradigma (Sennett, 1977, p. 22 )

As “práticas de limpeza”, como a ideia da higienização e endireitamento, 
transformaram estes corpos em espaços individuais, que desprezavam outros corpos 
em que se perdia o ideal de belo compartilhado pela burguesia. O utilitarismo na 
economia moderna reduzia todos os objetos a um uso previamente estabelecido, o 
corpo “sem eficiência” não tinha espaço dentro da sociedade industrial. Desse modo, 
o corpo individual, objeto da produção industrial, deveria ser controlado com o objetivo 
de render mais.

A educação física na Europa, ao longo do século XIX, também contribuía 
com a passividade dos corpos. A burguesia, ao buscar a dominação do 
povo, controlava os gestos ao remodelar espaços e tempos, no intuito 
de inibir o que considerava grotesco, inútil e o que era responsável por 
desperdiçar energias, como as exibições de rua, os circos, cujos acrobatas 
e funâmbulos nos seus espetáculos exibiam gestos que ameaçavam a 
ordem, a limpeza e a fixidez (Soares, 1998)

Com a necessidade de reabilitação dos corpos feridos em batalhas territoriais, 
surgiram técnicas que buscavam a “re-produção” de um corpo normativo, bem como 
outras modalidades de reabilitação como o endireitamento postural, o emagrecimento 

Fonte: <http://bit.ly/2tZqvIO> 

Imagem 02: Ginástica Sueca sendo praticada por militares nos Estados Unidos
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e o corpo “belo” por sua saúde excessiva tornou-se uma exigência para a aceitação 
social de corpos, rejeitando os que se apresentavam com decréscimos ou excessos. 
A estes a reabilitação deveria ser compulsória para seu melhor desempenho e não 
realizada pela necessidade individual do sujeito, que decide por si o que melhor pode 
fazer com seu corpo, como observa Sennett:

Foi durante a primeira metade do século XIX que os estudos da mecânica 
influenciaram as práticas corporais. Para o corpo, era necessário corrigir 
as posturas consideradas inadequadas; e é somente na segunda metade 
do referido século, com o advento da termodinâmica, que o modelo 
energético se torna responsável pelas imagens do corpo. Inicialmente, 
o corpo era visto como um sistema de forças e posteriormente como um 
motor, o objetivo não era mais moldá-lo e sim adestrá-lo. Os aparelhos 
ortopédicos, que existiam e que eram considerados rígidos, dão espaço 
às máquinas que facilitavam o treinamento com base em movimentos 
fragmentados. Esses modelos inspiravam tanto a pedagogia escolar 
quanto a familiar, pois professores e pais se preocupavam em recuar a 
indolência, suprimindo a postura lânguida reveladora de ociosidade, em 
prol da vivacidade dinâmica (Corbin, 1991). O corpo humano, ao receber 
cada vez mais a atenção das pesquisas científicas, vai sendo objeto de 
investigações que tinham como preocupação básica a produção para o 
mundo do trabalho. (Mendes, 2004, .90)

2.3 Os hospitais e o corpo patologizado

Desde o século XVIII estava sendo construída uma nova mentalidade mais 
pragmática e que via no procedimento científico a maior forma de saber. Seguindo 
essa tendência, na Europa a ciência se torna uma espécie de religião e consolida 
a Inglaterra como o país onde as conquistas científicas e industriais comandariam a 
formação de um novo homem e de uma nova sociedade capitalista que passaria a 
dominar o mundo daquela época. 

Já não mais importaria apenas disciplinar os comportamentos individuais, mas 
sim implantar um gerenciamento uniforme na vida da população, com uma política de 
gestão da vida social e de normalização dos corpos, a biopolítica (Foucault, 1979), 
baseada na percepção de que era preciso conhecer e reger a população para manter 
a ordem social (Rodrigues, 2004).

Todos estes espíritos potencializam a crença no progresso e se prendem ainda 
mais à ciência por tornar o homem capaz de criar e recriar práticas naturais e sociais. 
Ele passaria a comandar a vida em todos os seus aspectos, visando regenerar a raça 
e promover a saúde em uma sociedade marcada pelo alto índice de mortalidade e de 
doenças.
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A superlotação das cidades, ocasionada pelo alto índice de migração e 
relacionada ao avanço que se verificava na região, além da precária condição de vida 
desses que buscavam uma vida melhor, incentivou o desenvolvimento da medicina e, 
por consequência, o aprimoramento científico dos métodos de disciplina corporal e de 
trabalho com o corpo. O objetivo envolvido era fortalecer, embelezar, corrigir e tornar 
saudáveis os corpos dos trabalhadores e da população europeia.

Todavia, a partir do final do século XVIII, com as revoluções burguesas e 
o desenvolvimento industrial, um mundo concebido segundo o ideário da 
termodinâmica reatualiza o antigo sonho de endireitar o corpo fornecendo-
lhe novas finalidades. Além das exigências mundanas de endireitá-lo para 
mostrar glória, força de governo e honra, agora, trata-se de demonstrar, 
também, qualidades de cunho higiênico, outrora pouco valorizadas. 
(Sant’Anna, 2005, p.125)

Em decorrência da continuidade de um ideal Iluminista, concebido entre os 
séculos XVI e XVII onde a razão é aplicada ao corpo, o homem separa-se da natureza, 
este não se encontrava mais próximo ao cosmos como anteriormente. Houve, no 
século XIX, um fortalecimento desta ruptura devido à obtenção de respostas sobre 
mecanismos internos do corpo, tais como a circulação, a existência das bactérias, a 
divisão e posicionamento dos órgãos. Estas informações foram fornecidas ao homem 
a partir do momento em que a dissecação se fez possível. A liberação da igreja para a 
utilização de corpos de pessoas socialmente inaptas, como por exemplo prisioneiros, 
tornou possível a realização de procedimentos em que cirurgiões e anatomistas puderam 
observar o interior do corpo humano e fornecer explicações sobre seu funcionamento 
sem tantos mistérios quanto eram propostos pelas explicações fornecidas pelas 
instituições religiosas (Sennett, 1977,  p. 21).

É importante notar as permissões proporcionadas pela mentalidade de cada 
século. Permissões relativas a intervenções possíveis de serem realizadas aos 
corpos. A descentralização da igreja foi parte importante para o fortalecimento discurso 
científico e, consequentemente, para que a importância dada à razão fornecida por 
este discurso adquirisse força, ocupando o espaço de desveladores dos segredos 
do mundo no imaginário popular. A confiança do público nos cientistas culminou na 
legitimação de modelos biomédicos em partes, advindos das ideias que surgiram a 
partir da dissecação de corpos de Vesalius no século XVI, que colocando o corpo no 
centro da investigação buscava conhecimento mais profundo sobre este para localizar 
as causas de transtornos corporais, tornando possível a sugestão de tratamentos 
direcionados.

No discurso cientifico é preciso dar nomes às situações para que se possa lidar 
com a desordem proposta por estas. A nomenclatura da doença e a localização desta 
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revelam-se no processo de patologização dos corpos e nos processos de reabilitação 
destes.

Não haveria, pois, diferenças fundamentais entre o homem vitruviano da 
tradição clássica e o físico burguês idealizado pela antropometria moderna, 
ambos rejeitando por definição qualquer desvio – fosse natural ou social 
-, ambos excluindo seus “monstros” ou “ traidores”. (Sennett,1997, p.19)

Todos estes processos fornecidos pela universalidade da época modificaram a 
maneira de pensar na pessoa e no ser humano. A individualização, a fragmentação do 
corpo para a localização da doença, que quebrando, desfazendo a totalidade do sistema 
corpóreo, rompe o mistério do corpo que a religião fazia existir ao torná-lo impenetrável 
e invisível. A anatomização do corpo e a criação do corpo racional proporcionaram 
o avanço da medicina do século XIX, onde existiam dentro de 3 possibilidades, de 
acordo com Phillippe Adam (2001) :

1. Anatomoclinica: médico cirurgião + autópsia = localização. Conta com o 
acompanhamento diário no leito do hospital, novas técnicas de exames capazes de 
ponderar os prejuízos ocorridos neste corpo, tornada possível somente devido à perda 
do poder da igreja.

2. Medicina experimental: doença e lesão – encadeamento dos problemas 
(Interno – Orgânico)

3. Medicina infectocontagiosa - bactérias – parasitas que geram problemas 
(Externo)

2.4 O Corpo Monstruoso

Como mencionado, a concepção de padrões estéticos, de conduta e de 
pensamentos depende da mentalidade existente na sociedade e é exposta através 
de inúmeros aspectos culturais e sociais, tais como a arte e a ciência da época, por 
exemplo. 

O conceito de normalidade (e, consequentemente, de anormalidade) é bastante 
difícil de ser estabelecido, uma vez que também envolve aspectos etnocêntricos, 
socioculturais, normativos, legais, geográficos, temporais, quantitativos e familiares, 
podendo estar impregnado de tabus e estigmas. Os padrões normativos, os quais são 
muitas vezes idealizados, representam-se por meio de discursos e imagens cotidianas.
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Para a normalidade existir é necessário que exista também a anormalidade, 
pois somente assim podemos esclarecer quais aspectos definem se algo é ou não 
normal. A fim de que possamos entender a monstruosidade no século XIX, precisamos 
compreender o que era o corpo normal da época.

Para tornar possível pensar sobre o efeito das apresentações realizadas nos 
freak shows, as performances construídas e o impacto social no início de cada atração 
apresentada vamos explorar a criação do monstro no imaginário social. A nomenclatura 
pode não parecer apropriada, porém, ao longo da história, o termo foi empregado para 
designar pessoas e animais que fugissem do curso do desenvolvimento natural dos 
corpos, da mente ou da moral. A história da deficiência existe desde meados do século 
XX, sendo assim um termo relativamente novo para nos referirmos a corpos com 
acréscimos ou decréscimos. Voltaremos a isso nos capítulos seguintes.

Na esfera do espetáculo, as fábulas e imagens fantasiosas construídas ao 
longo dos séculos são primordiais para a concretização visual dos monstros. São 
lendas trazidas à vida por pessoas que se apropriaram do pensamento histórico do 
medo associado à possibilidade da diferença do Mesmo. A construção do monstro 
no imaginário popular é secular e se desenvolveu junto com o pensamento humano. 
Trataremos aqui dos monstros humanos, corpos biologicamente desviantes da norma.

2.4.1 O Monstro

Desde o final do século XVIII, mas principalmente durante o XIX, conceitos sobre 
o feio e o repugnante eram incorporados ao âmbito da estética, na disciplina filosófica 
sobre as manifestações artísticas, gerando uma análise da questão da “feiura” a partir 
da dificuldade de alguns em lidarem com os conceitos estéticos negativos (Duarte, 
1999). Pode ser destacado também o racismo científico, que era vigente no período 
e uma justificativa para os conservadorismos sociais (Duarte, 2008), instituindo uma 
dissecação no todo biológico da espécie humana e tornando-se responsável pela 
decisão sobre “o que deve viver e o que deve morrer”, numa escala de evolução que 
devia muito ao impacto da ciência evolucionista de Darwin (1859).

Então, quando um corpo se torna anormal? Quando sai da condição de humano 
e se transforma em um monstro?

Como dependemos de uma comparação, em relação à “normalidade” vigente, se 
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levarmos em consideração as atribuições necessárias ao corpo para seu pertencimento 
em um padrão no século XIX, a anormalidade se dá quando o corpo não representa 
relevância em sua sociedade, devido às suas incapacidades mecânicas, mentais e 
sociais. Se a diferença era aparente, a estas pessoas eram atribuídos comportamentos 
terríveis, imorais, anti-higiênicos e acerebrados, é como se seus corpos os tivessem 
privado do direto à alma13. O corpo ‘abjeto’ tornou-se a “extensão do que uma vez 
revelada, condena o indivíduo a um enfrentamento consigo mesmo fazendo-o recordar 
a todo instante o destino trágico de sua condição” (Moraes, 2002, p.102) 

Sendo a antítese da perfeição, os corpos anormais são os extremos que a 
natureza é capaz de criar, como se estivesse balanceando a perfeição com o caos, 
materializando os maiores temores da sociedade. Sociedade que, há alguns séculos, 
acreditava que tais deformações se tratavam de uma condenação divina, uma punição.

Nesse jogo de equilíbrio e contrastes – princípio de toda analogia –, 
as formas monstruosas seriam o reflexo invertido do corpo humano 
que, embora perfeito, estaria sempre suscetível a realizar operações 
imperfeitas. (Moraes, 2002, p.115)

 2.4.2 O que define um humano e um monstro?

O monstro é, segundo Julio Jeha (2007), a representação do que não é 
compreendido por nós, do que causa o medo e o estranhamento coletivo; é o diferente, 
aquele que não é abarcado pelas leis ou pelos conceitos e definições de uma sociedade.

Não se pode ignorar que o homem define-se em grande parte por suas 
características biológicas, por isso não é sempre que a ideia da diversidade é totalmente 
compreendida. Sabemos que nossos comportamentos não são biologicamente 
determinados, mas que dependem de um processo de aprendizado, da cultura, de 

13 Em 1855, Allan Kardec iniciou na França o estudo da doutrina espírita, um estudo cuja base para o 
desenvolvimento versa sobre a alma, um tema de grande mistério para humanidade e que conta com diversas 
visões e definições em todas as religiões e filosofias. Especificamente dentro da visão da doutrina espírita, 
Kardec descreve “a alma como ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive após a morte” (Kardec, 
1855, p. 11); portanto, a alma é princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que seja a sua origem, e 
que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até os homens. A alma do homem denomina-se “alma 
espírita”, um ser independente que sobrevive após a morte (Kardec, 1855). Sobre o retorno à vida corporal, 
a união da alma ao corpo, Kardec em seus estudos nos informa que “o espírito é sempre designado antes e, 
ao escolher a prova pela qual deseja passar, pede e faz a escolha do corpo em que deve encarnar, ou a pena 
de gênero de vida que lhe deve servir de prova” (Kardec, 1855, p.145). Portanto, na visão espírita, a escolha 
do espírito por um corpo com deformidades ou deficiente seria para ele um adiantamento moral, ou seja, 
uma prova para o pagamento de faltas graves cometidas em outras encarnações e que não conseguiram ser 
redimidas perante Deus.
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bagagens emocionais e da sociedade em que se está inserido, com todas suas leis e 
costumes. Sendo assim, podemos contar com o fato de que o certo e o errado, o bem 
e o mal são altamente discutíveis, pois podem variar de acordo com o período, país, 
estado, cidade ou região que se habita ao longo da vida (Laraia, 2000).

Durante a época das navegações qualquer povo que fosse outro para os brancos 
europeus era tido como “povo fabuloso” (Gil, 2000). A incompreensão da vastidão 
biológica no período criou um imaginário através do que era comunicado em textos 
produzidos por navegadores, que traziam informações sobre as coisas maravilhosas 
existentes ao redor do mundo. 

A tentativa de compreensão destes e de tantos outros fenômenos tornou-se uma 
grande ocupação para muitos entusiastas da ciência no século XIX. Uma decorrência 
disso foi o aprimoramento de vários ramos da ciência. Na década de 60 do século XIX, 
foram realizados muitos trabalhos a fim de se encontrar as causas para este (d)efeito 
dos corpos, pois, como afirmou Aristóteles, “a natureza não é constituída de episódios 
incoerentes” (Laraia, 1986, p.31). A diversidade dos corpos foi outrora explicada como 
sendo decorrente da desigualdade nos estágios de evolução, utilizando-se do impacto 
da origem das espécies de Darwin. Com isso, a ideia seria estabelecer uma escala 
de civilização, colocando, assim, os anormais em uma posição inferior aos outros de 
sua mesma espécie, por serem considerados inacabados, supõem serem humanos 
que presenciaram uma “perturbação no curso da geração do homem” (Moraes, 2002, 
p.114)

É por isso que as diferentes formas do Outro tendem para a monstruosidade: 
contrariamente ao animal e aos deuses, o monstro assinala o limite 
“interno” da humanidade do homem. Por exemplo, embora os índios e 
negros descobertos nos séculos XV e XVI na África e nas Américas se 
encontrassem aquém das fronteiras da monstruosidade, a sua humanidade 
foi objeto de dúvida: eram monstros, animais? Por outras palavras, a sua 
alteridade é móbil, não fixa e, por definição, instável (Gil, 2000, p.173).

As associações feitas nos séculos passados implicavam que os corpos estranhos 
e suas deformações eram a vitrine da alma de seu possuidor, a qual, portanto, seria 
deturpada, deformada, ou mesmo inexistente. Eram atreladas a estas as primeiras 
opiniões formadas através da mídia inicial, que possuímos antes mesmo de nossos 
nomes, os nossos corpos, e essa informação foi anexada ao seu interior e à sua 
importância na sociedade.

Entre as diversas definições de monstro, a mais frequente consiste em 
considerá-los seres inacabados ou, como prefere Claude Kappler, “seres 
a quem falta algo de essencial” presente em várias fontes da antiguidade 
como Plínio, Aristóteles ou Lucrécio, que supõem o monstro como um 
homem que, vivendo nos primórdios da constituição do mundo, ainda não 
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teria se completado: ele é privado ou desprovido de alguma capacidade 
ou órgão que se torna indispensável na própria qualificação do humano 
(Moraes, 2002, p.114).

No século XIX, a ciência buscava explicações mais concisas sobre o surgimento 
de tais aberrações e que pudessem substituir as velhas ideias sobre Deus e o Diabo 
serem os responsáveis por bestialidades e punições, por pecados e culpa materna, 
problemas com muito ou pouco esperma. Esse esforço da ciência gerou a diminuição 
do elevado número de infanticídio justificado por estes preconceitos.

O monstro provoca a calamidade, o monstro é signo da calamidade por 
vir, são, aliás, muitos os relatos de aparecimentos de monstros antes de 
qualquer desastre natural; mas oferece igualmente a causa remediadora, 
é remédio através da expulsão ou morte. (Silva, 2007, p.93)

Graças à ciência médica, a cultura ganhou intimidade com o interior do corpo 
humano a partir dos primeiros experimentos de dissecação anatômica, que começaram 
no século XIV, com o professor de medicina italiano Mondino de’Liuzzi (1270-1326). Foi 
somente do Renascimento em diante, e sobretudo com o De humani corporis fabrica, 
de Vesalius14, dotado de esplêndidas imagens de seres descorticados, que a arte se 
voltou para corpos seccionados nos anfiteatros, como explica Humberto Eco (Eco, 
2007, p. 249).

As sessões de dissecação eram retratadas em obras de arte que mostravam a 
grande quantidade de espectadores interessados em torno das mesas, com muitas 
engenhocas que possibilitavam a extensão dos órgãos para a melhor exposição 
daquele corpo que ali estava em prol da ciência.

A exposição dos órgãos internos, realizada de uma forma hiper-realista, triunfa 
também nos museus de cera anatômicos:

Um anúncio de 1850 para outra área dos “museus anatômicos” 
similarmente justifica sua exibição como institucional, enquanto destaca 
seu apelo voyeurístico. Um visitante, nos disseram, vai ter a “ideia perfeita 
dos órgãos e funções de seu próprio corpo” por examinar “duas figuras 
como vivas, possíveis de serem dissecadas o suficiente para expor 
todos os músculos e vísceras em suas posições naturais.” (Barney apud 
Brooklyn Daily Eagle, 1850, 2000, p. 243)15

14  Imagens 3 e 4
15  An 1850 advertisement for another of the area’s “anatomical museums” similarly justifies its exhibits as 
instructional, even while it highlights their voyeuristic appeal. A visitor, we are told, will gain a “perfect idea of 
the organs and functions of his own body” by examining “two life-like figures, capable of being dissected, so as 
to show all the muscles, and viscera in their natural positions. (Barney apud Brooklyn Daily Eagle Online 1850, 
2000, p.243)
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Fonte: http://bit.ly/2uXXO3u

Imagem 03: De humani corporis fabrica, de 
Vesalius.

Fonte: http://bit.ly/2uZJSpy

Imagem  04: Imagem do interior do livro De humani 
corporis fabrica, de Vesalius.(Veias e Artérias)

Fonte: http://bit.ly/2eOzavN

Imagem 05: “Os quatro estágios da 
crueldade” - A recompensa da Crueldade, 

gravura por William Hogarth. 
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No mesmo século (XIX), estudos como a fisionomia, que associavam os traços, 
dimensões do rosto e formato de outros órgãos a características e disposições morais, 
partiam da convicção filosófica de que Deus manifestava sua sabedoria reguladora 
também nos traços físicos, estabelecendo similaridades entre o homem e o animal. 

Assim também era a frenologia, desenvolvida pelo médico alemão Franz Joseph 
Gall (1758-1828) em meados de 1800, que reivindicava ser capaz de determinar, 
pela forma da cabeça e suas protuberâncias, além do caráter, instintos e o grau de 
criminalidade do indivíduo. Estas se tornaram crenças populares durante o período, 
atribuindo-lhes o reconhecimento de terem contribuído com a ciência médica e legal e, 
em parte, também para o racismo predominante no período.

Hegel (1770-1831), na Fenomenologia do Espírito (1807), admitia que “a 
conformação do crânio poderia, no máximo, estabelecer uma predisposição inicial, 
mas negava que pudesse prevalecer sobre a atividade espiritual, única força ativa 
capaz de determinar o cérebro no qual habita.” (Eco, 2007, p. 259). Por isso é preciso 
dar a Hegel o mérito de não marcar irremediavelmente um indivíduo ou uma raça por 
seus traços fisionômicos. 

Já no campo da antropologia criminal, o médico, higienista, criminologista e 
antropólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909), não chegava a dizer que quem é 
feio é delinquente, mas associava estigmas físicos a estigmas morais (Peixoto Junior, 
2010). Desde então foi notado que muitas deficiências físicas eram encontradas com 
maior frequência em determinadas camadas sociais oprimidas pela má nutrição e 
outras doenças relacionadas a más condições de vida. Desse ponto ao preconceito 
de “quem é feio é mau por natureza” é um passo arriscado, mas nos leva à literatura 
popular, a qual torna feios e maus os excluídos, os que não foram integrados na 
sociedade e, portanto, são impossíveis de controlar, como os dementes, prostitutas, 
ladrões, proletariados e homossexuais.

Apesar das impressões populares fortalecerem estigmas observados ainda 
atualmente em diversas esferas sociais, estas não poderiam, de fato, ser relevantes na 
explicação biológica para a existência de corpos desviantes do padrão de normalidade, 
que exigia (e de certa forma ainda o faz atualmente) a seguinte composição corporal: 
dois braços, duas mãos com cinco dedos em cada, duas pernas, dois pés e cinco 
dedos em cada, um tronco, uma cabeça, dois olhos, duas orelhas, um nariz, uma boca 
perfeitamente localizados e dimensionados; além da necessidade de serem brancos 
e de se encaixarem nas exigências comportamentais e morais necessárias para o 
pertencimento da sociedade na época. As exigências para se encaixar à norma são 
árduas, portanto é impossível que não observassem a existência de conformações 
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para além desta em toda a natureza, não apenas nos humanos. 

O interesse pelo incomum já poderia ser observado, diante da existência 
das coleções de objetos organizadas primeiramente por nobres excêntricos, e 
posteriormente por instituições como os museus naturais, que reuniam amostras 
da variedade natural existente ao redor do mundo. Nestas coleções eram expostos 
animais exóticos, fetos humanos, pedaços de ossos muito grandes ou muito pequenos, 
crânios com configurações diferentes do esperado proporcionados por rituais tribais 
e até mesmo ossadas inteiras de corpos humanos. Se fossem desviantes da norma, 
serviriam para a elucidação e o prazer visual do público pagante, como uma amostra 
do que poderiam ser, mas não foram. 

Para que existissem explicações a serem fornecidas aos visitantes e para 
utilizarem-se destas para a propagação do interesse público, a taxonomia destas 
maravilhas da natureza que, todavia, ainda não haviam sido catalogadas, era 
necessária. O estudo mais aprofundado sobre a origem destas ocorrências emergia, e 
em certo momento a relação e o gosto pelo aspecto maravilhoso de tais criaturas já não 
se baseava somente no pavor por elas darem materialidade a algum tipo de punição, 
nem na crença delas serem seres de outro universo. Para os intelectuais da época, 
a curiosidade se dava pelo interesse científico de desvendar a natureza da natureza. 
Como essa poderia ser capaz de conceber seres que se apresentavam de maneiras 
tão desafiadoras ao modelo? Quais poderiam ser as explicações o nascimento destes 
“seres”?

A teratologia (do grego: teras = monstros) é o estudo científico das anomalias 
congênitas, que cataloga modificações morfológicas, fornecendo subsídio para o estudo 
do humano alterado à imagem do monstro. O naturalista francês Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire (1772-1844) é considerado o fundador deste ramo de estudo na medicina 
e da Embriologia (Gil, 2000), acreditava na mutação das espécies e antecipou-se, em 
teoria, às famosas teorias de Darwin (1809-1882). Com o início deste tipo de estudos 
passamos a um cenário onde a loteria genética é explicada através das más formações 
e alterações durante a embriogênese16 ou organogênese17, para a compreensão de 
fatores genéticos através da biologia e não mais de bruxarias e imaginários populares.

Ambroise Paré (c.1510-1590) é responsável por uma das primeiras compilações 
ocidentais organizada sobre criaturas teratológicas, o tratado de 1573:

16   Estudo do desenvolvimento do embrião.
17   Desenvolvimento ou crescimento dos órgãos.
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Des monstres et prodiges, onde, ciente dos limites da razão humana, 
tão frágil em seu período, não tinha a ambição de explicar totalmente o 
assunto. Isso porque, mesmo sem a questão de Deus e o Diabo serem 
responsáveis por tais seres, a natureza ainda tem mecanismos que 
escapariam à compreensão humana e que visariam, em última instância, 
a manutenção da harmonia universal. (Moraes, 2002, p. 114)

No tratado, Paré (1573) apresenta uma lista de causas para que a mulher 
concebesse tais seres abomináveis. Na Origem dos monstros, cita:

Existem variadas causas que dão origem ao monstro. A primeira é a glória 
de Deus. A segunda é a sua ira. A terceira, uma superabundância de 
sêmen. A quarta, uma quantidade insuficiente dele. A quinta, a imaginação. 
A sexta, a hipotrofia, ou seja, as dimensões reduzidas do útero. A sétima, o 
modo incorreto de a mãe se sentar, por exemplo, quando, estando grávida, 
fica muito tempo sentada com as pernas cruzadas ou encolhidas contra 
o ventre. A oitava, em razão de uma queda ou de golpes dados no ventre 
da mulher grávida. A nona, doenças hereditárias ou acidentais. A décima, 
a putrefação ou corrupção do sêmen. A décima primeira, a confusão ou 
mistura de sêmens. A décima segunda, o logro de patifes malévolos. A 
décima terceira são os demônios ou diabos (Eco apud Paré, 2007, p. 244).

Mesmo sendo possível observarmos algumas explicações que nos parecem 
absurdas atualmente, como a de que a concepção de um ser extraordinário seria 
proporcionada pelo “modo incorreto de a mãe sentar”, ou mesmo parecer absurdo 
haver a manutenção da crença na participação de “demônios ou diabos” na concepção 
- que por ser listada por último, nos leva a crer que seria também a última instância - é 
importante notar a existência da noção da hereditariedade e de noções da dimensão 
do útero, por exemplo, que indicam um conhecimento mais aprofundado do corpo e de 
seu funcionamento.

 A existência dos corpos extraordinários era enfim compreendida pela ciência. A 
partir de então, a montagem e a propaganda das exposições destas extraordinariedades 
poderiam ser fundamentadas através da exploração das compreensões científicas sobre 
a diferença, e assim cumpririam a finalidade de “engrandecimento moral e intelectual”. 
Os comentários fornecidos por especialistas médicos sobre as atrações ali exibidas 
legitimaram o show como forma de conhecimento, além de ser uma possibilidade de 
divertimento das grandes massas.

Nos capítulos que seguem trataremos de como estes “monstros humanos” 
não cessaram sua exibição ao longo dos séculos - XIX ao XXI -, em teatros, circos e 
principalmente no modo de exibição que constitui a indústria do freak show.
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3. FREAK SHOW - HISTÓRICO

3.1 SÉCULO XIX

Através dos séculos, o corpo estranho não cessou sua exibição devido ao seu 
desvio à normalidade, transformando-se em uma espécie de enigma. Sendo a antítese 
da perfeição, os corpos anormais são os extremos que a natureza é capaz de criar, 
como se estivesse balanceando a perfeição com o caos, materializando os maiores 
temores da sociedade que, há alguns séculos, acreditava que estas deformações se 
tratavam de uma condenação divina, uma punição.

Nesse século, podemos afirmar que os corpos com excessos ou decréscimos não 
ocupavam lugares relevantes na sociedade devido à sua incapacidade física, tornando, 
assim, quase impossível uma inserção no mercado de trabalho, na sociedade, até 
mesmo na busca por moradia e de apoio do governo. Isto motivou a prática de sua 
exibição por dinheiro, levando grandes empresários a viajarem o mundo em busca 
de tais “vítimas”, a fim de exibi-las, garantindo-lhe uma renda sem a necessidade de 
mudar o que sua aparência diz ao mundo (Brett, 2006). Muitas vezes, a “vítima” pode 
não se ver como tal, por enxergar nessa situação uma possibilidade de renda familiar, 
aceitando inteiramente tal prática, que pode parecer injusta a membros de outros 
grupos. O palco serviria para que vivessem, trabalhassem e sobrevivessem em um 
mundo que, sem essa relação, seria hostil.

Quando tratamos de corpos humanos com decréscimos ou com excessos, não 
é difícil para o espectador se colocar no lugar do protagonista; um elemento deste tipo 
como objeto de observação se destaca pela sensação geral de mal-estar que projeta 
sobre o público, o que acontece com nosso imaginário é a busca pela semelhança. 
Ao assistir a uma parte do corpo transformar-se a partir de sua forma original em uma 
nova versão bastarda, posicionada aleatoriamente e com dimensões diferentes das 
habituais, é fácil imaginar qual seria a sensação se posicionássemo-nos sob esta pele, 
sob o olhar e julgamento de estranhos. Isto causa impactos psicológicos exatamente 
por confrontar o nosso senso estético e de “normalidade”.

Mantendo fixo nosso olhar, que atento busca perceber cada aspecto dessa 
familiaridade horripilante e fascinante ao mesmo tempo, buscamos os traços que 
define este corpo como “anormal”, tentando decifrá-los e, assim, calar a inquietação 
provocada por essa imagem. Tal inquietação, que se expressa sem a necessidade da 
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oratória, reverbera a “falta de independência” e de capacidade mecânica ocasionada 
pelas deformações e traz à tona a compaixão, a pena e/ou o medo do público, 
sentimentos pouco confortáveis. “Muitos corpos funcionam exatamente desse modo: 
enquanto alguns querem se apropriar de horizontes nunca vistos, outros ‘funcionam’ 
como horizontes, que diferem repetindo a experiência de viver um dia após o outro.“ 
(Sant’Anna, 2005, p.133) Isso nos torna ciente do corpo que somos, os braços, pernas 
e a massa que nos compõe; o espaço que ocupamos no mundo.

Ora nós exigimos mais dos monstros, pedimo-lhes, justamente, que nos 
inquietem, que nos provoquem vertigens, que abalem permanentemente 
as nossas mais sólidas certezas; porque necessitamos de certezas sobre 
a nossa identidade humana ameaçada de indefinição. Os monstros, 
felizmente, existem não para nos mostrar o que não somos, mas o que 
poderíamos ser. (Gil,2000, p.168)

O interesse humano pelo exótico e fora do padrão é inerente. Ao longo de toda 
a história, essa curiosidade esteve presente, ainda que nas margens das sociedades, 
incentivando a abertura de novos horizontes nos caminhos da ciência e no pensamento 
cultural, resultando na sociedade que temos hoje em dia.

A deficiência física e mental foi explorada como forma de entretenimento nas 
grandes cidades como Paris, a capital do entretenimento no século, Londres e Nova 
York, atraindo pessoas de todas as classes sociais para museus e circos, onde 
tais aberrações eram expostas. Esses seres eram destituídos de sua humanidade 
e transformados em monstros, deixando de guardar qualquer semelhança com o 
espectador europeu. 

A curiosidade humana acerca de morfologias diversas à norma e o interesse pelo 
que é considerado exótico para o padrão eurocentrista e a exploração deste como 
entretenimento teve início no século XVI, onde se dava através da coleção de objetos 
exóticos pertencentes aos aristocratas, um hábito que evoluiu tornando-se os cabinets 
of curiosities, uma espécie de museu onde todos os tipos de coisas sem designação 
eram arquivadas para que pudessem ser catalogadas e expostas em prol da ciência e 
da curiosidade humana. Tratavam-se de objetos adquiridos em expedições marítimas 
realizadas em busca de novos continentes, que as camadas populares não teriam como 
conhecer; dessa forma, não tinham nenhuma referência que pudesse esclarecer o que 
eram de fato tais objetos, conferindo-lhes um tom fantástico, inimaginável, fabuloso e 
começava a se formar um cenário em que a deformidade era excitante.

Pessoas influentes na sociedade eram os mantenedores de tais coleções, 
particulares, ao longo dos séculos. Um monarca que possuía uma coleção incomparável 
era Rudolf II (1552-1612), imperador romano-germânico que abrigava em Praga uma 
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coleção que servia para demonstrar sua magnitude e poder. A exposição de seus 
objetos dava-se dentro do palácio Hradcany, em salas com pé direito alto e paredes 
preparadas para receber a maior quantidade de quadros possível. A contemplação de 
seu grandioso acervo era permitida em maioria a diplomatas e magnatas da época 
(Bogdan, 1988, p.177). 

No final do século XVIII e no início do XIX, os entusiastas começaram a abrir 
espaços para as suas coleções em algumas das maiores cidades dos Estados Unidos, 
iniciando assim os cabinet of curiosities na América. Em meados do século XIX, os 
primeiros freaks passam a se apresentar ao vivo, em museus que lhes pagavam 
quantias muito baixas e onde os visitantes podiam observá-los e por vezes até tocá-
los. Neste cenário surge o maior empresário do freak show, responsável por encontrar 
e criar os mais famosos monstros da história do ramo, Phineas Taylor Barnum (P.T. 
Barnum). 

Originalmente, a intenção das coleções, catalogadas nos museus, era 
servirem como instituições educacionais: possuíam desde pinturas a animais vivos e 
empalhados até utensílios médicos e mecânicos. Como nos Estados Unidos a aparição 
dos primeiros animais exóticos foi tardia, era de se esperar que a exibição de corpos 
extraordinários propiciasse ao público experiências de grande impacto. Os cientistas 
estavam caminhando para a compreensão acerca da ocorrência de tais maravilhas e 
as pessoas comuns não sabiam o que fazer com esses seres estranhos, apenas criar 
mais conteúdo para a imaginação e fortalecer crendices advindas das explicações da 
igreja.

Muitas das exibições precisavam ainda ser classificadas por taxidermistas 
para terem nomenclatura em suas atrações, pois alguns campos da medicina, como 
endocrinologia, genética e antropologia, davam seus primeiros passos (Bogdan, 1988). 
Grandes exemplos desta falta de informação eram os nomes dados aos shows para 
atrair o público, como se pode citar: “O que é isto?” ou “Sem descrição”. Chamadas 
como essas, que eram comuns nos cartazes de divulgação da época, serviam como 
chamariz de público e atestavam a insuficiência do conhecimento científico da época 
para esclarecer a compleição de tais corpos. Estes seres, nunca antes vistos, geravam 
debates sobre se eram novas espécies de humanos ou deformações da natureza.

Isto posto, podemos imaginar a vulnerabilidade do público a qualquer história 
contada sobre a origem das “estranhezas” que estavam pagando para ver; até se 
dissessem que eram vindos de outro planeta não haveria contestação. Durante o 
século XIX, no período Vitoriano, os americanos estavam apaixonados pelos shows 
de anomalias, já que as classificações científicas começavam a surgir, explicando a 
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vastidão natural. A discussão ainda era inicial e a classificação era o que dominava os 
escritos médicos, deixando a questão da causa da monstruosidade em segundo plano.

3.1.1 A coleção de estranhezas

As curiosidades humanas foram incluídas nos museus de ciências naturais 
desde o início. A exibição de siameses, pessoas com membros em excesso ou 
decréscimo e outras anomalias congênitas, era de interesse como parte da ciência 
da teratologia. Embora os anões, albinos, siameses, pessoas com excesso de pelos, 
nativos americanos e pessoas não ocidentais fossem mostrados nestes museus, eles 
não eram a atração principal. Alguns criadores de museus acreditavam que o assunto 
correto a ser discutido em tais instituições deveria ser a classificação das diferentes 
espécies e não somente o exótico, o incomum. Porém, segundo Bogdan (1988), não 
era essa a ideia dos populares. Aberrações humanas, concertos musicais e os shows 
de variedade (novelty acts) eram as atividades que mais atraiam o público pagante, 
mais do que a taxidermia e velharias de museus.

Ao longo do século XIX, o público clamava por entretenimento e, em algumas 
cidades, os teatros eram proibidos devido à censura ocasionada primeiramente pelo 
Ato de Licenciamento de Palco, estabelecido durante o século XVIII, o qual forneceu 
parâmetros do controle do teatro realizado pelo Ato de Regulamentação do Teatro, 
ocorrido em 1943 na Grã-Bretanha, onde todas as peças apresentadas em teatros 
públicos deveriam ser primeiro avaliadas pelo Lorde Chaberlain, que aplicaria a 
censura como achasse necessário18. No período, um dos maiores motivos de censura 
dos teatros era a preocupação com as questões morais, mais na Inglaterra do que na 
França, o que ocasionou a interdição de diversas peças importadas da França para 
Grã-Bretanha – o trajeto comum do entretenimento da época. Uma das soluções para 
este problema foi a dedicação do teatro a apresentações privadas, o que teve sucesso 
principalmente na França (Stephens, J. R, 1998, p 18).

Os museus ofereciam a diversão racional, através de produções dramáticas e 
musicais. A exibição de Freaks e outras vertentes do entretenimento foram gradualmente 
aparecendo. Os museus foram adquirindo a forma de teatro, por incluírem performances 
dramáticas e musicais em suas salas que, antes, apenas serviam para a leitura e 
conversas formais. Agora se transformavam em mini anfiteatros, mantendo o cabinet 
of curiosities e as curiosidades humanas como o “front” do museu.
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Algumas pessoas com corpos incomuns ainda tentavam se apresentar por 
conta própria em salas alugadas, porém foram todas absorvidas pelos museus, e 
isso representa uma significante mudança, pois antes dos museus as curiosidades 
humanas vagavam precariamente, sem nenhuma raiz ou ponto fixo, não possuíam 
organização nem propaganda apropriada, esta era feita no boca a boca. Os que se 
mantinham independentes tinham pouco contato com os outros freaks e, assim, não 
pertenciam a nenhuma comunidade, nem desenvolviam uma cultura própria neste 
mundo do espetáculo (Bogdan, 1988).

Tornando-se agregados dos museus, as curiosidades humanas e os empresários 
eram incorporados na indústria do divertimento popular. Eles formavam um segmento da 
sociedade no processo de desenvolvimento de um estilo de vida à parte da “sociedade 
comum”. Os museus tiveram o papel de unir as pessoas aptas a correrem o risco de 
manter tal indústria funcionando. 

3.1.2 P.T. Barnum

Phineas Taylor Barnum (1810-1891) foi o responsável por formatar a indústria 

Fonte: http://bit.ly/2eOliS8

Imagem 06: Interior Cabinet of Curiosities. 



63

com modelos de apresentação que se tornaram lucrativos pelo interesse gerado 
com suas histórias, que entretiam e teoricamente informavam a população, em suas 
palavras, os “suckers”.Antes da organização realizada por Barnum unindo pessoas que 
se apresentavam por ter um corpo diferente em uma indústria com nome, endereço e 
publicidade, os freaks vagavam sozinhos, apresentando-se em cabinets e em salas 
alugadas em estabelecimentos “duvidosos” da época. Na França e na Inglaterra, por 
exemplo, demorou-se para que se organizassem assim, foram necessárias as diretrizes 
para que a indústria se tornasse o que conhecemos hoje. (Bogdan, 1988 ;  Courtine, 
2011)

Com seus freaks, o empresário deu ao freak 
show uma vida própria e os moldes que surgiriam 
neste momento seriam os mesmos durante o 
resto da história do ramo. Durante o século XIX, 
as mais famosas aberrações humanas eram as 
do americano Phineas Taylor Barnum, mestre em 
achar freaks, apesar de muitos também irem ao 
seu encontro, buscando por uma chance de tornar 
a má sorte de ter nascido pequeno ou peludo, ou 
faltando um membro em uma boa vida em um 
tempo em que havia pouco no caminho de um 
programa social para ajudar e apoiar aqueles 
impossibilitados de terem empregos comuns.

Barnum começou no ramo dos museus em 
1841, comprando o Scudder’s dime museum, 
apesar de muito bem localizado, no coração de 
Nova York, próximo ao hotel Astor e de muitos 
outros prédios importantes, o prédio era pouco 
reconhecido até ser regido por ele, que o nomeou 
Barnum’s American Museum.

Para chamar o público a visitar seu empreendimento, Barnum, o pai da 
publicidade moderna, enfeitou a fachada do museu com bandeiras de todos os países 
no telhado, mostrando o passeio entre as maravilhas existentes ao redor do mundo 
que ocorreria do adentrar-se o prédio do museu. Próximo ao museu estava o estúdio 
dos responsáveis pela pintura dos cartazes que faziam propaganda dos freaks, Currier 
e Ives, litogravuristas que produziram as imagens utilizadas nas paredes externas, 
apresentando algumas das maravilhas que seriam encontradas em seu no interior 
(Imagem 08). Os cartazes eram pendurados na faixada do prédio, que era muito bem 

Fonte: http://bit.ly/2uCnJeL

Imagem 07: P.T Barnum e Tom 
Thumb. 
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iluminado, para manter sua imponência no ramo, e com uma agressiva publicidade, que 
contava com bandas tocando na calçada para atrair a atenção do público que passava. 
P.T. Barnum reergueu o museu, transformando-o em um passeio da moda, status que 
alcançou apresentando cada vez mais aberrações em sua lista de pagamento. Até 
que, em 1850, havia se tornado a melhor atração de Nova York, tornando-se parte 
indispensável do roteiro de viagem de quem passasse pela cidade (Bogdan,1988, p 
33).

Dentro, um aglomerado de estranhezas e curiosidades se espalhava pelas 
paredes e salas do museu, guardando semelhanças com os cabinet of curiosities, 
espécies como os crocodilos, lagartos e afins encontravam-se no teto, e os quadros 
ocupavam as paredes inteiramente. A estes, uniam-se os exemplares taxidermizados, 
cabeças encolhidas, curiosidades humanas e animais com morfologias ainda a serem 
explicadas, porém, estas figuravam em vida, para que o público pudesse observar e 
até tocar os artistas que até então eram inimagináveis variações do ser humano.

Com a distância de um século e meio, isso pode ser difícil de compreender, 
mas a América do meio do século dezenove podia ver a coleção de 
Barnum de animais exóticos, aberrações humanas, trabalhos de cera e 
miscelâneas como se as coisas não fossem apenas um entretenimento 
respeitável, mas também de engrandecimento intelectual e moral. (Brett, 
2000, p. 239)18 (Tradução livre da autora)

Alguns empresários que participaram da transição das apresentações individuais 
dos freaks para a organização destes como uma instituição, não conseguiram manejar 
a publicidade e, sem o apoio do governo, buscavam chamar a atenção para as suas 
maravilhas, porém sem atingir o público profundamente. Barnum, no entanto, não era 
um desses. Ele estabeleceu o museu como centro de diversão da capital e colocou o 
American Museum em foco. Sua ampla habilidade com promoção e relações públicas 
lhe rendeu o título de “pai da publicidade dos tempos modernos” (Bogdan, 1988, p. 32).

Para a divulgação, folhetos eram produzidos revelando as diversidades fisiológicas, 
mentais e culturais que ali residiam. Nestes eram fornecidas informações sobre seus 
nomes, sua naturalidade e o que os tornava incríveis, acompanhados posteriormente de 
uma ilustração da atração que fazia com que a imaginação e a tentativa de compreensão 
se desse inicialmente neste pedaço de papel, para posteriormente concretizar-se nas 
salas de apresentação do Museu Americano. 

18  From the distance of a century and a half it may be difficult to comprehend, but mid-nineteenth-century 
America could view Barnum’s collection of unusual animals, human curiosities, waxworks, art, and miscellany 
as the stuff  not just of  respectable entertainment but even of  intellectual and morally uplifting instruction. 
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Fonte:http://bit.ly/2w0J0OE

Fonte:http://bit.ly/2eO7VSg

Fonte:http://bit.ly/2vJGooK

Fonte: http://bit.ly/2uY5KSD

Imagem 11: Grupo de freaks exibidos por Barnum

Imagem 10: Barnum’s American Museum Interior, 1853. 

Imagem 09:Litografia Cartier e Ives. Imagem 08: Litografia da Fachada do Barnum’s 
American Museum



66

Com a falta de informação da população sobre as maravilhas ali exibidas, o 
cenário era perfeito para a fraude ser parâmetro e primeiro requisito para a exibição de 
freaks funcionar, e P.T Barnum era bom nisso. Algumas das atrações apresentadas ali 
não eram exatamente aquilo que era anunciado. Além de histórias fabulosas sobre a 
origem de tais maravilhas e a maneira como foram resgatadas de situações selvagens 
ou inumanas, como a escravidão, também criava atrações através da união de animais 
distintos, sendo possível, por exemplo, que a sereia, anunciada no folheto fosse na 
verdade um macaco costurado em um rabo de peixe, como sabemos sobre a história 
da “Sereia de Fiji” (Imagem 12), um híbrido de macaco e peixe.

Barnum aproveitou-se da ligação estabelecida 
por Darwin entre humanos e macacos, e da história 
existente sobre as sereias observadas por navegadores 
em suas longas estadias no mar, e anunciava esta 
como metade humana, metade peixe. Nos anúncios 
feitos aos jornais e panfletos, as ilustrações eram 
como se fosse de fato uma mulher com rabo de 
peixe, com seios e cabelos humanos e aparentava 
de fato estar viva no show que ocorreria no museu 
onde esta seria apresentada. A imaginação pública 
comprou a história e a atração foi um sucesso, apesar 
da desilusão geral quando a avistavam e se davam 
conta que em nada se parecia com suas expectativas. 
De qualquer maneira, outros empresários se viram na 
necessidade de possuir uma sereia de Fiji em seus 
museus e shows e várias réplicas foram fabricadas 
para satisfazer a curiosidade do público. 19

Aproveitando-se das acusações de fraude 
recebidas, Barnum utilizou-se de denúncias anônimas 
feitas a jornais locais para instigar a curiosidade 
do público sobre os shows. Ao engrandecer as 
características principais das atrações e acusá-las 
de serem uma afronta aos bons costumes, dava à 
cidade muito assunto para ser discutido. A combinação da atração e do desconforto 
ocasionados pelo show era familiar aos visitantes dos museus, porém, no museu de 
Barnum, residiriam as atrações vivas, capazes de extrapolar qualquer experiência 
prévia. Era necessário que o público visitasse para observar de perto se aquelas 

19   Atualmente, é possível ver sereias de Fiji no museu Ripley’s Believe It or Not de Londres.

Fonte: http://bit.ly/2tZlHU3 

Imagem 12: Sereia de Fiji. 
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20   Ele se envolveu com o circo, com a manutenção de um zoológico, de um jornal, era publicitário de seus 
negócios e, principalmente, amava ganhar dinheiro.

denúncias de fato eram coerentes, e tirarem suas próprias conclusões.

 A experiência de empresário de estranhezas humanas era familiar a Barnum 
que, mesmo antes de comprar o museu, era bastante conhecido por ser o proprietário/
exibidor de Joice Heth, uma escrava anunciada como a babá de 165 anos de George 
Washinton (Imagem 13). A curiosidade do público sobre ela era aguçada pelas 
denúncias que Barnum mandava – anonimamente – para jornais (Brett, 2000, p. 239). 
Uma forma utilizada por Barnum para encorajar as interações entre o espectador e 
a exibição humana era colocar convites explícitos, em placas localizadas perto das 
atrações. Próximo à mulher barbada, por exemplo, um sinal dizia, “Visitantes estão 
permitidos a tocarem a barba” (Brett 2006, p. 242).

Em 1868, o museu pegou fogo e Barnum se aposentou do ramo. Mas este foi 
apenas o primeiro dos seus amores e o mais importante deles20, por tê-lo transformado 
no responsável por reerguer uma antiguidade caindo aos pedaços, na maior e mais 
nova forma de entretenimento, o que lhe trouxe sua boa fama nos negócios.

As áreas urbanas viraram grandes centros de apostas, prostituição e outras 
atividades ilegais, e, para os apreciadores da moral e do bom costume, os museus que 
apresentavam aberrações humanas estavam no topo destas atividades, uma vez que 
seus espetáculos incluíam por vezes sexualidade explícita, além de apostas e jogos 
que aconteciam sob o teto da instituição, unindo todo o mal da sociedade em um único 
estabelecimento.

Logo a propagação de informações sobre as fraudes nos espetáculos de 
aberrações foram desmascaradas pelo o público que podia ler e recebia as informações 
através de folhetins e jornais, os quais constantemente  anunciavam as fraudes e a 
duplicidade moral de tais estabelecimentos. Isto fez com que os “cidadãos decentes”, 
que buscavam conhecimento e valorizavam os bons costumes, o deixassem de 
lado, para que os imigrantes e as pessoas do interior aproveitassem essa forma de 
entretenimento popular.

Os dime museums começaram a concorrer com os espetáculos dos freaks 
dissidentes, que rumaram aos circos, bem como o teatro e as atrações musicais, que 
antes faziam parte dos museus. Os dime museums dependiam do aluguel de suas 
salas, porém os freaks passavam a negar sua dívida com a instituição, agora decadente.



68

3.1.2.1 Barnum’s Illustrated News 

Em 1853 (Casper; Groves; Nissenbaum, 2009, p. 241)23P.T. Barnum criou um 
jornal anual, distribuído com antecedência aos munícipes das cidades nas quais o 
circo, com as atrações do grupo Barnum, se apresentaria.

Barnum tinha o trabalho de personalizar os jornais para cada cidade onde se 
apresentaria, trazendo a informação do local de distribuição e apresentação no título 
superior da página inicial, como mostra a imagem 14,  que foi feita para Jefferson City, 
Missouri e a outra imagem 15, que aparece com outra informação no título. 

Os jornais faziam propaganda das atrações e anunciavam a forma de “captura” ou 
“resgate” dos povos estranhos que seriam exibidos por ele. Eram narradas as viagens 
exploratórias realizadas por seus expedicionários “funcionários”, os famosos viajantes 
que eram contratados para caçar estranhezas a serem exibidas em seu museu, como 
podem ser visto nas imagens 16 e 17.  

Fonte: http://bit.ly/2eO02Mz

Imagem 13: Panfleto promocional da 
apresentação de Joice Heath no Barnum’s Hotel
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As imagens da publicação eram ilustrações e por isso o nome Illustrated News 
(notícias ilustradas), são representações realistas, quase como fotos. A possibilidade 
de impressão de fotos em textos era presente desde a invenção dos cartes de visite, 
porém este tipo de comunicação resistiu aos cartes de visite, mantendo as gravuras 
como linguagem visual principal.

De fato, a publicidade de Barnum fazia a diferença na comunicação com seu 
público para que atendessem ao show e para vangloriar-se do sucesso de seus shows 
a seus patrocinadores, a quem interessava seu bom rendimento tanto quanto a ele 
próprio, que deles dependia. Em uma das páginas internas do jornal é possível ler a 
seguinte passagem: 

Para meus muitos patrocinadores. Temporada de 1880. Durante a 
temporada de 1879, Barnum’s Own and Only Greatest Show on Earth foi 
exibido para mais pessoas do que as que compareceram à exibição de 
quase todos os outros shows do continente inteiro combinados. Por que 
isso se deu? Porque eu tive o melhor show já organizado tanto na América, 
quanto na Europa, e suas várias atrações deram instrução, prazer e 
entretenimento sadio para quase dois milhões de pessoas! Tão grande foi 
a popularidade deste gigantesco show, tão vasta suas proporções, e tão 
variadas e novas eram suas atrações, que eu deveria ter exibido o mesmo 
show nesta temporada, e isso teria, sem dúvida, recebido um patrocínio 
tão grande quanto o recebido na temporada anterior. (P.T.Barnum, 1880)22

 Fonte: Harry Ranson Center, Universidade do 
Texas, Austin

Imagem 14 : P.T Barnum’s Illustrated News. 
(Buffalo, NY.: Courrier Company, 1880) - Capa 1 

 Fonte: blogs.princeton.edu

 Imagem 15: P.T Barnum’s Illustrated News. 
(Buffalo, NY.: Courrier Company, 1880) - Capa 2 
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O texto se fazia exagerando o sucesso de seu show e suas atrações, como 
podemos ver na passagem Barnum’s Own and Only Greatest Show on Earth que foi 
exibido para mais pessoas do que as que compareceram à exibição de quase todos os 
outros shows do continente inteiro combinados. Em sua biografia (Life of P.T Barnum 
By Himself, 1854) é possível observar o mesmo estilo de escrita grandiosa, enfatizante, 
refletindo sua ambição, visão e pensamentos.

A grandiosidade de seus negócios se 
fazia ver em sua fala, e sua fala fazia sua 
grandiosidade nos negócios. Era fácil ser 
enganado por Barnum, ele faria qualquer 
um acreditar que a sereia de Fiji era de fato 
uma sereia, até mesmo se estivéssemos 
diante desta, com certa dúvida sobre sua 
veracidade. Ele o convenceria do contrário. Sua 
autoconfiança também pode ser observada na 
legenda que se encontra na capa do jornal, no 
canto inferior direito (Imagem 14 e 15) onde se 
lê: P.T. Barnum’s Illustrated News. “The Largest 
in the World / Fire-Proof” (“O maior do mundo/ 
À prova de fogo”). Referindo-se aos incêndios 
ocorridos em seu museu que, ao invés de serem 
uma derrota, ou uma enorme perda, apenas 
serviram para alavancá-lo a outras empreitadas.

3.1.3 Tom Noman 

Enquanto Barnum revolucionou a 
indústria na América do Norte, na Inglaterra 
outro empresário aparecia para fazer a 
contraparte por lá. Tom Norman (1860-1930), um conhecido showman de Londres23. 
Norman se apresentava viajando o país com suas aberrações, entre estas figuravam: 

21   To My Many Patrons. Season of 1880. During the season of 1879, Barnum’s Own and Only Greatest Show 
on Earth was exhibited to more people than attended the exhibition of nearly all the other show on the entire 
continent combined. Why was this? Because, I had the best show ever organized either in America, or Europe, 
and its various attractions gave instruction, pleasure, and healthy amusement to nearly two millions of people! 
So great was the popularity of this gigantic show, so vast its proportions, and so varied and novel were its 
attractions, that I could have sent out the same show this season and it would, undoubtedly, have received as 
large a patronage as it received last season. (P.T.Barnum)

Imagem 16: Interior Barnum’s Ilustrated 
News

Imagem 17: Matéria Barnum’s 
Ilustrated News.

 Fonte: Harry Ranson Center, 
Universidade do Texas, Austin 22.
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Eliza Jenkins, a “Mulher Esqueleto”, um “Bebê Com Cabeça de Balão”, uma mulher 
que comia cabeças de ratos vivos, um show de moscas adestradas, mulheres gordas, 
gigantes, anões e os “selvagens zulus”. (Howell & Ford 1992), Mas sua mais famosa 
atração foi Joseph Merrick, O Homem Elefante. Em 1884 Norman entrou em contato 
com Merrick em Londres e foi seu último empresário no ramo das curiosidades antes 
deste ser resgatado pelo médico que o introduziu nos estudos realizados durante o 
período24. Falaremos mais disto adiante, nas imagens médicas.

3.1.4 O Circo

No final do século XIX, início do século XX, observamos a movimentação da 
indústria para novas plataformas que garantiriam a perpetuação da exibição de 
corpos extraordinários adequando-os aos novos modos de pensar e novos conceitos 
agregados a estes corpos com o passar dos séculos. A elevação da compaixão fez 
com que a plateia deste tipo de apresentação diminuísse nas grandes cidades. Tal 
diminuição resultou na itinerância das atrações pelas localidades rurais, para as quais 
este tipo de entretenimento era novidade. A curiosidade local, instigada com a chegada 
do circo, para modificar o marasmo do dia a dia, era acrescida das maravilhas corporais 
ali observadas e explicadas.

Embora em 1820 apenas alguns circos existissem e fizessem turnês nos Estados 
Unidos, na virada do século eles já eram perto de cem. “Para as pessoas das áreas 
rurais, a chegada do circo e as feiras dos condados eram a única diversão que tinham 
e, de 1850 a 1900, o número e o tamanho dos circos explodiram.” (Bogdan apud C. 
Fox e Parkinson, 1988, p. 40). O período de 1870 a 1920 foi a era de ouro do circo, 
que figurava como a maior organização de entretenimento popular das áreas rurais 
(Assael, 2005).

Observando que o circo foi para muitos “o único entretenimento público 
que quebrava a monotonia do ano”, Whitman também mantém que isso 
não é um mero entretenimento, mais “uma instituição nacional” que 
“alcançou aqui a perfeição alcançada em nenhum outro lugar”. (Barney 
apud Whitman,  2000, p. 238).25

22 http://hrc.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p15878coll6/id/597#nav_top
23   https://www.sheffield.ac.uk/nfca/researchandarticles/tomnorman
24  “’It Was Not The Show It Was The Tale That You Told’ : The Life And Legend Of Tom Norman, the Silver King”, 
(National Fairground Archive, University of Sheffield)
25 Observing that the circus is for many “the only public amusement which breaks the monotony of the year,” 
Whitman also maintains that it is no mere entertainment, but “a national institution” that “has here reached a 
perfection attained nowhere else” (Whitman 1936: 193). 
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Como um show à parte, o sideshow era uma parte integral do circo.

As aberrações humanas começaram a viajar com os circos no começo 
dos anos 1800, mas foi só no meio do século que eles se organizaram na 
forma do sideshow como conhecemos.26 (Bogdan, 1988, p. 41)

As primeiras organizações de freaks em shows que realizavam turnês ocorreram 
com os museus viajantes. “O primeiro circo a propagar-se como zoológico, circo e 
museu foi Waring, Raymond and CO, em 1837 (Pfening, Jr. 1985), e logo os museus 
começaram a viajar com os circos com base em acordos” (Bogdan apud Pfening, Jr., 
1988, p. 41). 

Depois do incêndio em seu museu (1868), Barnum passou a viajar com suas 
curiosidades e, por sua grande capacidade de conceber freaks da mesma forma que 
fez com o General Tom Thumb27, recebeu muitas ofertas para que expandisse seus 
negócios. Então, em 1871, Barnum e seus freaks, animais e artefatos foram para a 
estrada e começaram o caminho que logo os levaria ao chamado “O grande show 
da terra”, sendo parte integral dos circos suas atrações conhecidas como sideshow28 

(Circus in America, online).

Ele havia aceitado uma oferta que recebeu de William Cameron Coup e Dan 
Costello para exibir seu museu em um circo viajante, num departamento exclusivo 
para este e esse circo seria proeminente, com uma tenda próxima à principal, para 
que entretivesse o público antes da abertura do show principal. “P. T. Barnum’s Grand 
Traveling Museum, Menagerie, Caravan and Circus” o maior circo da América, fazia a 
sua estreia e, em 1872, partiria para a sua primeira viagem sobre trilhos.

Na próxima temporada Coup levou a exposição viajante de P.T. Barnum 
em turnê através dos trilhos. Aqui o museu era abrigado em uma tenda 
separada da tenda principal, e ficava no meio do caminho. (Bogdan apud 
Pfening Jr., 1988, p. 41)

Em 1876, a maioria dos museus e sideshows que viajavam com os circos eram 
regidas independentemente, mas logo a parte dedicada aos museus nos circos 
começava a mudar e já eram poucas a existir. Barnum percebeu tudo aquilo que poderia 
ser uma experiência muito maior do que o museu poderia proporcionar, com espaço de 
sobra apresentava uma grande caravana: “20 vans de arte em cera, o museu, algumas 

26   Tradução livre

27   Uma de suas primeiras e principais atrações, e com quem viajou para a Europa para apresentações. Tinha 
apenas 11 anos quando começou a se apresentar com Barnum.

28    A mudança da nomenclatura do freakshow, de museu para sideshow, era gradual e crescente em 1930.
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atrações humanas, como o anão Admiral Dot, o gigante Colonel Goshen, a maravilha 
sem braços, Ann Leaks e a mulher barbada, Baby Esau” (Bogdan, 1988, p. 41). Muitos 
outros poderiam tentar, mas ninguém teria o estilo de Barnum, sua grandeza e nem 
seu sucesso.

Em 1880, os animais tinham sua própria tenda e as aberrações, agora combinadas 
com uma variedade de shows de entretenimento, formavam o sideshow, a maior 
atração do meio do caminho. O tamanho da tenda e o número de atrações começaram 
a aumentar e tornaram-se a maior forma de exibição de aberrações. Por volta de 1890, 
a maioria dos circos possuía tendas de sideshow, “que era constituído de 12 a 15 
atrações mais uma banda, de artistas negros ou as blackface minstrel bands29 e tropas 
de dançarinos vestidos de havaianos eram oferecidos ao público para promover o clima 
festivo dentro da tenda” (Bogdan, 1988 p. 44). 

 Em 1881, Barnum se uniu a Bailey, do Bailey’s Great London Show: era a união 
dos dois maiores nomes do ramo na época, cada um em um continente. Alguns anos 
depois, em 1885, chegaram a se separar, mas voltaram a se unir em 1888. Com a 
morte de Barnum em 1891, Barnum & Bailey uniu-se ao Ringling Bros para serem a 
maior corporação circense do século XX, “The Big One” (Elephant, on-line).

29    Banda de artistas brancos que pintavam seus rostos com maquiagem preta para as apresentações.

Fonte: http://bit.ly/2vJyhbQ 

Imagem 18: Souvenir de Barnum e Bailey Cirus. 
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Imagem 19: Poster atrações Barnum and Bailey 
Circus Side Show. 

Imagem 20: Poster Atrações Barnum and 
Bailey Circus Sideshow II. 

Imagem 21: Fotografia Grupo Barnum and Bailey 
Circus Sideshow. 

Imagem 22: Fotografia Performers 
Barnum e Bailey Circus Século XX. 

Fonte: http:// bit.ly/2h3LWrg

Fonte: http://2w0Kjgr

Fonte: http://bit.ly/2tZR6Wt

Fonte: http://bit.ly/2eOrxFX

O circo e o sideshow permaneceram atuantes até 1956, quando a decadência 
do circo iniciou e o sideshow apareceu de novo somente na abertura da Madison 
Square Garden (Bogdan, 1988). A partir de 1920, o circo competia com outras formas 
de entretenimento, tais como os parques de diversão, cinemas e grupos de comédia 
(vaudeville), além do rádio, que estava adquirindo força. Durante a Depressão, a 
presença do público caiu bastante e, no final de 1930, as dificuldades econômicas 
estavam tornando o circo cada vez menos viável. Até que finalmente em 1956, foi o 
fim da era do circo: a ideia de ser viajante já não era viável, por lutar contra as novas 
formas de entretenimento, como o cinema, o rádio, os teatros, as comédias vaudeville 
e outras mídias da modernidade que iam se estabelecendo.
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No final do século XIX e começo do XX, o público das grandes cidades tinha a 
seu dispor uma grande variedade de entretenimento para escolher, o que ocasionou 
a queda do público dos dime museums, que até 1910 existiam em estado de declínio. 
Em 1930, ainda existiam colunas nomeadas “Museus” nas revistas semanais, para 
reportar as novidades que chegavam à cidade (Bogdan, 1988). 

3.1.4.1 Propaganda

Eram utilizados folhetos impressos, distribuídos gratuitamente, com as 
informações dos espetáculos e vários shows viajantes colocavam publicidade paga 
nos jornais locais onde se apresentariam. No século XX, os circos grandes possuíam 
funcionários destinados à publicidade que redigiam, faziam o design e escreviam as 
press releases sobre a nova atração e os eventos com interesses humanos para serem 
distribuídos aos jornais (Bogdan,1988, p.100).

Existiam ainda os pôsteres pintados à mão, que por metros ocupavam a fachada 
da tenda toda, chamando o público para ver aquelas maravilhas que estavam ali 
desenhadas. Um locutor ainda convencia o público a entrar, sedutoramente anunciando 
“o show de suas vidas!”, “VIVAS! AQUI DENTRO!”, além de comandar os pitshows, 
shows que aconteciam em um pequeno palco em frente à tenda, onde algumas 
atrações, como os engolidores de espada, a dançarina com a serpente ou algum anão 
apresentavam uma pequena prévia do que estava por vir ali dentro. 

Esse material escrito foi a primeira estratégia de publicidade. Este foi 
formulado para elevar a conscientização geral sobre o show e atrair o 
público ao estabelecimento. A segunda linha de ataque publicitário era 
na parte externa do próprio freak show. Anteriormente, cartazes que 
chamavam a atenção eram utilizados para decorar as faixadas de todos 
os estabelecimentos de freak show (Pfening 1977; Weedon and Ward 
1981). Aqueles rapidamente evoluíram para a bannerline, uma fileira de 
grandes telas pintadas presas ao longo da extensão da frente do show, 
supostamente representando as atrações do interior. (Bogdan, 1988, 
p.100)30

30 This written material was the first advertising assault. It was designed to heighten general awareness of the 
show and lure the public to the premises. The second line of assault was outside the freak show proper.Early 
on, attention-grabbing signs were used to decorate the facades of all freak show estabilishments (Pfening 1977; 
weedon and ward 1981). Those soon evolved into the bannerline, a row of large canva paintins strung along the 
length of the show’s front and suposedly depicting the atrtractions inside. “ Bogdan,1988,  p.100.
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3.1.4.2 Bannerline

As pinturas figuradas nos banners eram representações distorcidas das 
exibições com diferentes morfologias. Eram comumente promovidas as atrações que 
são parte humano parte animal, como por exemplo: Seal Boy (garoto foca), o homem 
com braços malformados e por isso encurtados; Frog Boy (garoto sapo), com pernas 
malformadas; o Lion Man (homem leão) ou Dog Boy (garoto cachorro), com excesso 
de pelos, ou o Lobster Boy (garoto lagosta), pessoas com uma anomalia genética que 
resulta em “ectrodactylous hands” - mãos separadas no meio com o dedo médio e o 
osso metacapal faltando (Bogdan, 1988, p.100). Os banners exibindo tais atrações 
eram comumente exagerados. Seus desenhos, normalmente, eram feitos de modo a 
apresentar uma cabeça humana sobre o corpo do animal que dava nome à atração. Os 
banners também anunciavam atrações que estavam preservadas em um recipiente de 
vidro como se estivessem vivas (imagem de feto com duas cabeças no banner e sereia 
de Fiji). Unido aos banners, os locutores31 chamavam a plateia do lado de fora do circo 
para que adentrassem o espetáculo (Bogdan,1988, p.102).

Como devemos observar, o conteúdo destas e de outras estratégias 
promocionais cresciam para além dos modos de apresentação trabalhados 
pelos empresários para criar a exibição (Bogdan,1988,p.102).32

31   Barkers 
32    As we shall see, the content of these and other promotional ploys grew out of the mode of presentation the 
showmen worked within in creating the exhibit

Imagem 23: Banner I

Fonte: http://bit.ly/2w0LwEj Fonte: http://bit.ly/2w0HFHt

Imagem 24: Banner II
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 3.1.5 World fair 

As “great world’s fairs33” começaram na segunda metade de século XIX e eram 
a vitrine da indústria e do progresso científico da época. Eram apoiadas pelo governo 
e por empresas privadas, mostravam o comércio, a indústria, as artes, a história e 
a cultura dos países participantes e em cada ano eram sediadas em um país. Os 
Estados Unidos iniciaram-se neste “negócio” na primavera de 1876 (Bogdan,1988,p.47) 
com a abertura do Centennial Exhibition, na Philadelphia. Estas grandes feiras, com 
enorme arquitetura e grandes espaços dedicados à agricultura, indústria e exibições 
culturais, foram importantes para o freak show por incluírem pessoas exóticas de todo 

Fonte: http://bit.ly/2u0742I

Fonte: http://bit.ly/2v8Djle

Fonte: http://bit.ly/2h3toY1

Fonte: http://bit.ly/2tK3qPk

Imagem 25: Banner III

Imagem 27: Banner V

Imagem 26: Banner IV

Imagem 28: Bannerline

33 Grandes feiras mundiais
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o mundo e por isso lê-se: não ocidental. Elas, no entanto, não eram expostas como um 
sideshow, onde o público pagava para vê-las, como nos dime museums e nos circos. 
Diferentemente, a intenção dos organizadores não era mais a de provocar risadas pela 
apresentação de uma variedade de etnias; no entanto, era isso que acontecia.

Os organizadores da feira da Philadelphia lutaram para que os estabelecimentos 
de empresários independentes, considerados o lixo da América, não se fixassem 
ao redor das dependências da feira. Porém, não obtiveram êxito e, assim, muitos 
restaurantes, hotéis, bares e sideshows se estabeleceram por ali, formando uma parte 
da cidade onde a comida era barata e as atrações, muito instigantes. Dessa maneira, 
foram entendendo que o público queria mais do que os aprendizados e as maravilhas 
modernas que eram ali apresentadas, eles queriam diversão e pagariam por isso; ou 
seja, perceberam que ali existia espaço para um meio do caminho, assim como antes 
nos circos, agora também nas world fairs também.

Em 1893, a Columbian World Fair marcou o início da era do poder industrial 
e político dos Estados Unidos; era a mudança de uma América predominantemente 
rural para uma nação moderna e urbanizada, envolvida na economia e nas políticas. 
Esta feira foi realizada em Chicago, que construiu uma cidade nova para abrigar a 
exposição. Chamada “The White City”, era a mais elaborada e maior das feiras até 
então, uma feira que realmente abrangia o termo internacional e que atraiu mais de 
vinte e sete milhões de visitantes do mundo todo durante os seis meses que funcionou. 

Esta foi a primeira das feiras a possuir uma área dedicada às atrações de 
entretenimento e totalmente separada dos outros halls de exposição: a Midway Plaisance. 
A área foi desenvolvida pelo produtor musical Sol Bloom, para que aumentassem os 
lucros dentro do evento e acabou sendo responsável por cunhar a palavra “midway”, 
um termo em inglês americano para se referir a uma área de um parque de diversão ou 
das feiras, onde se encontravam os sideshows. Tratava-se de uma rua onde estavam 
as diversões da feira, e a única sessão dela onde as estruturas eram tendas e não 
prédios como nas outras áreas. Outra diferença estava no pagamento, que era feito 
separadamente, por cada atração; portanto, pagava-se somente pelo que parecia 
interessante entrar, o que era instigado por um promotor, que gritava na porta para 
atrair a atenção e despertar o interesse do público.

Assim, a midway tornou-se a vitrine da indústria crescente de entretenimento da 
época, as atrações eram escaladas pelo contato com empresários independentes, que 
antes se estabeleciam nos arredores das feiras e logo tornaram-se responsáveis cada 
um por uma atração na midway. Este sistema se tornaria organizado, em grande parte 
pela união destes empresários, que formaram uma “cooperativa de entretenimento”, 



79

a qual culminaria nos carnivals (parques de diversão). Estes viriam na sequência, na 
segunda metade do século XIX, e seriam sucesso no século XX, ao serem colocados 
no centro das atenções dos que transitavam por este grande evento. Foi o início do 
entretenimento organizado, todas as atrações em um só lugar, mas ainda assim, 
diferentes das dos circos.

Imagem 29: Mapa Columbian World Fair. 

Imagem 30: Mapa Midway Plaisance  Worl Fair. Fonte:: Bannerline

Fonte: http://bit.ly/2h3QqhA

Fonte: http://bit.ly/2w0QYXW
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Nesta midway estavam localizadas várias inovações do entretenimento, 
juntamente ao sideshow, como os passeios de balão de ar quente, engolidores de 
espada, encantadores de serpente, engolidores de fogo, os shows de variedade 
(que já faziam parte do circo), o freak show dos dime museums, bem como a original 
roda gigante, de George Ferris: com 80 metros de altura, 36 carros semelhantes a 
vagões de trem, que acomodavam 60 pessoas cada, desenhada para competir com a 
Torre Eiffel em tamanho e atração midiática na América. Da mesma forma como teria 
acontecido com Paris, ganhou fama por sua dimensão e se tornou um espelho da 
crescente indústria da diversão americana.

Lá estava também Eadweard Muybridge, o responsável pela mostra do primeiro 
filme sobre a ciência da locomoção animal, a um público pagante em um prédio montado 
exclusivamente para isso, o Zoopraxographical Hall, que se tornou o primeiro prédio 
comercial de cinema (Kingston, on-line)34.

As mais numerosas exibições do midway eram as vilas estrangeiras; as feiras não 
estavam mais interessadas nas estranhezas humanas por suas deformidades, mas por 
seu exotismo. Eram, assim, apresentadas pessoas de diferentes nações, expostas em 
locais que simulavam seu habitat natural, divididos por ruas, como o vilarejo alemão 

Fonte: http://bit.ly/2tDYMhn

Imagem 31: Balão de Ar Quente 
exposto na World Fair.

Fonte: http://bit.ly/2eOMi3Z

Imagem 32: Roda Gigante World Fair. 

34 http://www.kingston.gov.uk/browse/leisure/museum/museum_exhibitions/muybridge/machinery_and_
equipment/zoopraxiscope.htm
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e o irlandês, as quais não eram tão discriminatórias, nem motivos de risos. Não mais 
tinham o aspecto de sideshow, como os vilarejos do Cairo, conhecidos como “pequeno 
Egito”, onde existiam os flautistas encantadores de serpente, que embalavam o som 
para que também as mulheres dançassem; ou o vilarejo turco, o vilarejo Dahomey, 
com guerreiros tribais, exibidos como selvagens, os quais comumente eram apenas 
homens negros americanos. 

Esta feira ofereceu bastante subsídio para a imagem que seria criada dos não 
ocidentais, como homens bárbaros e pouco evoluídos na sociedade da época. A feira 
apontou para estas etnias como sendo entretenimento, da mesma forma que os outros 
freaks e, desse modo, se tornaram proveitosas também para o circo e para os museus.

A mais notável das instituições que se aproveitou destes foi Barnum and Bailey 
Circus, em 1894, com o show “Great Ethnological Congress of Savage and Barbarous 
Tribes”35(Bogdan, 1988, p. 50). Estas pessoas que faziam parte do “congresso” foram 
apresentadas na tenda do zoológico, uma vez que a tenda do freak show não seria 
suficiente para acomodar todos, mais o público. Este foi o cenário que permaneceu 
como parte do circo e das feiras até 1930. Nas feiras seguintes, o modelo da midway 

Fonte: http://bit.ly/2tK543v

Imagem 33: Exibição dos animais presentes na World Fair.

35 O maravilhoso congresso etnológico de tribos selvagens e bárbaras. 
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permaneceu e, em 1901, em Buffalo (Bogdan apud Barry, 1988), contam os relatos 
que existiam freaks com anões e pessoas peludas como atrações. Em 1915, em São 
Francisco, existiu um vilarejo de anões, um dime museum e um freak show. (Bogdan 
apud Dufour, 1988, p.52)

No final do século dezoito, Peale apresentou um grupo de figuras de cera 
representando nativos da África, Kamchatka, China, Havaí, e Américas do 
Norte e do Sul para formar um grupo de raças contrastantes de humanos 
(Sellers, 1980, p. 92) e, por volta de 1850, Barnum fez planos para 
exibir, sob o título “Congresso das Nações”, espécies vivas de homens 
e mulheres “todas pessoas acessíveis, civilizadas e bárbaras, da face da 
terra” (Barney, 2000, p. 245)36

3.1.6 Carte de Visite 

Com o surgimento dos Carte-de-visite ou carte de visite (CDV), estes tornaram-
se mais uma forma de propaganda para Barnum. CDV é um antigo formato de 
apresentação de fotografias, patenteado pelo fotógrafo francês André Adolphe Eugène 
Disdéri em 1854, os cartões são categorizados por medirem 6.35 cm x 10.16 cm 
(2 ½ inches x 4 inches) e tornaram-se populares por sua utilização como cartões 
profissionais, sendo amplamente utilizados a partir de 1863. Seu formato configurava 
um padrão internacional e, pela primeira vez, parentes e amigos poderiam trocar fotos 
sabendo que teriam lugar nos álbuns de família ao redor do mundo. Além disso, não 
necessitavam de embalagens de proteção para serem enviadas através do correio, 
como era necessário que se fizesse às fotografias provenientes de outros formatos 
e processos que geravam peças únicas. Seu formato pequeno era relativamente 
barato, devido à impressão de 8 fotos por placa, à revelação rápida (instantânea) e aos 
materiais que se tornavam mais acessíveis possibilitando ao consumidor possuir várias 
cópias de uma imagem e, desta forma, compartilhá-las com mais gente. 

Não demorou para que Barnum encontrasse benefícios em utilizar-se desta forma 
de construção de imagens em seus negócios, assim os CDV tornaram-se itens de 
coleção e uma forma de propaganda para os freaks e seus empresários, que poderiam 
comercializar imagens de seus shows ao final destes, por exemplo, criando uma nova 
forma de lucro além de servir para atrair mais clientes e imortalizar seus personagens. 

36 In the late eighteenth century, Peale had presented a group of wax figures depicting natives from Africa, 
Kamchatka, China, Hawai’i, and North and South America to “make a group of  contrasting races of  mankind” 
(Sellers 1980: 92), and around 1850 Barnum made plans to exhibit, under the title “Congress of  Nations,” live 
male and female specimens of  “every accessible people, civilized and barbarous, on the face of  the globe.” 
(Barney, 2000, p.245)



83

Grande parte destes personagens foram fotografados por Charles “Chas” Eisenmann 
(1855-1927), o mais notável produtor de cabinet cards (CDV do freak show) na era 
vitoriana em Nova York. Ele colaborou com Barnum para fotografar seus mais notáveis 
freaks, como Major Tom Thumb, por exemplo. Frank Wendt o substituiu mais tarde 
e ficou conhecido por suas fotos dos freaks pertencentes ao grupo Ringling Bros no 
século XX.

As informações contidas nos CDV dos freaks eram: o nome do fotógrafo 
responsável pela imagem, o endereço de seu estúdio e o nome do personagem figurado, 
em alguns casos é possível encontrar também as informações sobre sua “origem” e o 
nome do empresário “responsável” por estes. Muitos eram assinados pelos performers 
na parte de trás ou mesmo sobre a imagem, tornando as fotos ainda mais estimadas, 
como se fora um pedaço do show na casa de quem as comprava. Em geral, nas fotos 
a imagem do personagem é centralizada, criando composições que balanceiam os 
outros cantos da foto com elementos cênicos, respeitando a lei dos terços.

3.1.6.1 O freak, o traje e a cena 

Aqui analisaremos a construção dos personagens no freak show vitoriano a partir 
da observação de imagens fornecidas através de cabinet cards disponibilizados ao 
longo do século XIX.

Considerações serão feitas sobre a construção desta forma de representação 
do show, através de imagens que se utilizam dos trajes de cena e da cenografia 
para a construção da persona apresentada, ressaltando os aspectos da morfologia 
extraordinária e sua etnia. Será subsídio também para compararmos os padrões 
reproduzidos destes pelos personagens que se apresentaram nos séculos seguintes – 
XX e XXI. Os aspectos que se apresentaram no século XIX foram determinantes para 
a construção do discurso explicitado na imagem dos personagens do freak show.

Freak é uma construção de discurso. O papel de freak não é inerente a ter 
uma condição de desconfiguração e nem da participação em um freak show. Ser um 
freak deve-se à construção de uma persona, desenvolvida através de trajes de cena 
e histórias fantásticas sobre seu contexto de vida, que expliquem ao público “o que 
aconteceu” com aquele corpo para que seja como é. 
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A persona através do traje de cena  

Segundo Fadiman e Frager, (2002, p. 53) nossa persona é a forma pela qual 
nos apresentamos ao mundo. É o caráter que assumimos. Através dela nós nos 
relacionamos com os outros. A persona inclui nossos papéis sociais, o tipo de roupa 
que escolhemos para usar e nosso estilo de expressão pessoal. 

O traje de cena é parte constituinte da construção de uma persona, bem como o 
enredo de suas características principais, de sua origem, de seus trejeitos. O cenário 
também ajuda na construção de um ambiente onde este personagem habitaria. Nas 
imagens criadas para as apresentações dos freaks nos carte de visite, toda a história 
construída para o personagem figurado era contada através da composição de todos 
estes elementos. Tal composição imagética podia ser acompanhada de texto explicativo. 
Quando isso ocorria, ambos, imagem e texto, explicitavam a mesma mensagem.

Charles Eisenmann se preocupava com os detalhes do cenário, adereços, traje 
de cena, luz e ângulos, criando uma atmosfera dramática para cada retrato. Vestindo 
os personagens com uniformes engomados e vestidos vitorianos estruturados, cada 
retrato é dirigido para ampliar as maravilhas visuais das morfologias distintas dos 
modelos. A composição do traje de cena e do cenário em cada modo de exibição 
comunica uma história através de suas cores, formas, texturas, materiais, ênfases e 
acobertamentos, revelando o que os torna extraordinários e o background de suas 
histórias, além do posicionamento histórico, que é percebido através dos materiais, 
modelagem, volume e técnica de confecção. 

A qualidade da performance na composição das fotos dependia da construção de 
uma identidade visual facilmente reconhecível e reproduzível, tornando-se um modelo 
para as imagens que seriam criadas por diversos outros fotógrafos e grupos de freaks 
com os mesmos modos de exibição.

Alguns performers eram exibidos durante toda sua vida e além desta também. 
Sendo assim, temos acesso a imagens de cada período de suas vidas, além de 
informações sobre seus trajes e sobre as mudanças ou semelhanças apresentadas na 
construção das imagens. Buscaremos fornecer imagens que sinalizam isso, juntamente 
com observações sobre os trajes utilizados em suas diferentes idades, a mudança dos 
símbolos empregados nesses trajes e a mudança ou não dos acessórios utilizados 
para ressaltar a morfologia. Os trajes infantis e adultos podem ter sofrido variações 
devido à moda dos trajes do período que destinava peças específicas para cada idade.
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3.1.6.2 Modos de exibição

Para a análise das imagens e da construção dos personagens que se apresentaram 
no século XIX separamos os personagens por modos de exibição, de acordo com a 
divisão de categorias de exibição de freaks elaborada por Bogdan (1988, p. 94) sendo 
estas: os exóticos, as maravilhas da natureza, os self-made freaks, e os engrandecidos.

O selvagem tribal, os povos asiáticos ou com muitos pelos corporais, eram 
apresentados no modo exótico. A mulher barbada, o gigante, o homem lobo (ou 
cachorro), personagens com abundância ou ausência dos membros superiores e 
inferiores, albinos, pinheads, personagens obesos ou muito magros e pessoas com 
pele elástica eram apresentados como maravilhas da natureza, os que se apresentam 
como almofadas de alfinetes37, pessoas tatuadas, engolidores de fogo e espadas são 
colocados por Bogdan na categoria de self-made freaks. Por sua vez, os anões eram 
apresentados sozinhos, em casais ou a família toda, e ganhavam títulos de nobreza, 
embora alguns outros personagens como pinheads e gigantes também pudessem ser 
apresentados desta forma, no modo engrandecido.

Dentro dos modos de exibição, os personagens ganham títulos que serão o início 
do que irá comunicar sua narrativa sobre sua origem, sobre o que o faz fantástico e 
sobre o que o público deve esperar ver dentro do show. Durante o período, os títulos 
eram influenciados diretamente pelos pensamentos comuns dentro da sociedade, 
disseminados em parte pelas descobertas da ciência, como a teoria do hibridismo38, 
que posicionava algumas malformações como resultado do cruzamento das raças 
humana e animal e o Throwback, baseado na teoria de Darwin, onde algumas pessoas 
exóticas poderiam gerar formas primitivas de vida, espécies menos desenvolvidas de 
seres humanos. (Bogdan, 1988, p.106)

Conflitos territoriais expansionistas ocorridos no período também eram fonte de 
histórias a serem utilizadas para promover freaks (Bogdan,1988, p. 106). Com base nas 
notícias fornecidas sobre as expedições e conquistas de novos territórios, pelo império 
britânico e pela América do Norte durante seu período expansionista, criou-se a ideia 
de o oriente ser a origem de tudo o que é selvagem e extraordinário. Com a descoberta 
de novos territórios, o mundo transformava-se e o que já era conhecido pelo homem 

37  Pessoas com alta tolerância a dor que atravessam a pele utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, 
agulhas e espadas durante sua exibição 
38  This theory posited that certain malformations were the result of cross breeding man with beast (Bogdan, 
1988, p.106 )
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antes tornou-se o velho mundo, e o que viria dali em diante, o novo mundo.

O orientalismo, estudo sobre os grupos de civilizações que incluem a Índia, a Ásia 
Central, o Oriente Médio e a África, a partir do colonialismo moderno do século XIX, era 
utilizado para justificar os “processos imperialistas” através do discurso de redenção 
dos “primitivos, inferiores e subdesenvolvidos” como esclarece Edward Said:39

O orientalismo serviu com uma ferramenta legitimadora da exploração 
colonial através de uma hipótese da inferioridade racial e cultural de 
todas as civilizações não europeias. O seu objectivo, não assumido, foi 
a busca da justificação do processo imperialista através do discurso de 
redenção dos “primitivos, inferiores e subdesenvolvidos”. (Said, Edward 
apud  Schwabe, Raymond, 2001).

Tal prática mostrou-se amplamente nociva e eficaz em criar o medo e a desconfiança 
em relação aos dominados, cujas sociedades eram tidas como “incultas, irracionais e 
perigosas”. Pode-se, portanto, afirmar que o orientalismo – em sua tendência ortodoxa 
– foi uma das teorias criadas em meio às ciências humanas que maior êxito obteve 
em deturpar a mentalidade ocidental sobre o que seria o “oriente”, tornando-o exótico, 
misterioso, problemático e perigoso. (Said, Edward, 2001)

Sendo assim, as conquistas territoriais forneceriam base para a nomenclatura 
e criação de personagens. Em 1761, um tratado foi firmado pela Inglaterra para ser 
dona da ilha de Bornéu. Isto forneceu título à apresentação de gêmeos, com corpos 
constituídos por dimensões diminuídas, cabelos longos e cabeça com formato não 
familiar, como sendo os “Homens selvagens de Bornéu” (imagem 100 e 101). O 
domínio britânico na Birmânia durou de 1824 a 1948, e as informações sobre esta 
foram suficientes para que fosse criada a “Família Sagrada da Birmânia” (imagem 34). 
Segundo Bogdan, que cita Fellows e Freeman (1936), os aborígenes de Bornéu, os 
caçadores de cabeça encolhida e os somalianos foram classificados como freaks desde 
o começo da exibição de estranhezas humanas. (Bogdan, 1988, p.177)40 O negro por 
exemplo, não possuía um corpo disforme, porém os que pertenciam a uma raça ou 
cultura não familiares aos homens brancos também tinham valor de apresentação.

O selvagem africano foi um tema popular quando Stanley e Livingston estavam 
perdidos no “continente negro” durante a colonização britânica. (Bogdan, 1988, p.106). 
No final do século XIX, início do século XX, quando os Estados Unidos invadiram as 
Filipinas para roubarem-na da Espanha e os exploradores estavam lutando contra 

39  “Orientalismo – a Invenção do Oriente pelo Ocidente”, Schwabe, Raymond: La Renaissance Orientale, 
1950.)
40  The borneo aborigenes, the head-hunters, the ment world, and the somalis were all classified as freaks. From 
the stand point of human oddities” (Bogdan apud Fellows and Freeman ,1988, p.177)
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indígenas, o enredo de povos filipinos era popular. (Bogdan,1988, p.106) 

A exibição de não-ocidentais nos freak shows não tinha a intenção de 
ser uma experiência cross-cultural para promover conhecimento real 
aos clientes sobre os modos de vida e de pensamento de um grupo 
estrangeiro de pessoas. Ao invés disso, esta era uma atividade para fazer 
dinheiro que prosperou embelezando exibições com exageradas e falsas 
apresentações que enfatizavam seus estranhos costumes e crenças. 
Empresários pegavam pessoas que eram culturalmente e ancestralmente 
não-ocidentais e os transformava em freaks ao empregarem-nos como 
bizarro e exótico: canibais, selvagens e bárbaros (Bogdan, 1988, p.177).41

Para a construção da cena que terminaria de estabelecer e comprovar a história 
fornecida, alguns elementos como as cores, os objetos e os significados empregados 
a estes, ou mesmo a escolha de tecidos, tinham base na origem do personagem criada 
para o sucesso de sua exibição. Na escolha dos tecidos é notável um padrão quando 
observamos, por exemplo, a prevalência na utilização de veludo nas atrações italianas, 
como Frank Lentini e os Irmãos Tocci, ou nas atrações exóticas a utilização de peles 
de animais ou tecidos com padrões que remetam a estas peles, bem como adornos 
que sejam provenientes da natureza como seria o esperado de tribos selvagens. Com 

Fonte: http://bit.ly/2h3YvTd

Imagem 34: Sacred Hairy Family of Birma 1910 Charles Eisenmann. 

41  Display of non-westerns in freak shows was no intended as a cross-cultural experience to provide patrons 
with real knowledge of the ways of life and thinking of a foreing group of people. Rather, it was a money-making 
activity that prospered by emellishing exhibits with exaggerated, bogus presentations emphasazing heir strange 
customs and beliefs. Showmen took people who were culturally and ancestrally non-westerns and made them 
freaks by casting them as bizarre and exotic: cannibals, savages, and barbarians ( Bogdan, 1988, p.177).
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base nestas informações, analisaremos as apresentações através dos cabinet cards 
no capítulo que segue, para compreendermos os padrões estabelecidos para o futuro 
da indústria.

3.1.6.2.1 Exótico 

O modo exótico, um dos modos de exibição mais frequentes no freak show, 
apresenta os personagens anunciando sua estranheza, nomeando-os como “elo 
perdido”, “o que é isto?” (Imagem 35)42, “sem descrição” ou selvagens pertencentes a 
lugares considerados exóticos durante o século XIX, como tribos longínquas do oriente, 
da África, dos polos, do Alasca, da Austrália ou mesmo do Brasil. Robert Bogdan os 
categoriza como self-made, já que a construção destes personagens era uma farsa 
composta por artifícios cenográficos e uma boa história contada pelo empresário, que 
os apresentava modificando as histórias de sua origem (Bogdan, 1988, p.83). 

Estes encenavam seu encontro com seus empresários, em suas tribos ou palácios 
reais. Neste modo de exibição, focava-se nos aspectos culturais dos personagens 
para reproduzi-los na performance ao público. Estas encenações ofereciam subsídio 
para a imagem que seria 
criada dos não ocidentais, 
como homens bárbaros 
e pouco evoluídos. Estas 
etnias eram tratadas como 
entretenimento da mesma 
forma que os outros corpos 
morfologicamente extremos 
e, desse modo, tornou-se 
lucrativo para os empresários 
do ramo empregar pessoas 
- não necessariamente 
advindas de tais locais - com 
características similares e 
ampliá-las, combinando-as 
a histórias fantásticas para 
gerar lucro.

42  Lê-se na imagem: “Krao” Farini’s Missing Link. W &D Downey Photographers. Copyright. 57 & 61 Ebury 
Street. London. S.W 

 Fonte: http://bit.ly/2w1eUKS

Imagem 35: Divulgação “What Is It?”. 
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3.1.6.2.1.1 “Sem Descrição” – Julia Pastrana 

Julia Pastrana (1834-1860) nasceu no México em 1834. De acordo com Iraneo 
Paz, Francisco Sepúlveda comprou Pastrana e a levou para os Estados Unidos. 
Primeiro Pastrana se apresentou sob a regência do empresário J.W. Beach e, em 
1854, ela se casou com Theodore Lent, que passou a ser seu empresário e comandar 
suas apresentações nos Estados Unidos e na Europa.

Pastrana era anunciada como sendo um híbrido de macaco e humano, todavia 
sem descrição como “mulher urso” ou “mulher macaco”43. Sua diferença anatômica 
consistia em uma pelagem grossa em todo seu corpo e rosto que contava com uma 
barba bastante robusta, além de um maxilar prognata e, de acordo com Charles 
Darwin em The Variation Of Animals And Plants Under Domestication (1968), quando 
descreveu Pastrana após sua morte, esta possuía duas fileiras irregulares de dentes, 
uma camada dentro da outra, proporcionando uma feição parecida com a de um gorila44. 
Em sua performance, ela demonstrava inteligência e talento cantando, dançando e 
interagindo com a audiência45. Durante uma turnê em Moscou, Pastrana deu à luz 
uma criança com as mesmas características. A criança morreu depois de três dias e 
Pastrana morreu de complicações no pós-parto cinco dias após. 

Depois da morte, os corpos dos dois foram fornecidos para a universidade de 
Moscou, que os mumificou e os colocou em exibição em um museu. Os corpos, que 
saíram da visão do público até 1921, foram expostos na Noruega até 1970, quando 
foram enviados para os Estados Unidos para sua exibição. Em 1976, a múmia do 
bebê foi mutilada e os restos foram comidos pelos ratos. A múmia de Julia foi roubada 
em 1979, mas resgatada pela polícia e armazenada na universidade de Oslo, sendo 
identificada apenas em 1990. 

Houve tentativas de enterrar seus restos em 1994, quando o senado da Noruega 
recomendou que o fizessem, porém o ministro da ciência decidiu deixá-lo acessível para 
que cientistas pudessem realizar pesquisas. Em 2012, foi anunciado no Aftenposten46, 
jornal norueguês, que Pastrana teria sido finalmente enterrada no México. Em 2013, 
seu corpo foi enviado para o governo de Sinaloa e seu enterro católico foi organizado. 

43    Filme: Marco Ferreri - The Ape Woman (1964)
44  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Variation_of_Animals_and_Plants_under_Domestication
45  http://www.thehumanmarvels.com/julia-pastrana-the-nondescript/
46  https://en.wikipedia.org/wiki/Aftenposten
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Seus restos estão no cemitério de Sinaloa de Levyal47. 

Nas imagens encontradas de Julia Pastrana, em geral ilustrações, esta aparece 
com um vestido bastante adornado, com camadas de tecidos sobrepostas na saia e 
babados adornando o decote que exibia os ombros nus, chamando atenção para seu 
rosto, sendo possível observar sua feição híbrida. Acessórios comumente utilizados 
pelas mulheres da época como lenços e leques também são observados. Sua 
representação não era de um selvagem, mas de uma mulher com roupas possíveis de 
serem utilizadas no México, devido ao clima do país, já que existe o excesso de exibição 
de pele com o decote amplo e as mangas curtas. Contrariando o que esperaríamos 
da construção advinda de seu título, que exibe a falta de conhecimento sobre sua 
anatomia ao nomeá-la: “Sem descrição”. Nas atrações que seguem, poderemos 
observar exemplos da associação do selvagem com a falta de conhecimento sobre a 
anatomia apresentada nos shows.

47  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1645262/

Fonte: http://bzfd.it/2eOZlCx

Imagem 36: Divulgação Miss Julia 
Pastrana. Nondescript. 

Fonte: http://bit.ly/2tZQ24S

Imagem 37: CDV Julia Pastrana. 
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3.1.6.2.1.2 O que é isto?48 - Henry Johnson

Henry Johnson (1840-1926) apresentou-se no freak show entre 1860 e 1926. 
Johnson era uma atração regular do Barnum Museum, posteriormente na Coney Island 
e no Ringling Brothers Barnum e Bailey Circus ao longo dos anos 1920. 

“What is it” foi o título original da atração no museu e, ao longo de sua carreira, o 
apelido “Zip the Pinhead” também foi utilizado para se referir à sua apresentação. Ele 
era um homem negro, com microcefalia, um nariz longo e largo. Sua cabeça parecia 
mais pontuda por ser criada outra dimensão, com seu corte de cabelo, no qual toda 
a cabeça era raspada exceto uma área na parte superior da cabeça (Bogdan, 1988, 
p.134). Este artifício parecia alongar a cabeça, deixando o crânio diminuído pela 
microcefalia com outro formato, mais pontiagudo. 

Seu traje de cena, um macacão coberto de pelos, ressaltava a ideia de que ele 
era uma mescla entre o humano e o animal. Na imagem 40, sua pose é com os braços 
flexionados com as mãos para cima, num gesto que sugere o questionamento que 
nomeia sua apresentação no início de sua carreira, “O que será?”, “O que sou?”. Na 
imagem 41 , a pose sugere ser um selvagem, urrando, quando já se apresentava como 
“Zip, o Pinhead”.

48  “What is it?”

Fonte: http://bit.ly/2uywbNn

Imagem 38: Fotografia Henry Johnson. 
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3.1.6.2.1.3  O Elo Perdido - Krao 

Apoiando-se na teoria de Darwin, e posicionando-se como a comprovação dos 
estágios de evolução do ser humano, a personagem Krao Farini (1876–1926), The 
Missing Link, foi criado por Guillermo Antonio Farini, homem que a adotou e foi seu 
empresário e o responsável por suas apresentações. Krao foi uma atração famosa no 
período. Por ter nascido com hypertrichosis, seu corpo era coberto por uma pelagem 
grossa, o que forneceu subsídio para a imagem criada, que confundia sua humanidade 
com aspectos animalescos dos macacos. Em sua divulgação, era explicitado que este 
seria um exemplo do espécime que constitui o estado de transição entre os macacos 
e o homem.

Krao teria sido descoberta e capturada juntamente com o resto de sua família 
no Laos, onde agora seria a Tailândia, em 188349 em uma expedição conduzida pelo 
distinto explorador Carl Bock e poderia ser observada em uma das salas do Aquarium 
Westminster em Londres, em 31 de março de 1887, durante toda a tarde e a noite. 
(Imagem 42). Com o auxílio de um antropólogo que teria acompanhado a expedição, 
Dr. George Shelly, concedeu-se sua classificação entre as espécies. Krao era descrita 
como sendo parte de uma tribo primitiva de humanos, uma raça de pessoas macacos, 

Fonte: http://bit.ly/2h4amk9

Imagem 39: Divulgação 
“What Is It?” Litografia. 

Fonte: http://bit.ly/2vKfHAq

Imagem 40: CDV “What is 
it?” - Traje. 

Fonte: http://bit.ly/2uCYoRL

Imagem 41: Fotografia “Zip The 
Pinhead” em Coney Island.

49  https://www.newspapers.com/clip/4800344/krao_farini_obituary/
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chamada “Kraos-Monink”, cujos integrantes eram cobertos de pelos e viviam em árvores. 
Seu nome, supostamente, significa macaco em Siamês. Ela também foi descrita como 
tendo uma extensão de outras extravagâncias corporais além dos pelos, incluindo 
uma vértebra torácica extra, um par extra de costelas, bolsas em suas bochechas, 
hipermobilidade de suas juntas e falta de cartilagem em suas orelhas e nariz50.

Ela foi descoberta aos seis anos, por um empresário chamado Great Farini. Este 
levou a garota para uma turnê bem sucedida pela Europa antes de iniciar sua turnê nos 
Estados Unidos. Enquanto o museu de curiosidades (dime museum) era apenas o início 
de sua carreira, não demorou para que se tornasse uma das maravilhas apresentadas 
pelo Ringling Bros. Barnum e Bailey Circus.

Em 1896, os autores de Anomalies and Curiosities of Medicine notaram suas 
diversas características semelhantes aos macacos, incluindo seus pés, como os dos 
macacos que possuíam o dedão opositor, como se fosse uma segunda mão, que 
pode agarrar objetos. Na realidade, Krao era uma mulher com inteligência acima do 
normal, era bem letrada e bilíngue. Ela apenas sofria de uma condição avançada de 

Fonte: http://bit.ly/2uyOi5Y

Imagem 42: Litografia Anúncio Krao 
The “Missing Link”

Fonte: http://bit.ly/2uZ1hie

Imagem 43: CDV Krao e Farini. 

50   http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn96077385/1884-11-07/ed-1/seq-7/
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hypertrichosis. Tendo se apresentado na Europa e na América do Norte, Krao morreu em 
Nova York. Ao longo de sua vida, a apresentação não cessou e as imagens compostas 
variaram enormemente de acordo com sua idade.

Enquanto criança era apresentada nua, para que fosse visível sua condição que 
se estendia pelo corpo todo. Com o passar do tempo e seu desenvolvimento em direção 
ao corpo feminino adulto, o uso de roupas foi progressivamente sendo apresentado 
(Imagem 45). Krao utiliza vestidos infantis brilhantes, trabalhados com bordados e 
meias escuras sobre seus pés. 

Na imagem adulta, suas roupas são de tecido brilhante, como a seda, uma faixa 
na cintura que acentua sua feminilidade juntamente com seus longos cabelos e roupas 
que exibem mais que apenas mãos e pés. Uma blusa com as mangas trabalhadas 
com babados, um colar de pérolas comprido, visível sobre sua blusa e uma bermuda 
acima dos joelhos com babados na barra, também traziam a feminilidade. Em seus 
pés, utiliza meias escuras que vão até o meio da canela juntamente com sapatilhas 
baixas com laços na ponta. Seus longos cabelos parecem nunca terem sido cortados 
ao longo de sua vida, bem como sua barba. Para enfatizar a situação de seus pelos 
corporais serem seu atrativo, era necessário manter todo o comprimento possível 
destes (Imagem 44).

Fonte: http://bit.ly/2tLh1WE

Imagem 44: CDV Krao adulta

Fonte: http://bit.ly/2uyNU7G

Imagem 45: CDV Krao criança
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3.1.6.2.1.4 A pele e a norma

3.1.6.2.1.4.1 O Canibal Selvagem

Os canibais de Fiji não eram necessariamente um corpo estranho se considerarmos 
sua anatomia geral que se inclui na norma, não fosse sua cor de pele. O negro no século 
XIX não representava as ambições eugenistas da época. Sendo assim, posicioná-los 
como selvagens tribais de locais longínquos que comiam pessoas e vestiam-se de 
maneira primitiva não era um desafio. 

Muitas das pessoas exibidas eram apenas negros americanos do Brooklyn 
(Bogdan, 1988, p.176), os quais eram vestidos de maneira primitiva, com acessórios 
utilizados por tribos selvagens como penas de aves, chifres e pele de animais e pedaços 
de galhos de madeira das árvores encontradas pela vizinhança.

Fonte: http://bit.ly/2uyzUun

Imagem 46: CDV “Os canibais de Fiji” I 

Fonte: http://bit.ly/2h43jbj

Imagem 47: CDV “Os Canibais de Fiji” II
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3.1.6.2.1.4.1.2 Os Negros de Madagascar

Albinos, que supostamente seriam negros de Madagascar, também faziam parte 
do modo exótico. No retrato da família de Rudolph Lucasie (Imagem 48), os homens 
aparecem utilizando roupas compostas por saias com suspensórios ou uma faixa 
frontal, uma modelagem “tipicamente” atribuída a povos primitivos, com tecidos que se 
assemelham a peles animais. A mulher utiliza longos vestidos de tecido brilhante, com 
modelagens típicas do século, com cintura império, sem adornos e sem acessórios, a 
não ser seus longos cabelos brancos que contrastam com o vestido escuro nas fotos 
em preto e branco.

Fonte: http://bit.ly/2uz0lQO

Imagem 48: CDV “Os Negros de 
Madagascar” I

Fonte:  http://bit.ly/2tELwtd

Imagem 49: CDV “Os Negros de 
Madagascar” II 
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3.1.6.2.1.4.3 Circassian Beauties 

São exemplo neste modo de exibição também as Circassian Beauties, mulheres 
brancas com cabelo afro, exibidas como escravas resgatadas de um harém no oriente. 
Suas roupas são curtas, exibem bem mais do que apenas as mãos e os pés, exibição 
permitida às mulheres na época. A erotização determinada pelo traje da personagem 
comunica seu status de escrava sexual, e instiga o imaginário masculino da época 
(Bogdan,1988, p.235).

3.1.6.2.1.4.4  Vitiligo – O Garoto Leopardo

 Historicamente pessoas com vitiligo experimentaram abusos de todo tipo e 
sofreram com sua apresentação, bem como os albinos, especialmente na África. Os 
nomes dados às suas atrações são os de qualquer animal que possuísse a mesma 
característica de bicoloridade: leopardos, onças ou zebras, por exemplo. Pessoas com 
vitiligo eram exibidas nuas em apresentações de freak shows, em contraste com os 

Fonte: http://bit.ly/2uDzilG

Imagem 50: CDV Circassian Beauties
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albinos. Estes não eram considerados selvagens. Atualmente, a perseguição a estas 
pessoas segue ocorrendo nos países Africanos52. 

A primeira imagem de pessoas com vitiligo apareceu nas páginas da história 
Natural de Buffon (1749-1789), onde Buffon explicava tratar-se da mistura de fluídos de 
um negro e um albino. Esta hipótese manteve-se por pelo menos duzentos anos. No 
período, crendices populares sobre mistura de sêmen de um homem branco fornecido 
para a concepção em uma mulher negra alimentavam o imaginário sobre a existência 
destas pessoas. 

 A pintura (imagem 51) foi feita por um artista colombiano desconhecido em 1740 
e traz a seguinte inscrição: A verdadeira imagem de Marie-Sabina, que nasceu em 
12 de Outubro de 1736, em uma plantação pertencente aos jesuítas da cidade de 
Cartagena. De dois escravos negros chamados Martianiano e Patrona52. 

Nas imagens e apresentações, encontram-se pelados ou com pouquíssima roupa, 
como um pedaço de tecido cobrindo sua genitália, para que assim sua pele bicolor, 
composta por pintas escuras e grandes espaços sem pigmentação sejam facilmente 
admirados.

Fonte: Coleção Huntarian Museum 

Imagem 51:Quadro Marie-Sabina, 1744. 

Fonte: http://bit.ly/2v0FVAD

Imagem 52: CDV Garoto Leopardo 

52   The True Picture of Marie- Sabina who was born Oct 12 1736 at Matuna a Plantation belonging to The Jesuits 
in the City of Cartegena in America of Two Negro Slaves named Martianiano and Patrona.

51   http://www.thehumanmarvels.com/zebra-people-piebald/ -
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3.1.6.2.2. Maravilhas da natureza

Este modo de exibição é considerado o mais valioso para os empresários do 
freak show. São os corpos que não precisam de histórias maravilhosas a serem 
construídas ao redor de suas condições, são apenas necessárias táticas para ampliá-
las o suficiente para que se façam notáveis e centrais às imagens.

3.1.6.2.2.1 Atributos faciais

Artifícios localizados no pescoço, ou próximos à face estão comumente presentes 
em atrações cujos aspectos extraordinários localizam-se nesta área. Às mulheres 
barbadas eram atribuídos trajes de cena excessivamente femininos para contrastar 
com sua barba e evidenciar sua dubiedade. A utilização de corsets e adornos na 
área do pescoço é notável como artifício para a evidenciação da condição principal. 
Para isto, são observadas golas rendadas aplicadas aos seus vestidos, bem como a 
utilização de véus para manter o mistério antes do início de sua apresentação. Colares 
exagerados, detalhes bordados nos decotes de seus tops e tranças laterais nos cabelos 
longuíssimos, que levam o olhar em direção à barba são recorrentes (Imagem 53)53.

3.1.6.2.2.1.1 Annie Jones

Annie Jones (1865–1902), a mulher barbada americana, era personagem 
frequente nas fotos de “Chas” Eisemann. Ela era uma atração de P.T. Barnum desde 
os nove anos, quando se apresentava como “Infant Esau”54. Nesta idade já teria 
desenvolvido bigode e costeletas, passando a ser chamada de mulher barbada. Em 
certo ponto de sua carreira, tornou-se a locutora dos shows chamando o público para 
adentrar à tenda de Barnum. Sua carreira durou trinta e seis anos55. 

53    Lê-se na imagem: “Annie Jones Bearded Lady” Chas. Eisemmann. PORTRAITS TAKEN INSTANTANEOUSLY 
229, Bowery, N.Y.

55     http://www.thehumanmarvels.com/annie-jones-the-esau-woman

54    O nome “Esau” era comumente empregado para maravilhas hairsuit e era uma referencia à Bíblia. O neto 
de Abraham, irmão de Jacob, Esau, cujo nome em Hebreu significa “peludo”, e de acordo com Genesis 25:25, 
é uma referencia ao excesso de pelo deste em seu nascimento (Fonte: http://www.thehumanmarvels.com/
annie-jones-the-esau-woman/)
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A composição destas fotos varia bastante, Annie podia estar em um fundo branco, 
como na imagem 53 ou em um cenário criado conforme o interior de uma residência 
da época (imagens 55 e 56) onde se encontra sentada conforme a etiqueta da época 
exigia, ou em pé exibindo vestidos longos com muitos detalhes que dirigem o olhar 
para seu rosto.

Imagem 53 CDV Annie Jones, A 
mulher Barbada. 

Fonte: http://bit.ly/2uZ3gTZ

Fonte:http://bit.ly/2tLhV5n

Imagem 55: CDV Annie Jones II. 

Imagem 54: CDV Annie Jones e 
Marido.

Fonte: http://bit.ly/2h4Bwaz

Fonte: http://bit.ly/2uZcvU7

Imagem 56: CDV Annie Jones III. 
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Preto e branco são utilizados nessas imagens, sendo o branco empregado em 
pequenas partes. Uma fenda branca na lateral do vestido na imagem 56 cria uma seta 
que avisa o movimento a ser realizado pelo olhar. O que parece ser uma parte de uma 
blusa branca, sob a jaqueta preta, chama o olhar para este local, já que o contraste se 
faz nítido com todas as outras tonalidades da imagem. O volume traseiro (uma espécie 
de anquinha) acentua as curvas femininas de seu corpo, que se apoia em um pilar 
decorado como se estivesse em um jardim. Em todas são observados elementos que 
exaltam sua feminilidade, estabelecendo/afirmando sua sexualidade em contraste com 
os pelos faciais que não são esperados nesta proporção no rosto feminino.

3.1.6.2.2.1.2 Clementine Delait

Outra mulher barbada importante, apresentada em imagens, a francesa 
Clementine Delait. Courtine fala sobre ninguém conhecer a cidade figurada e explicitada 
na legenda das fotos se não por esta mulher barbada (Courtine, 2011, p.271). Em suas 
imagens foram recriados momentos da vida cotidiana, andando de bicicleta ou lendo 
livros, por exemplo. Sempre com vestidos, trajes e acessórios femininos da época, 
simbolizando sua feminilidade em contraste com sua barba.  

Fonte: http://bit.ly/2tEEhBm Fonte: http://bit.ly/2uDAR2X

Imagem 57:CDV Clementine Delait 
I.

Imagem 58: CDV Clementine Delait 
II. 
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3.1.6.2.2.1.3 JoJo 

Fedor Adrianovich Jeftichew, em 1880, atraía muitas pessoas pagantes aos 
museus de Nova York. Como menciona Bogdan, não haveria quantidade suficiente 
de JoJo Boy para suprir a necessidade dos shows56 ( Bogdan 1988, p.37). Jojo era 
uma pessoa com excesso de pelos em todo seu corpo, porém este se apresentava 
de maneira diferente da apresentada por Krao, por exemplo. Sua pelagem era densa 
e sem falhas, como se fosse um longo cabelo que pode ser penteado, era brilhante e 
crescia por todos os seus poros de maneira excessiva. 

A história contada sobre esta atração era que teria sido encontrado vivendo em 
uma caverna remota nas profundezas das florestas de Kostroma, no centro da Rússia. 
Ele e sua família teriam sido descobertos por um caçador que teria seguido seus rastros 
até a caverna e que teria os capturado depois de um conflito com o pai de JoJo, que 
brigou com toda sua fúria selvagem (Bogdan, 1988, pg 98-100).

Fonte: http://bit.ly/2v0ZGs5

Imagem 59: CDV Fedor JoJo The Dog 
Faced Boy

Fonte: http://bit.ly/2vKF6tT

Imagem 60: CDV JoJo The Russian Dog Faced 
Boy

56   http://www.thehumanmarvels.com/fedor-jefticheive-jo-jo-the-dog-faced-boy/
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Jojo, o menino com rosto de cachorro, é exibido como um príncipe russo, 
charmoso e elegante, como a Fera de “A Bela e a Fera”. Ele foi o personagem de uma 
das mais famosas fotos feitas por Eisemmann (Imagem 60). Nas imagens, aparece 
com roupas de realeza, ternos feitos com tecidos nobres como veludo, com aplicações 
que remetiam às fardas militares. Seus pelos faciais eram penteados para trás, num 
estilo de penteado que em nada lembrava a exibição do modo exótico, onde pessoas 
com pelos excedentes em seus corpos eram exibidos como selvagens.

3.1.6.2.2.2 Membros inferiores em excesso

As meias altas com as bordas enroladas, listradas ou não, com padrões e texturas, 
são o artifício para a exibição dos possuidores de múltiplos membros inferiores como 
resultado de um gêmeo siamês parcialmente absorvido. 

3.1.6.2.2.2.1 Josephine Myrtle Corbin 

A americana Josephine Myrtle Corbin (1868-1928) entrou no freak show com o 
título “A menina de quatro pernas do Texas”, quando tinha apenas treze anos. Devido à 
sua popularidade no ramo, vários empresários falsificaram mulheres de quatro pernas, 
sendo que, quando Corbin não se apresentava mais, existiam ainda inúmeras farsas de 
quatro pernas se apresentando. Ela se casou aos dezenove anos com Clinton Bicknell, 
com quem teve quatro filhas e um filho (Bogdan 1988, p.230).

Corbin possuía dois pares de pernas, um par com dimensões comuns e um 
par reduzido, como um gêmeo parasita que teve o desenvolvimento interrompido. 
Seu pé direito, do par com dimensões comuns, é curvado para a esquerda, sendo 
possivelmente incapaz de pisar para auxiliar na locomoção, o que pode ser observado 
pelo menos em idade avançada, onde Myrtle Corbin locomovia-se de cadeira de rodas 
e esta pode ser vista na imagem 67, em que aparece não mais sentada em cadeiras 
trabalhadas de madeira maciça e sim em uma cadeira de rodas, com uma almofada 
para apoiar seu par de pernas reduzidas, acompanhada de sua filha e seu marido. 

Seu pé esquerdo do par de pernas com dimensões comuns aponta para frente 
e parece ser o único que tem a perna com uma estrutura que se aproxima do padrão 
e funcional. Seus membros superiores são funcionais, pelo que pode supor ao ver um 
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deles apoiado na mesa lateral (Imagem 62) e destes, possui apenas um par.

Myrtle Corbin utiliza meias listradas em sua foto feita enquanto criança (Imagem 
6157), além de um colete que preso apenas com um botão próximo ao pescoço. Com 
adornos que emolduram a abertura central arredondada, sugere o alargamento do 
corpo para o quadril que acomoda o excesso de pernas. O babado do forro da saia 
levantada chama o olhar para “o que deve ser visto”. A utilização das meias como 
acessório visual é notável. 

Poucas imagens foram encontradas durante a pesquisa onde Corbin estivesse 
sem meias ou sem roupas escuras, com muitos elementos e artifícios que guiam o 
olhar para suas pernas. Apenas quando era criança, é possível observar a utilização 
da roupa branca e a ausência de meias. Outro momento que o uso das roupas brancas 
se fez presente, porém com meias pretas, foi na foto em que aparece com seu marido, 
supostamente figurando seu casamento. Neste traje é possível observar a utilização do 
colete, com o centro arredondado e fechado apenas no centro, criando o efeito visual 
relatado sobre a imagem 62. Sua saia também está levantada sobre os joelhos como 
de costume, porém o contraste das meias e botas pretas se faz mais nítido devido ao 
branco como plano de fundo destas. 

Fonte: http://bit.ly/2u3jdDO

Imagem 61:CDV Myrtle 
Corbin I 

Fonte: http://bit.ly/2u3xel1

Imagem 62: CDV Myrtle Corbin II

Fonte: http://bit.ly/2vObtYG

Imagem 63: DV Myrte Corbin III

57      Lê-se na imagem: Chas. Eisemmann. PORTRAITS TAKEN INSTANTANEOUSLY 229, Bowery, N.Y.
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Enquanto criança, suas meias são listradas; a partir de sua adolescência, suas 
meias passam a ser pretas, como que por conservadorismo, a perda do lúdico e a 
seriedade que se aproxima com a idade podem ser vistas também no cenário que, 
enquanto criança, está ao lado de pianos e estátuas, com adornos “fru-fru”, acessório 
do traje que é frequente em roupas infantis (imagem 62).

Quando adolescente, sua cena é composta por um livro em seu colo, estátuas de 
figuras nuas e um grande vaso de flores também grandes, que floresceram como ela 
enquanto mulher. Acompanham a cena um tapete felpudo e uma cadeira “pesada” com 
madeira adornada e pilares de suporte visíveis, não desaparecendo por trás do corpo 
que a ocupa. A cena recria uma sala de leitura, demonstrando o interesse e cultura de 
Myrtle, que não era mais uma menina.  

As roupas apresentam decotes fechados, com golas altas, gola “Mao”, gola 
tartaruga ou com babados aplicados fazendo uma espécie de gola, mas sempre com 
artifícios que estreitam a parte superior ampliando o contraste com a parte inferior de 
seu corpo. Na imagem 63, vemos a utilização de um corset, modelando seu corpo 
adolescente, com um barrado branco na parte superior. As mangas bufantes parecem 
ser implementadas com o avançar de sua idade, escondendo estas extremidades para 
que o foco seja nas pernas, que são descobertas pela saia levantada sobre os joelhos, 
com estes nus, enquanto adolescente, e com uma meia que auxilia a ausência de 

 Fonte: http://bit.ly/2eSiLGM

Imagem 64: CDV Myrtle Corbin IV 

Fonte: http://bit.ly/2vOknWf

Imagem 65: CDV Myrtle Corbin V
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qualquer pedaço de pele exposto quando já adulta, uma mulher de família, com marido 
e filhos (Imagens 66 e 67) 58. 

Na imagem 66, de Corbin adulta, o traje da parte superior se amplia por completo, 
não mais apenas as mangas. O artifício para levar o olhar para baixo é o decote “V” 
profundo da capa que cria uma seta e parece cobrir as outras duas camadas de blusas, 
uma com decote “V”, porém menos profundo e uma com gola tartaruga listrada, que 
parece ir diminuindo desde seu contato com o rosto de Myrtle guiando o olhar ao 
encontro com a primeira seta, que levara à segunda e consequentemente às suas 
pernas, cobertas por meias pretas, e menos visíveis devido à pose frontal e ao pouco 
contraste com sua saia preta e as botas também pretas. A esta altura não parece mais 
tão importante exibi-las quanto quando iniciou sua carreira.

58    Lê-se na Imagem 67: “Myrtle Corbin, quem tinha duas partes inferiores do corpo, geriu três filhos com uma 
das partes e dois com a outra”

Fonte: http://bit.ly/2uHSAq7

Imagem 66: Fotografia Myrtle 
Corbin VI

Fonte: http://bit.ly/2eRROmD

Imagem 67: Fotografia Myrtle Corbin e 
Família. 
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3.1.6.2.2.2.2 Francesco Lentini

O Italiano Francesco Lentini (1881-1966) era portador de três pernas e um tronco, 
devido ao seu gêmeo acoplado a seu corpo na base da espinha, que consistia em uma 
pélvis, um conjunto de genitália masculina pouco desenvolvida e, do lado direito de seu 
corpo, uma perna completa com um pé extra saindo da parte de trás do joelho. É sabido 
que Lentini tinha dezesseis dedos do pé e dois pares de órgãos sexuais funcionais59. 
Lentini casou-se e teve quatro filhos, antes de morrer de complicações pulmonares na 
Flórida em setembro de 1966, aos 85 anos.

Em suas primeiras apresentações, Lentini utilizava sua terceira perna para chutar 
bolas pelo palco, sendo seu show nomeado “O jogador de futebol de três pernas”. Aos 
seis anos, suas pernas não tinham o mesmo tamanho, tendo uma 99 centímetros, 
outra 96 centímetros e a terceira 91 centímetros com seu pé torto, por isso nas imagens 
podemos ver suas pernas apoiadas e seu corpo levemente inclinado para uma destas. 

Aos oito anos a família de Lentini se mudou para os Estados Unidos. Este se 
apresentou ao longo de toda a sua vida. Tratando-se de mais de 40 anos de carreira, 
apresentou-se com diversos grupos, Barnum and Bailey and Buffalo Bill’s Wild West 
Show e no século XX o Ringling Brothers Circus.

Os mesmos artifícios utilizados por Myrtle Corbin para atrair o olhar para suas 
pernas adjacentes pode ser visto nas imagens de Francesco Lentini “O homem com 
três pernas”. Enquanto criança usa a sobrecasaca de veludo acompanhada de shorts 
curtos bufantes, que proporcionam mais espaço para a movimentação das pernas 
devido ao ângulo da perna sobressalente, e as pernas nuas, sem meias ou sapatos 
(Imagem 68). É possível também a apresentação de duas pernas com meias listradas 
e apenas a perna excedente sem estas, o que auxilia a evidenciar as que estão 
apoiadas no chão como sendo seu centro de gravidade (Imagem 69). As variações de 
combinação dos padrões observados nas imagens de Lentini enquanto criança são: 
meias listradas e shorts lisos, brancos ou pretos, ou shorts listrados e meias pretas. 
Assim como Myrtle Corbin, quando adulto suas meias se tornam pretas e suas calças 
ficam mais compridas.

Quando adulto, Lentini utiliza calças curtas de veludo com adornos laterais, 
que levam o olhar para suas pernas, duas apoiadas em um banco (nesta imagem 

59    https://www.trivia-library.com/b/biography-of-three-legged-wonder-francesco-a-lentini-part-1.htm Biography 
of Three-Legged Wonder Franceso A. Lentini Part 1
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um dos bancos foi apagado utilizando a tecnologia de edição de imagens da época), 
possibilitando à terceira encostar-se ao chão, exibindo um eixo de equilíbrio diferente e 
evidenciando suas pernas pela utilização de meias altas, lisas porém com uma visível 
textura e botas lustradas.(Imagem 71). O eixo de seu equilíbrio parece ser um ponto 
importante a se demonstrar nas imagens. Na imagem 70 observamos Lentini exibindo 
seu equilíbrio em uma das pernas, a direita, que em todas as imagens parece ser seu 
centro de gravidade.

Fonte: http://bit.ly/2vcQjW7

Imagem 68: CDV Francesco Lentini I

Imagem 70: Fotografia Francesco Lentini IV

Fonte: http://www.burnsarchive.
com

Fonte: http://bit.ly/2tHC7Rs

Imagem 69: Fotografia Fancesco Lentini II

Imagem 71: CDV Francesco Lentini V
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3.1.6.2.2.3 As maravilhas desmembradas

Às pessoas com condições que implicam na ausência dos membros inferiores 
e superiores eram fornecidos títulos de maravilhas. Artifícios são utilizados nos trajes 
para demonstrar o fim do corpo fechando as cavas por onde passariam os membros 
ausentes, por exemplo. As fotografias focam nas habilidades de compensação, 
desenvolvidas pelos indivíduos que não possuem tais membros.

 
3.1.6.2.2.3.1 Ausência de membros superiores

As imagens destas pessoas exibem como executam atividades comuns de outra 
maneira, utilizando-se, por exemplo, dos pés para levar uma xícara à boca (Imagem 72 
e 75) ou, se houverem resquícios dos membros superiores (Imagem 77), observa-se 
usando a estratégia de encaixe de objetos, exibindo como estes podem ser posicionados 
e utilizados nestas condições. Ann Leak Thompson, uma das “maravilhas sem braços” 
(Bogdan, 1988, p.14) exibe sua maravilhosa compensação para o ato da escrita, que 
por ela é realizada com os pés. Além de assinar seus cartes de visite tinha bordões 
que alertavam sobre este feito caso o leitor não a estivesse observando executar a 
ação: “I write poetry and prose holding my pen between my toes”/ “Eu escrevo poesia e 
prosa segurando minha caneta entre meus dedos dos pés” (Harvard Coll), ou “Hands 
deprived, toes derived” / “privada de mãos, provida de dedos dos pés” (Becker Coll.) 
(Bogdan apud Harvard Coll e Becker Coll. , 1988, p.14).
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Fonte: http://bit.ly/2eSqeFF

Imagem 72: CDV Armless 
Wonder I

Fonte: http://bit.ly/2vcpd2j

Imagem 73: CDV Armless 
Wonder II

Fonte: http://bit.ly/2u3giLr

Imagem 74:  Fotografia Armless 
Wonder III 

Fonte: http://bit.ly/2w4ILC7

Imagem 75: Ann Leak 
Thompson I

Fonte: http://bit.ly/2uHmmvm

Imagem 76: Ann Leak 
Thompson II

Fonte: http://bit.ly/2uHvJLj

Imagem 77: CDV Armless Boy
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3.1.6.2.2.3.2 Ausência de membros inferiores

 Nas fotografias, estas pessoas aparecem expostas como bustos de gesso 
humano suportados por um pilar decorado, comumente utilizado para a exibição desta 
clássica peça de arte. São exemplos de personagens exibidos desta maneira Harry 
Williams e Eli Bowen (Imagens 78 e 79). As mulheres também poderiam ser encontradas 
sentadas sobre balanços60. que, combinados ao traje de cena, auxiliavam demarcando 
o fim deste corpo com o fechamento das aberturas de cavas nas extremidades onde 
se localiza a inexistência dos membros. 

Para a exibição da habilidade desenvolvida como compensação da ausência dos 
membros inferiores, alguns personagens ilustram como se movimentam utilizando-
se das mãos, aparecendo nas imagens apoiando-se em uma das mãos ou mesmo 
executando o equilíbrio nas duas, porém com a extremidade inferior de seu corpo sem 
tocar o chão (Bogdan,1988, p.212).

Fonte: http://freakmuseum.blogspot.
com.br/

Imagem 78: CDV Harry Williams 
Legless Wonder

Fonte: http://bit.ly/2u3G9Tz

Imagem 79: CDV Eli Bowen, 
Legless Wonder.

60  Imagens de meninas em balanços eram um tema frequente nos carte de visite do século. Normalmente 
eram crianças, isso acrescenta à leitura da imagem a informação da assexualidade, de tais mulheres que não 
possuem a metade inferior do corpo, a metade que seria responsável pelo ato sexual.
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3.1.6.2.2.3.3 Ausência de extremidades

Prince Randian ou Randion (Imagens 80 e 81) conhecido como “o homem cobra”, 
“o torso vivo” ou “o casulo humano”, é um personagem sem membros superiores ou 
inferiores. Este aparece nas imagens dos shows com uma roupa aparentemente feita 
de tricô, sem aberturas nas cavas, apenas uma abertura no decote, para dar acesso 
à cabeça. Em seus CDV aparece com uma camisa social com todas as extremidades 
fechadas e uma gravata ou apenas com um tecido enrolado em seu quadril para cobrir 
sua genitália e exibir a ausência de suas extremidades.

3.1.6.2.2.3.4 Membros com outras dimensões

Estas pessoas tornam-se híbridos de humanos e animais: mulher pinguim, garota 
camelo61 homem foca, homem lagosta, homem elefante...

Fonte: http://bit.ly/2vcjlWN

Imagem 80: Fotografia Prince Radian

Fonte: http://bit.ly/2vcLddB

Imagem 81: Fotografia Prince 
Radian e sua Esposa.

61   http://www.racontemoilhistoire.com/2015/11/01/ella-harper/ 
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No bestiário teratológico, a figura do homem surge sempre combinada a 
formas animais, reiterando a hipótese bachelardiana de que a necessidade 
de animalizar o mundo está na origem da imaginação. (Moraes, Eliane. 
2011, p 113)

Fonte: http://www.thehumanmarvels.
com/

Imagem 82 : Fotografia mulher 
penguim

Fonte: http://bit.ly/2vNMzbJ

Imagem 83 :Fotografia “Andy” 
The Human Mystery

 Fonte:  http://bit.ly/2tHMvbV

Imagem 84: CDV Lobster Boy  
(Garoto Lagosta ) 

Fonte: http://bit.ly/2uDHq7v

Imagem 85: Fotografia Ella 
Harper,1886
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3.1.6.2.2.3.4.1 Joseph Merrick – O Homem Elefante

Joseph Merrick (1862 - 1890), também conhecido como “O Homem Elefante”, 
nasceu em Leicester e, a partir de seus primeiros anos de vida, calosidades começaram 
a se desenvolver em sua face e corpo. Em 1884, Tom Norman teve contato com 
Joseph Merrick em Londres e o exibiu em uma loja na Whitechapel Road, próximo ao 
London Hospital. Devido a esta proximidade, a exibição recebia a visita de estudantes 
de medicina e médicos. Um destes foi Frederick Treves, que levou Merrick para ser 
examinado no hospital, onde posteriormente viveu até sua morte. (Michael Howell and 
Peter Ford)62

A exibição do “homem elefante”, que foi barrada pela polícia de Londres em 1883, 
resultou na separação de Norman e Merrick. Norman foi acusado de ter explorado 
Merrick e, em sua defesa, disse que proporcionava uma forma para que não apenas ele, 
mas todos os freaks que estavam sob sua guarda ganhassem a vida e permanecessem 
independentes, e afirmou que, ao entrar no London Hospital, Merrick continuaria sendo 
um freak em exibição, porém, sem controle sobre como ou quando era observado. 
(Durbach,2009, p. 34)

O homem elefante aparece na imagem 87 de terno, com apenas o primeiro botão 
de seu paletó abotoado, com um lenço no bolso de lapela, colete, adornado de uma 
corrente como a de um relógio de bolso, uma camisa branca e gravata. As mangas do 
terno são adaptadas às diferenças na dimensão das mãos e punhos. O braço esquerdo 
possuía a mão com dimensões comuns, sendo assim a manga do terno era estreita 
após os cotovelos. No braço direito, suas mãos e punhos apresentam maior dimensão, 
sendo necessário que a manga seja ampla no punho, sendo a modelagem aberta 
depois do cotovelo.

Na imagem, aparece sentado em um fundo branco, olhado para seu lado esquerdo, 
exibindo as deformações presentes na face direita, que parece mais acometida que a 
esquerda. Para andar pelas ruas utilizava uma máscara larga, de algodão, que cobria 
todo seu rosto deixando apenas um pequeno quadrado para um único olho. Para 
“vestir” a máscara, o tecido que cobre o rosto era ligado a uma espécie de boina, que 
se fixa ao topo de sua cabeça. (imagem 86)

Em 1980, o diretor David Lynch produziu o filme Elephant Man, contando a história 

62  The True History of the Elephant Man - Joseph Merrick’s biography. 2001
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de Joseph Merrick (voltaremos a este filme no capítulo III). Como passou grande parte 
de sua vida em um hospital, existem também fotos médicas, onde o Merrick aparece 
nu, exibindo suas calosidades, apoiado em uma cadeira. (Imagem 87). Trataremos 
mais destas imagens posteriormente neste capítulo.

3.1.6.2.2.4 Dois em um 

A maneira de exibição de gêmeos siameses depende diretamente do tipo de 
conexão dos corpos. Baseado nisso, serão criados suportes para equilíbrio destes 
corpos, artifícios para guiar o olhar que pode dividir-se ao olhar para duas cabeças, 
quatro pernas, ou mesmo dois corpos inteiros ligados através de pequenas conexões 
que compartilham órgãos inteiros. 

As duas principais categorias de gêmeos siameses são: Simétrica, quando os 
dois gêmeos são bem desenvolvidos, ou Assimétrica, quando uma parte do corpo é 
duplicada ou um gêmeo incompleto é unido a um gêmeo totalmente desenvolvido. 
A união dos gêmeos pode ser frontal, transversal ou sagital, proporcionando várias 
direções para a leitura (Courtine, 2011, p.270).

 Fonte: http://bit.ly/2v2LUW7

Imagem 86: Máscara utilizada 
por Joseph Merrick exposta no 

museu.

Fonte: http://bit.ly/2tI3I5a

Imagem 87: Fotografias Joseph Merrick 
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O traje auxilia conduzindo este trajeto do 
olhar. Este pode apresentar modelagens que 
tratam de uni-los ainda mais com uma peça única, 
com fechamento frontal, que abraça os dois corpos 
de gêmeos simétricos, enfatizando a situação 
deste corpo possuir duas cabeças, mesmo que 
sejam dois troncos independentes, cada um com 
o próprio par de pernas. (imagem 88). Ou ainda, 
dividi-los, proporcionando trajes independentes, 
porém replicados com exatidão, para cada cabeça, 
com aberturas que os cortam como um espelho 
para refletir o mesmo traje duplicado em cada 
corpo ou cada cabeça, como no caso dos irmãos 
Tocci (imagem 97).

O fascínio sobre a exibição de gêmeos 
siameses é visível na Europa desde o século XVII, 
quando os italianos Lazarus Colloredo e Joannes 
Baptista Colloredo (1617–1646) faziam turnês 
pela Europa. No século XIX, siameses eram uma 
atração grandiosa, desde os primeiros gêmeos 
Chang e Eng que foram apresentados nos Estados 
Unidos em 1829. 

3.1.6.2.2.4.1 Chang e Eng Bunker 

Os gêmeos nasceram no Sião, o que hoje é a Tailândia, em 1811. Eles chegaram 
a Londres em 1829 (Courtine, 2011, p.265) para se apresentarem com Barnum no 
Egyptian Hall. Eles foram casados, cada um com uma mulher e geraram 21 filhos. 
Os Bunker ganharam muito dinheiro com as apresentações, o que possibilitou que 
comprassem duas fazendas, uma para cada, no início dos anos 184063. 

O escritor Mark Twain (135-1918) era particularmente interessado na história de 
gêmeos siameses e é autor de um livro sobre Chang e Eng, escrito após ouvir sobre 

Fonte: http://bit.ly/2h7nsxc

Imagem 88: CDV Gêmeos 
Siameses em traje natalino, 

Obermuller & Sons (888 Bowery, 
N.Y.) 

63  http://muttermuseum.org/exhibitions/cast-and-livers-of-chang-and-eng-bunker/
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suas apresentações. Twain fez observações sobre como seria a vida dos gêmeos, 
tratando de suas particularidades e aspectos de sua independência, que existe mesmo 
dividindo, necessariamente, o mesmo espaço ao mesmo tempo64. A diferença, em 
termos de anatomia e de raça, proporcionou também interesse médico sobre seus 
corpos. Quando morreram, em 1874, cientistas da College of Physicians da Filadélfia, 
nos Estados Unidos, conduziram a necropsia do corpo dos gêmeos. Ao findá-la, o 
corpo foi devolvido a seus familiares. Falaremos mais sobre isso posteriormente no 
capítulo. 

Nas imagens analisadas dos cartes de visite, os gêmeos trajam sapatilhas 
chinesas com calças pretas, de quatro pernas e um cós, com uma faixa de tecido 
branco ao redor deste. Sem camisa, podemos observar a conexão de seus corpos para 
além dos braços que os une na parte de trás do corpo, como um abraço - pose comum 
em suas representações. Quando se apresentam com mais idade, figuram com um 
terno com colete e camisa, todos independentes para cada e os botões abertos ao 
redor da conexão que se encontra em seu abdome. Sua calça parece ser composta da 
mesma modelagem descrita anteriormente.

64   The Siamese twins http://twain.lib.virginia.edu/wilson/siamese.html

Fonte: http://bit.ly/2uEpedS  

Imagem 91: CDV Chang e Eng II. 

Fonte: http://bit.ly/2eSACgK

Imagem 89: CDV Chang e Eng

Fonte: http://bit.
ly/2eRCfvm

Imagem 90: 
Divulgação Chang 

e Eng 
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3.1.6.2.2.4.2 Carolina Twins 

Millie e Christine McCoy (1851-1912) nasceram escravas, na Carolina do Norte 
em 1851. Elas foram vendidas para um empresário que as ensinou a cantar e as 
transformou no “Rouxinol de duas cabeças”. Elas viajaram com o circo de Barnum até 
sua morte em 191265 .

Os vestidos são compostos de duas partes superiores e uma saia godê inteiriça 
que liga os dois tops. Quando jovens, as saias são bastante adornadas, apresentam 
aplicação de bordados e aviamentos criando listras ou zig-zagues nas barras conferindo 
uma estampa ao seu traje. Os tops são com decote fechado, mangas curtas e acessórios 
nas cabeças. Nos pés, botas de couro pretas, engraxadas e bem simples (imagem 94). 

Em outro momento, quando já estão mais velhas, a saia é preta, sem adorno, as 
camisas de mangas longas, brancas, com decotes super fechados e os pés cobertos. 
A gêmea da esquerda aparece apoiando-se em uma bengala, exibindo a compensação 
necessária para sustentar os corpos em pé. A gêmea mais curvada foi sobrecarregada 
ao longo dos anos, proporcionando a dificuldade solucionada com a bengala.  

A leitura que fazemos de seu corpo é vertical, mas com a saia sendo um painel 
inteiro, nosso olhar é convidado a dar a volta horizontalmente, observando os adereços 
aplicados às saias, bem como a existência de quatro pés só no final desta. Assim 
percebemos a amplitude de seu corpo durante a leitura, que se divide quando sobe 
para os acessórios na cabeça, que pontuam o final da leitura deste corpo.

Fonte: http://bit.ly/2uEpedS

Imagem 92: CDV Família Cheng e Eng 21 filhos e um escravo de 
suas plantações.  
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Fonte: http://bit.ly/2uJ5ZOM

Imagem 93: Divulgação 
Carolina Twins 66 

Fonte: http://bit.ly/2vcJnbA

Imagem  95: CDV Carolina Twins 
Infância 68

Fonte: http://bit.ly/2vPT1yY

Imagem 94:  CDV Carolina Twins 
Adolescentes 67

Fonte: http://bit.ly/2w6lHTF

Imagem 96: CDV 
Carolina Twins Adultas 69 

66   http://changandeng.web.unc.edu/category/conjoined-twins/

68   http://changandeng.web.unc.edu/category/conjoined-twins/
69  http://docsouth.unc.edu/neh/carolinatwin/carolinatwin.html

67   http://docsouth.unc.edu/neh/carolinatwin/carolinatwin.html

65     http://docsouth.unc.edu/neh/millie-christine/summary.html
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3.1.6.2.2.4.3 Irmãos Tocci

Giovanni e Giacomo Tocci 
(1877-1940) os “irmãos fundidos70”, 
são gêmeos dicefálicos unidos 
a partir da sexta costela. Eles 
tinham os órgãos internos 
duplicados e cada um possuía 
um par de braços funcionais. 
Na parte inferior do corpo, estes 
dividiam os intestinos, um par de 
pernas e um conjunto genital. Eles 
enfrentavam dificuldades para 
caminhar utilizando suas pernas, 
pois além de um dos pés ser 
curvado para dentro, o que tornava 
difícil o caminhar bípede, existia 
a falta de habilidade no controle 
do movimento sincronizado 
necessário para que se dê um 
passo de cada vez, já que cada 
um deles era responsável pelos 
estímulos de uma das pernas. 
Sendo assim, utilizavam-se de 
seus braços para se locomover, 
como aranhas.

Os italianos iniciaram sua exibição desde o momento de seu nascimento, sendo 
seu pai o empresário responsável pelas apresentações feitas na Europa até 1891, 
quando foram se apresentar nos Estados Unidos. Durante esta visita dos gêmeos 
ao país, Mark Twain inspirou-se para escrever sobre estes como havia feito com os 
gêmeos chineses Chang e Eng. 

Em Those Extraordinary Twins, há uma alusão à concepção jurídica do 
“monstro” sendo abarcado pelas leis aplicadas aos homens (falaremos mais sobre isto 

70  The Blended Brothers

Fonte: http://bit.ly/2v4jGdM

Imagem 97: CDV Tocci Brothers. Eisemann. 
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posteriormente neste mesmo capítulo). Na história, os gêmeos são julgados por um 
crime que apenas um deles cometeu, levantando assim a um questionamento sobre 
como deveria ser a punição, pois caso esta houvesse seria inevitável que o outro fosse 
também afetado. Como seria então, o julgamento de seres humanos unidos em um 
corpo só? Além da atribuição do estereótipo do gêmeo bom e do gêmeo mal, existe a 
humanização do monstro. 

Ao longo de suas vidas os gêmeos foram objeto de estudo médico. O primeiro 
exame foi realizado um mês depois do nascimento dos mesmos. A primeira aparição 
na literatura médica é na revista francesa Lyon Medical Magazine em 187871, na qual 
são considerados pelos médicos como “A Maior Maravilha do Mundo” e onde foram 
fornecidas imagens de seu corpo desnudo. Falaremos mais sobre estas imagens 
posteriormente no capítulo.

Eles cessaram sua apresentação em 1897, aos vinte anos. As informações sobre 
sua morte são duvidosas, mas é dito que os irmãos morreram aos sessenta e três 
anos, sem filhos, em 194072.

O traje dos Tocci se trata de um terno Fauntleroy, composto por uma jaqueta 
de veludo, um tecido caro no período, símbolo de status e uma camisa de seda com 
babados ou rendas, que exigiam muito cuidado para mantê-las impecáveis. Nos anos 
1920, este tipo de terno saiu de moda completamente. Trataremos mais do traje dos 
irmãos posteriormente no capítulo sobre a construção deste traje73.

3.1.6.2.2.4.4 The Jones Brothers

Os irmãos Jones, que viajavam pelos Estados Unidos no final de 1800, são a 
trágica vitrine da história de dependência das famílias sobre o lucro proveniente do 
sideshow como sua única fonte de renda, por conta de suas condições incomuns.

Unidos pelas nádegas, tinham suas próprias pernas normais, e possuíam 
apenas um reto. Eles morreram enquanto estavam em turnê com um 
carnival show quando tinham por volta de 15 meses de vida (Bogdan apud 
Huff, 1988, p. 16)74

72   http://www.thehumanmarvels.com/the-tocci-twins-the-blended-brothers/
73   http://www.luminous-lint.com/__phv_app.php?/f/_protraits_twins_conjoined_examples_01/

71   http://www.thehumanmarvels.com/the-tocci-twins-the-blended-brothers/

74   “The Jones twins. Born in Russianville, ind June 25, 1889. Joined at buttock, had their own normal legs, they 
had but one rectum. They died while on tour with a carnival show when about 15 months old” 
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Gêmeos com este tipo de ligação não sobrevivem por muitos anos, a menos que 
sejam separados, como somente é possível nos dias de hoje. Existiam fetos com esta 
anomalia, que eram expostos em vidros de formol, desde em museus até os sideshows 
que contavam com uma sessão de dime museum. Porém, os mais fáceis de encontrar 
eram gêmeos siameses com duas cabeças e um corpo.

No começo do século XX, bebês prematuros eram exibidos em incubadoras. O 
médico neonatologista Dr. Martin Couney (1870-1950) foi o criador das incubadoras. 
Ele treinava enfermeiras para cuidarem de recém-nascidos em estabelecimentos que 
eram como pequenos hospitais, porém localizados à beira do parque de diversões 
Dreamland de Coney Island. Lá havia grandes prédios unicamente para esta atração 
moderna, que tinham começado a ser uma exibição nas world’s fairs, no início de 
1900. O que era para ser um caso médico sério tornou-se um grande entretenimento, 
atraindo muitas pessoas diariamente, com enfermeiras que exibiam pequenos bebês 
com centímetros de comprimento. 

Os bebês prematuros eram vendidos por suas famílias a caçadores de atrações 
que as visitavam em busca de novos quadros. A mortalidade infantil precoce decorrente 
das doenças e da falta de erradicação destas devido à não-existência de remédios 
como a penicilina, auxiliava no afastamento entre mães e filhos. Tal fato fazia com 
que algumas famílias não se apegassem 
aos bebês nascidos prematuramente, pois 
a chance da morte destes também ser 
prematura era grande. 

Sendo assim, não é difícil imaginar 
que as mães que vendiam seus filhos para 
empresários do freak show vissem nesta 
oportunidade um bom negócio. Além de não 
se importarem tanto, passavam adiante um 
problema difícil de ser contornado na época, 
ainda mais em um ambiente rural. 

O traje para bebês era um longo vestido 
branco; para os siameses um vestido com 
características similares aos usados por 
bebês comuns, porém, espelhado, com duas 
golas, quatro cavas de braço e uma longa 
saia unindo os dois lados, com bastante 
volume para que caibam as quatro pernas. 

Fonte: http://bit.ly/2eTZfJQ

Imagem 98: CDV Siameses Jones com 
os pais.
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3.1.6.2.2.5 Problemas mentais

Pinheads - ou cabeças de alfinete, devido à microcefalia - são retratados como 
crianças devido aos problemas no desenvolvimento mental relacionado a esta condição. 
Suas roupas são saias, vestidos e camisetas, com modelagens amorfas e em camadas 
que não necessariamente evidenciam o sexo do personagem. Além de cortes e adornos 
infantilizados nos cabelos, como laços e cortes “tigela”, algumas vestimentas possuem 
símbolos que remetem à sua suposta origem asteca, onde podem também ser exibidos 
com roupas de nobres ocidentais da época, ou podendo ser divulgados ao público 
como selvagens australianos (Bogdan, 1988, p.132) 

3.1.6.2.2.5.1 Tom e Hettie 

Tom e Hettie, as crianças selvagens 
australianas (1876), eram exibidos na Rua 
Elm, na exposição centennial da Philadelphia 
(Bodgan, 1988, p.119). Se estivessem vivos, 
hoje seriam classificados como portadores de 
microcefalia, porém na época os empresários se 
beneficiavam do fato de nem a ciência saber ao 
certo sobre o que se tratava esta condição e os 
apresentavam como Selvagens Australianos que 
foram resgatados de sua animalidade e inseridos 
na sociedade. Tal argumento refletia um tipo de 
história frequentemente utilizada neste período. 
Para a foto, certamente, foram vestidos como as 
crianças da época. 

3.1.6.2.2.5.2 Exótico + problemas mentais 

Continuando um padrão que começou 25 anos antes e que não se encerraria até 
o fim do freak show, empresários construíam exibições utilizando-se de pessoas que 
hoje chamaríamos de deficientes intelectuais, os empregando no modo exótico. Às 
pessoas com problemas mentais e aparência “transgressora” eram atribuídos os títulos 
de selvagem ou canibal. Tais títulos induzem ao humano, porém com desvios que o 

Fonte: http://bit.ly/2h8S7u1

Imagem 99: CDV Tom e Hettie 
“As Crianças Selvagens 

Australianas”. 
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desumanizam e o colocam numa classificação tribal de sobrevivência. 

Devido a problemas em sua comunicação verbal, talvez seja atribuído também 
o título de selvagem pela falta de civilização, que significava a falta da fala, da troca 
verbal de ideias. Tendo em vista que não era grande a parcela de leitores na sociedade, 
este era um atributo necessário para participação social. 

3.1.6.2.2.5.3  Waino e Plutano

O traje dos homens selvagens de Bornéu trata-se de uma meia calça, da cor 
de sua blusa, uma sapatilha de couro com amarração no tornozelo, bermudas curtas 
e largas, blusas com golas altas e mangas longas e cachecóis. Seus cabelos longos 
e aparentemente finos são penteados para trás e evidenciam as prolongadas testas 
ostentada por estes. Seus rostos são alongados, com nariz fino e longo e bocas largas. 
Seus corpos são pequenos e magros. Waino e Plutano parecem ser gêmeos e partilham 
da mesma síndrome que proporciona tal anatomia. Na imagem 100 observamos a 
pose que imita a de seu empresário, exibindo civilização e aprendizado através da 
observação, trajando roupas pretas similares a do mesmo e parecem estar aprendendo 
como se comportar na civilização. Na imagem 101, observamos os irmãos sentados 
em uma mesma cadeira, exibindo o tamanho reduzido de seus corpos ao ocupar o 
mesmo espaço que uma pessoa comum ocuparia.

Fonte: http://bit.ly/2v6dp0C

Imagem 100: CDV Waino e Plutano

Fonte: http://bit.ly/2uFlaKn

Imagem 101: CDV Waino e Plutano “Wild 
Men of Borneo”
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3.1.6.2.3 Engrandecidos

São corpos correspondentes à norma, porém com outras dimensões: diminuídas 
ou aumentadas. Existem alguns personagens que podem ser classificados nesta 
categoria, embora também pertençam a outras, tais como: os pinheads, homens 
cachorro/lobo, o homem torço. Possuidores de dimensões diferenciadas, poderiam 
também ser exibidos como pertencentes à realeza em seus países de origem. 
Trataremos a seguir dos gigantes e dos anões.

3.1.6.2.3.1 Gigantes 

As pessoas muito altas poderiam ser exibidas de duas maneiras: um guerreiro 
de uma civilização antiga ou um militar membro da realeza (Bogdan, 1988, p.113). 
Estes podem ser príncipes gigantes escoceses ou irlandeses, guerreiros reais de 
tribos longínquas, como a “rainha amazona gigante”, ou apenas guerreiros selvagens 
exibidos no modo exótico, como o exótico guerreiro Zulu. 

Chang, o gigante chinês, em 1881 era anunciado como “O inquestionável Golias”. 
Seu título vem da mitologia cristã, a história do gigante Golias auxilia na criação do 
personagem gigante guerreiro de uma tribo longínqua. (Bogdan,1988, p. 98)

Durante a temporada de circos de 1881, gente da cidade de New England 
recebia um folheto figurando “o inquestionável Golias” do século, Chang, 
o mais alto, maior e melhor proporcionado gigante que o tempo havia 
produzido, medindo aproximadamente 2 metros e 74 centímetros (9 feet 
high) calçando apenas meias (Bogdan, 1988, p.98)75

A pose dos gigantes consiste em manter os pés unidos, as costas eretas e a 
cabeça erguida para que sua altura seja a maior possível. Em sua observação sobre os 
gigantes, Bogdan cita a fala de um empresário dizendo sobre o treino para um homem 
muito alto se tornar um gigante:

Nós o estamos treinando para ser um gigante, e achamos que ele irá se 
tornar o homem mais alto da indústria. Ele precisa observar que esteve 
acostumado sua vida toda a se abaixar para falar com seus companheiros, 
e que permite que seus braços fiquem soltos na lateral de seu corpo e 

75   During the 1881 circus season, townspeople across New England were handed a courir featuring “The 
unquestionable Gloliath of the Century, Chang, The tallest, largest and finest proportoned giant the age has 
produced, standing nearly 9 feet high in his stocking feet” Bogdan,1988,p.98
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afastando suas pernas, ele ainda está cru e atrapalhado para o negócio 
dos gigantes; mas agora ele está conseguindo manter sua cabeça erguida, 
manter seus pés unidos e jogar seus ombros para trás, mantendo-se em 
forma para tornar-se real e obter mais altura (Bogdan apud Hertzberg 
Coll., 1988, p.114).

Imagem 104:  CDV Gigante

Imagem 102:  CDV Gigante Fonte:

Imagem 105: CDV Scotish Giantess

Imagem 103: CDV Scotish Giantess

Fonte: http://bit.ly/2v3XY9u

Fonte: http://bit.ly/2uIUhDK

Fonte: http://bit.ly/2u535lv

Fonte: http://bit.ly/2ve63cb
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Nas imagens dos cartes de visite também é comum observarmos os gigantes 
com seu braço esquerdo levantado, esticado na altura de seu ombro, posicionando-o 
sem encostar, sobre a cabeça de uma pessoa com estatura comum, que se encontra 
posicionada ao seu lado esquerdo. Tornando-se assim uma métrica comparativa de 
sua altura extra sobre os “meros mortais”.

Seus trajes poderiam variar de acordo com o enredo da apresentação. A Rainha 
Gigante Amazona utilizava roupas com muita parafernália, como nas roupas de rituais 
tribais. Sendo uma rainha, era utilizado um cedro, com motivos místicos desenhados 
com pedrarias. (Imagem 104) 

3.1.6.2.3.2  Anões

A mais notável performance deste modo eram os anões que ganhavam títulos 
de nobreza antes de seus nomes durante a divulgação dos espetáculos, como Major, 
General, Prince, Princess, Count76...

Como o antigo mundo era o único que poderia outorgar títulos de nobreza, 
o showman exporta então suas curiosidades para o velho continente: 
Charles Stratton se torna o “General” Tom Polegar ( Courtine, 2011, p 
276)77.

Charles S. Straton, também conhecido como General Tom Thumb, foi uma das 
primeiras e principais atrações de Barnum, com quem viajou para a Europa para 
apresentações desde quando tinha apenas 11 anos. Em sua apresentação refinada, 
utilizava-se de vários símbolos de status. No início de sua carreira utilizava trajes de 
cena imitando os de Napoleão e de Hércules, cantava, dançava e contava piadas. Ao 
longo de sua carreira tornou-se muito famoso e transformou o personagem nobre em 
realidade, tornou-se habitué nas casas dos nobres da época, vestindo-se como eles, 
com roupas caras, de tecidos finos e acessórios refinados (Bogdan, 1988, p. 148-152).

Muitos dos anões apresentados nos diversos grupos de freak show eram crianças, 
às quais eram atribuídas idades superiores, para que, sendo adultos pequenos, 
configurassem uma estranheza da natureza. Fotografados próximos ou sobre cadeiras 
grandes de madeira maciça, para situar o tamanho real do personagem em comparação 
a objetos com tamanhos comumente reconhecíveis, geravam imagens com contextos 

76   Major, General, Príncipe, Princesa, Conde..
77   Novo Mundo é um dos nomes dados ao hemisfério ocidental, mais especificamente ao continente americano. 
O termo tem suas origens no final do século XV em razão da descoberta da América por Cristóvão Colombo.
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familiares que tornam seu conteúdo de fácil digestão e comparação (Imagem 107). 
Junto desta imagem da elevação dos anões e das “metades de corpos” (half-women, 
half-men) temos a constatação de P. T. Barnum, sobre o modo como deveria ser a 
apresentação de dimensões corporais que fossem menores que as esperadas: “Quanto 
menor o ser, tanto mais alto se pode colocá-lo” - (P.T Barnum apud Courtine, 2011, p. 
276).

Imagem 106: CDV General Tom Thumb e 
Comodore Nuts com suas respectivas esposas. 

Imagem 107: Fotografia Charles Straton - 
“ Tom Thumb “

Fonte:

Fonte: http://bit.ly/2h95n1V
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3.1.6.2.2.4 Considerações gerais dos trajes 

A partir destas observações, podemos concluir que a construção deste tipo de 
apresentação vai muito além dos corpos expostos e de sua morfologia, mas também 
se trata do traje de cena como importante integrante da construção da persona e da 
performance exibida. Os trajes de cena representam o local de pertencimento da 
exibição, posicionando-os em um espaço ou outro, dentro do prédio que por fora ainda 
se encontra em Londres, mas que em seu interior nos transporta a tribos longínquas 
ou a salas pertencentes a castelos da realeza. 

A cenografia e o mobiliário utilizados em cada uma destas atrações é também 
preparada para incorporar a identidade visual e a história anunciada, além de ampliar 
as qualidades morfológicas, performatizadas nas cenas montadas para cada modo 
de exibição. Existem necessidades estéticas e ergonômicas especiais na construção 
dos trajes de cena, como foi evidenciado nas imagens. Os acessórios cenográficos 
são parte importante da construção do traje e do personagem. Consideramos aqui 
acessórios cenográficos: espadas, turbantes, penas, tacapes, cocares, entre outros. 
Estes são em geral artefatos com ligação direta à história da origem do personagem. 
São objetos repletos de significados que contam histórias sobre o que cada país 
produzia e exportava. Isto valia, por exemplo, para o tecido utilizado no traje, cuja 
história dá origem aos tecidos78, em sua maioria descobertos no oriente, como na Índia 
e na China. Exemplos desta análise podem ser observados na utilização do veludo nos 
trajes das atrações italianas e da seda nas atrações orientalizadas, como o Gigante 
Chinês, nos trajes das Circasian Beauties, no traje de Chang e Eng, ou de qualquer 
outra atração proveniente da China, Japão ou de outro lugar do extremo oriente. No 
traje destes poderíamos observar também a utilização de modelagens e linguagens 
têxteis apropriadas destas culturas, em elementos orientais tais como: bordados 
com símbolos específicos, quimonos, tecidos amarrados no corpo com “dobraduras” 
específicas dos povos orientais como as utilizadas nos sáris indianos, bem como as 
amarrações feitas para a “fralda” e o turbante utilizados por faquires.

Os principais materiais utilizados nos trajes são tecidos naturais, devido à 
tecnologia têxtil do período não ser avançada no desenvolvimento de fibras artificiais. 
Exemplos destes tecidos são: veludo, seda, lã, peles de animais com pelagens longas 

78    Para desenvolvermos esta ligação entre os tecidos e a origem dos personagens, vale lembrar a história 
dos tecidos. A seda foi uma descoberta chinesa, que começou a ser importada para a Europa durante as 
explorações marítimas que levaram o homem europeu às Índias, fornecendo acesso à “rota da seda”. O veludo 
foi criado na antiga Índia e foi importado durante muito tempo em países da Europa. Nos séculos XIV e XV, a 
Itália passou também a produzi-lo. Até o século XIX, o veludo era feito com o fio da seda. 
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ou sem pelagem e lustrosos como nos sapatos de couro. As cores percebidas são: 
preto, branco e marrom, já que as imagens são em preto e branco ou sépia. A cor 
principal nos trajes é o preto, mesmo se levarmos em consideração que devido às 
imagens serem em preto e branco, qualquer tecido com tonalidade mais escura tornar-
se-ia preto. À utilização desta cor nas roupas dos freaks do CDV podemos relacionar 
evidencias simbólicas sobre a roupa de luto, traje através do qual “ A dor pessoal fazia-
se pública e visível, formando uma barreira simbólica entre o indivíduo e a sociedade” 
(Schimitt,2016,p 78).

Além do orientalismo, símbolos originais dos trajes militares e dos trajes da realeza 
também são apropriados para as exibições. Por vezes mescladas, como no traje de 
JoJo, o príncipe Russo, cujo uniforme era construído com tecidos caros e também 
com características militar. Este ostenta espadas trabalhadas, roupas com ombreiras 
militares, porém construído com tecidos finos. O mesmo acontece com alguns dos os 
gigantes.

Os recortes e aplicações servem ao propósito de guiar o olhar no trajeto do que 
deve ser observado da morfologia apresentada. Foram observados recortes em “V” 
que se transformam em verdadeiras setas, apontando para o elemento maravilhoso 
daquele corpo, ou texturas e padrões que atraem e repelem, que fazem com que o 
olho se movimente, buscando os atrativos desta imagem. A utilização de listras foi 
observada como artifício de atração, nas meias dos personagens com membros 
inferiores extras enquanto crianças, por exemplo. As listras vinham acompanhadas 
da utilização de peças de roupas brancas ou pretas, mas sempre lisas. Ainda sobre 
as meias, observamos também que estas tornam-se pretas conforme a atração 
envelhece. Portanto, neste exemplo, as listras tratam-se de um padrão lúdico, infantil. 
Listras são aplicadas também nas saias das Carolina Twins. Neste exemplo, estas 
tratam de conduzir o olhar ao sentido horizontal, ampliando a dimensão destes corpos, 
unidos pelo quadril. Um exemplo da utilização das listras para movimentação vertical, 
utilizando-as horizontalmente, pode ser observado na imagem de Myrtle Corbin adulta, 
onde uma blusa com decote fechado, com listras horizontais é posicionado sob um 
casaco liso, com decote “V” que aponta diretamente para suas pernas excedentes. 
Tratando-se, assim, de um elemento que “expulsa” o olhar de sua parte superior e guia 
o olhar verticalmente devido à combinação com a segunda camada.
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3.1.7 A exibição médica

No século XIX, conforme mencionado anteriormente, devido ao imperialismo, 
ao eugenismo e à necessidade de higienização das pessoas e das raças, estudos 
como a frenologia e a antropometria fortaleciam o racismo do período, por utilizarem 
as medidas consideradas normais, estipuladas a partir das dimensões corporais de 
um homem europeu branco. Investigações eram realizadas em corpos diferentes em 
busca de medidas que os encaixasse em alguma das diferentes “raças de humano”.

Neste período, muitos cirurgiões criavam suas coleções particulares para auxiliar 
nas observações e agrupamento de novas “espécies” humanas. A coleção era de uso 
dos médicos e estudantes de medicina da época, para o aprimoramento do ensino e 
do conhecimento. Sendo assim, estes entravam em concorrência com os empresários 
de exibição de curiosidades para conseguir arrematar o corpo das atrações quando 
estas faleciam. Alguns médicos conseguiam “capturar” as atrações em vida (Joseph 
Merrick), mas, em sua maioria, o corpo morto acabava sendo analisado, reproduzido, 
conservado, dissecado e exposto em prol dos estudos médicos.

A conservação destes corpos nos museus ainda é discutida. Acredita-se que se 
deve dar paz ao corpo que já sofreu tanto com a exposição em vida. Algumas atrações, 
durante o século XXI, foram enterradas em seus locais de origem, permanecendo 
apenas suas réplicas expostas em museus que expõem corpos que se distanciam do 
padrão e que seguem existindo. São exemplos: Mutter’s Museum (Cheng e Eng, fígado 
e réplica do torso), Huntarian Museum (ossada do gigante irlandês Charles Byrne), 
Ripley’s (cabeças encolhidas e réplicas de cera dos freaks).

Alguns personagens com estas condições mais proeminentes/extravagantes, 
eram exibidos como objetos de estudos médicos. Diversas fotos são encontradas dos 
personagens nus, fotografados em todos os ângulos para que possam ser evidenciados 
todos os membros e as configurações dos corpos apresentados. As representações 
antropométricas, distribuídas entre médicos para a observação contínua da anatomia 
apresentada, eram a medicalização das imagens dos freaks. 

A aproximação de corpos femininos diferentes para a investigação não deixava de 
ter a erotização, apesar da utilização do discurso médico como argumento para gerar 
a possibilidade de tocar este corpo, que de outra forma seria imoral. A exposição da 
genitália dos pacientes era feita com interesse de desbravamento do corpo feminino. A 
dissecação de corpos femininos e, principalmente grávidas, sempre foi mais difícil de 
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ser executada pela indisponibilidade dos corpos.

O corpo diferente era explorado pelo exotismo, por perversão e curiosidade. A 
ciência era uma desculpa para poder tocar. Como pessoas civilizadas, não se utilizam 
da religião para apropriar-se dos corpos como na inquisição, no suplício, para que 
estes sejam utilizados de exemplo para um ensinamento mais amplo. Agora a ciência, 
a evolução do pensamento humano, do conhecimento sobre o que constitui a natureza 
humana e do funcionamento dentro das discrepâncias era a desculpa para investigar 
e expor estes corpos, considerados outras espécies de humano ou, posteriormente, 
doentes, que serviriam de exemplo contrario à norma.

Atualmente exploramos o corpo para achar a cura, antes alguns corpos eram 
investigados para validar a teoria Darwinista. A busca pelo elo perdido, a busca por 
especificar as hierarquias de humanidade de cada ser. Hierarquizar de acordo com 
sua discrepância em relação ao homem branco europeu. Em paralelo, os corpos 
normais europeus eram examinados para tirar benefícios das doenças do momento. 
A preocupação médica sobre o corpo europeu no período buscava a cura de doenças 
que degeneram o corpo e a moral da população, doenças sexualmente transmissíveis 
como a sífilis, ocasionadas pelo trabalho, como o tifo, pelo ócio e pelo consumo de 
substâncias degenerativas, como o alcoolismo e a tuberculose.

Após a morte das atrações, que foram absorvidas pela medicina, os corpos ficam 
em exibição nos museus, juntamente com as ilustrações realizadas durante seu estudo, 
réplicas de seus órgãos, ou mesmo seus órgãos conservados em recipientes de vidro. 
Como se fossem relíquias ou obras de arte a serem observadas por todos os olhares 
atentos. Segundo Courtine, “os despojos do monstro compartilham com os do santo 
o antigo privilégio de alimentar como relíquia a curiosidade das multidões”. (Courtine, 
2011, p.265)

No século XIX, não era incomum o fascínio pelo bizarro e pelo corpo morto. 
Para os cidadãos vitorianos era necessário manter-se próximo dos que se foram, a 
manutenção de relíquias post-mortem era comum. Podemos observar estas relíquias 
em quadros, feitos com cachos de cabelo dos entes mortos, formando guirlandas dentro 
de quadros que representavam a ordem de falecimento dos entes de acordo com o 
posicionamento do cacho, por exemplo, ou nas imagens de cartes de visite produzidas 
dos familiares mortos, como se estivessem vivos, utilizando artifícios que colaborariam 
para que este se mantivesse em pé, ou sentado, aparentando vida; também é visível 
o interesse por divertimentos que evocam o post-mortem, como a brincadeira do copo, 
as mesas espíritas que ocorriam na época realizadas pelas as irmãs Fox e eram de 
grande interesse para alguns cidadãos preocupados com o outro lado da vida, ou em 
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entrar em contato com alguém que se foi.

Nos museus de história natural da época, era possível observar os corpos 
apropriados pela medicina de maneira acessível à população. Na instituição era 
possível observar exemplos de outras doenças que acometiam corpos outrora sadios. 
No período, a sífilis era uma doença frequente e os resultados desta no corpo poderiam 
ser observados em museus, nos crânios reais que foram degenerados pela doença, 
também em moldes de cera feitos de pessoas que sofreram com a doença, além de 
ilustrações que exibiam os estágios da doença.

Esta foi, portanto, uma das formas essenciais da formação do poder 
de normalização na virada do século: a extensão do domínio da norma 
se realizou através de um conjunto de dispositivos de exibição do seu 
contrário, de apresentação da sua imagem invertida” (Courtine, 2011, 
p.261)

Os exemplos fornecidos pelas imagens da sífilis expostas no museu serviam 
como um alerta sobre os resultados da promiscuidade sexual, sobre a importância da 
prática da higiene e as virtudes da profilaxia (Courtine, J.J, 2011,p.261). Retratam um 
exemplo do contrário à norma, do eugenismo presente no período, uma escola dos 
problemas da sexualidade exacerbada, uma imagem para informar pelo choque o que 
não é a norma e deve ser temido, funcionando como um exemplo do que não deve 
ser feito para se preservar a saúde, ou do que não se deve constituir para ser parte da 
norma. 

O fim da vida das exibições não se dava após cessarem as batidas de seu 
coração. Geralmente se dava a disputa de seus restos mortais entre um exibidor de 
curiosidades e um médico. “Querendo ambos satisfazer dois tipos de curiosidade e 
delas tirarem proveito” (Courtine, 2011, p.287) Os médicos poderiam se apropriar dos 
corpos após sua morte, através da permissão dada por membros das famílias destas 
pessoas, através de disputas com governos e empresários de shows de aberrações, 
ou poderiam apropriar-se destes enquanto vivos, como mencionado na história de 
Joseph Merrick, o homem elefante e Sarah Baartam, a Vênus Hotentote.

O museu do cirurgião Thomas Dent Mütter é responsável por organizar uma 
grande coleção de sistemas anatômicos e espécimes médicos. Em sua coleção figuram 
várias estranhezas humanas, entre elas a réplica da parte superior do corpo e o fígado 
conservado dos gêmeos siameses Chang e Eng. Em 1874, após a morte de Chang e 
Eng, nesta ordem, ocorreu a necropsia permitida pela família. Esta se iniciou na casa 
dos gêmeos e terminou no museu do Dr. Mütter. O corpo retornou para sua família para 
ser enterrado na Carolina do Norte, mas antes foi feita uma réplica das cabeças e torço 
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dos gêmeos, que permanece em exibição no museu.79 (Imagem 108)

A universidade também recebeu a permissão de manter o fígado que dividiam 
e uma das cadeiras com design amplo para acomodar os dois cedida pela família 
de Eng. (Worden, Gretchen,2002, p.183)80 É por causa da fama de Chang e Eng, 
e de terem sido anunciados como os gêmeos provenientes do Sião que os gêmeos 
siameses levam este nome.

3.1.7.1 A fotografia médica 

A criação de imagens que reproduzam o que era visualizado em estudos médicos 
sempre se fez necessária. Ilustrações ou fotografias são um método de eternizar as 
imagens. Estas são necessárias para o registro que proporcionará o estudo posterior 
do corpo exibido. A fotografia era o que os cientistas esperavam para multiplicar o 

79   Mutter’s Museum , College of Physicians of Philadelphia, 9 S 22nd St, Philadelphia, PA 19103, EUA
80  Mütter’s Museum of the College of Pysicians of Philadelphia, Gretchen Worden. NY, Blast Books, Inc., 2002.

Fonte: http://bit.ly/2u4OcQd

Imagem 108:  Réplica torso Chang e Eng em exibição no Mütter’s Museum. 
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campo de sua observação; o ato de compará-las e agrupá-las permitiu a observação 
de movimentos, posturas, detalhes e texturas da pele dos corpos figurados. 

A fotografia permitiu o compartilhamento entre médicos das pesquisas referentes 
a estes corpos. As representações, mais realistas do que as ilustrações, que poderiam 
distorcer o objeto observado nas representações feitas para evidenciar detalhes que 
escapam ao olho nu, oferecem às ciências naturais serviços que nem o desenho, nem 
a gravura poderiam alcançar. Para se ter uma ideia, o zoologista, para desenvolver 
uma representação suficiente para análise, precisa quase sempre de dois tipos de 
imagem: figuras de conjunto não ampliadas e figuras de certas partes características, 
mais ou menos ampliadas. 

A fotografia torna-se uma nova retina ao eternizar a imagem como se estivesse 
sendo vista pessoalmente, uma representação fidedigna que possibilitava a visualização 
aproximada de detalhes de qualquer parte da imagem, a qualquer momento, apenas 
com a utilização de lupas (Samain, Étienne, 2001).

Quando o zoologista faz um desenho, ele representa apenas o que 
ele observa no seu modelo, e, consequentemente, a imagem traçada 
pelo seu lápis traduz somente a ideia mais ou menos completa que ele 
concebeu da coisa a ser reproduzida, de tal modo que é pouco provável 
que a figura assim obtida mostre com clareza os caracteres que o autor 
não terá levado em conta (...). Mas com a fotografia, a situação poderia 
ser outra. Pois uma imagem fotográfica bem feita oferece não somente 
o que o autor pessoalmente viu e quis representar, mas também tudo 
aquilo que está realmente visível no objeto assim reproduzido. Um outro 
naturalista poderá desta maneira captar dados que o primeiro não terá 
percebido e, graças à imagem, fazer verdadeiras descobertas, como teria 
feito observando o objeto ao natural (La Lumière apud Samain, Étienne, 
2001).

Nas fotos, é notável a presença maciça do sintoma teratológico, através da 
disposição dos corpos na maioria dos casos desnudados, vistos de frente, de perfil e de 
costas, dos quais se mede, também, o crânio, para comparar o “conjunto” aos padrões 
do europeu. A superexposição do corpo desnudado intensifica uma antropologia 
comparativa que procura signos, marcas e diferenças cravadas à superfície da pele 
humana. As fotografias proporcionam a visibilidade dos sinais discrepantes da norma 
e também possibilitam uma “escala” da diferença destes, tentando com isso colocar 
uma ordem no catálogo das raças humanas e das espécies animais, tendo como uma 
filosofia zoológica, formulada pelo inglês Charles Darwin (1809-1882), autor do famoso 
estudo A origem das espécies (1859), para quem seleção natural e luta pela vida 
desempenham um papel determinante na constituição dessas espécies. 

A antropologia francesa, em meados do século passado, segundo Samain, 
Étienne, parece se originar a partir das ideias desenvolvidas por Georges-Louis Buffon 
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(1707-1788) e seus colaboradores nos 36 volumes da História Natural do Homem, 
o primeiro tratado sistemático de antropologia (publicado a partir de 1749). Buffon, 
empirista e homem de gabinete, sempre bem informado, procura, na sua época, 
empreender o inventário da condição humana em diferentes climas e em diversos 
estágios de evolução das sociedades. (Samain, Étienne,2001)

Um universo no qual o homem, no entanto, é o “ser único e superior por 
essência”, já que todos os outros seres que o povoam “submetem-se à 
sua lei” (Buffon). Nos rastros de Buffon, essa antropologia reivindicará 
duas coisas de particular relevância. A primeira é significativa em termos 
teóricos: há de se buscar, antes de mais nada, as características físicas 
que definem a espécie humana, cujas raças (europeia, negra, chinesa e 
americana [Buffon]) representam apenas as “variedades” ou “variações” 
de uma espécie humana, distinta, todavia, da espécie animal. A segunda 
é fundamental em termos metodológicos: a nascente antropologia define 
a questão da observação: é preciso saber ver, aprender a olhar, precisar 
e definir de que lugar e sob que ângulo enfocamos o nosso olhar, munir-
se de instrumentos tecnológicos capazes de oferecer o registro o mais 
objetivo e preciso possível dos tipos de todas as raças humanas e dos 
caracteres fisionômicos distintivos de cada uma delas (Samain, Étienne, 
2001) 81

.Sonhava-se com o mapeamento visual da humanidade. Com certeza a fotografia 
vai desempenhar o seu papel multiplicando os registros dos tipos e das raças humanas. 
Esse esforço generalizado de “tipologização” da espécie humana conduzirá a uma série 
de experimentos, conforme lista Étienne Samain (2001): fotografias antropométricas 
(Thomas Henry Huxley, John Lamprey); fotografias “compósitas” (Francis Galton, Arthur 
Batut); tipologia das doenças mentais e nervosas (Hugh W. Diamond, John Conolly, 
Jean-Marie Charcot e Albert Londe); ou identificação das personalidades criminosas, 
assassinas, loucas (Cesare Lombroso). 

81  Quando a fotografia (já) fazia os antropólogos sonharem: O jornal La Lumière (1851-1860)1  Étienne Samain 
Professor do Programa de Pós-Graduação em Multimeios do Instituto de Artes e Coordenador Científico do 
Centro de Memória (CMU) ¾ Unicamp
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Imagem 109: CDV Médico pertencente à coleção do Mütters Museum.

Imagem 110: CDV Médico Francesco 
“Frank”  Lentini - Frente. 

Imagem 111: CDV Médico  Francesco 
“Frank”  Lentini - Costas

Fonte: http://bit.ly/2tJbZ8N

Fonte: http://bit.ly/2u4PPNuFonte: http://bit.ly/2tJK1tK
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Imagem 112: CDV Médico Irmãos 
Tocci - crianças

Imagem 114: CDV Médico Dumas. 

Imagem 113: CDV Médico Irmãos 
Tocci - bebês. 

Imagem 115: CDV Médico Carolina Twins 
1870-1871

Fonte: http://bit.ly/2h99evB

Fonte: http://bit.ly/2h9a0sx

Fonte: http://bit.ly/2tPPLGa

Fonte: http://bit.ly/2u4NimA
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Imagem 117: Fotografia “Vênus 
Hotentote”

Imagem 116: CDV Médico Siameses Jones.

Imagem 118: Instruções fotométricas  Huxley 
aplicadas a uma mulher aborigene da Austrália 

(1870)

Fonte: http://bit.ly/2vk2lOv

Fonte: http://bit.ly/2eTkjA Fonte: http://bit.ly/2v4iWVN
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3.1.8 A Vênus Hotentote 

Sartjie Baartman (1789-1815), 
originária da África austral, sujeito das 
observações de Cuvier, tinha sido 
“trazida do Cabo” quando tinha uns dez 
anos de idade. Quando ele a viu pela 
primeira vez em Paris, “ela acreditava 
ter 26 anos”. Um inglês a tinha feito 
acreditar que ganharia uma grande 
fortuna, caso viesse a se oferecer à 
curiosidade dos europeus, mas acabou 
deixando-a com um mostrador de 
animais de Paris, na casa do qual ela 
morreu, alcoólatra, de varíola. Quando, 
em 1816, Cuvier fez sua necropsia, 
concluiu que, se as “hotentotes” faziam 
parte da espécie humana, eram dotadas 
de particularidades raciais tais como um 
amontoado gorduroso nas coxas e o 
“avental”, isto é, uma hipertrofiada parte 
da vulva interpretada como testemunho 
de hipersexualidade (Roquebert, 1994: 
10). No imaginário popular, Saartje se 
tornara a mulher africana “típica”82.

O filme Vênus Negra (2010) é um exemplo de tudo o que falamos até aqui 
sobre a exibição do corpo diferente durante o século XIX, por parte dos empresários 
exibidores de curiosidades e da medicina, contando também com a participação de 
Sartjie no diálogo sobre sua exibição, nos fazendo questionar sobre o que é dito e o 
que realmente deve ter sido nos bastidores as histórias sobre a exibição de pessoas 
no freak show.

Na primeira cena do filme, durante a exposição médica de Sartjie, classificada 
como Bochiman, cientistas traçam uma comparação desta com um macaco.  
Buscando evidencias que expliquem a dimensão de suas nádegas, e que confirmem 

82  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000200003

Fonte: http://bit.ly/2v4gX46

Imagem 119: Pôster do Filme Vénus Noir . 
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seu pertencimento à raça dos hotentotes, exibem a comparação das dimensões de 
seu crânio dentro da escala da frenologia, que a posiciona próxima aos macacos, o 
médico ministrante exclama: “nunca vi uma cabeça de humano tão semelhante à de um 
macaco”. Para exercer uma comparação, este fornece o crânio de um homem egípcio, 
e estabelece a inferioridade do crânio de Sartjie em relação a este e ao dos seres 
humanos “regulares”, classificando-os entre comprimidos e deprimidos. Os cientistas 
estabeleciam assim raças de negro através do crânio. O Negro e os hotentotes eram 
outras raças de homem para os cientistas que lotavam um anfiteatro observando tal 
atração e fazendo anotações sobre seus aspectos maravilhosos. 

A cena seguinte retrata Londres de 1810, em uma das ruas onde as atrações 
se apresentavam. Em Picadilly Mall, ao lado da mulher barbada e do gigante, dos 
ursos, do homem mais forte do mundo, estava o exótico rosto da Vênus Hotentote, um 
fenômeno do “dark” continente africano. Seu empresário exclama ao convidar o público 
a visitar o show: “ela não é um animal, é um ser humano”.  

Durante sua apresentação, a Vênus Hotentote apresenta um comportamento 
animal. Ataca seu empresário, exemplificando o perigo que representa. Uma selvagem 
genuína. O empresário a trata como um animal, segurando-a por uma coleira presa em 
seu pescoço. Uma das atrações do show era que a Vênus imitasse o andar de uma 
europeia, causando a ira de algumas mulheres presentes. Ao fim desta apresentação, 
o empresário fornece um petisco como forma de parabenização pelo bom trabalho e 
obediência, como se faz com animais treinados.

Seu traje é uma malha com a cor semelhante à da sua pele, fazendo com que esta 
pareça nua. A dança selvagem consiste em tremer suas nádegas em direção à plateia 
ao ritmo de tambores. Para confirmar a veracidade destas, o público é estimulado a 

Fonte: http://bit.ly/2w6zgSR

Imagem 120: Cena “A Vênus Negra” - Exposição post-mortem. 
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tocar na Vênus. Considerado libertinagem por alguns, principalmente pelas mulheres, 
os homens tocam com animação, à revelia da mesma, e para o prazer daqueles que 
tinham pouca oportunidade de tocar mulheres desta maneira normalmente. 

Fora do palco ela é apenas uma mulher comum, porém triste e alcoólatra, 
cansada das apresentações e do toque do público em seu corpo, que se repetia a 
cada apresentação. Na Cidade do Cabo era doméstica e amamentou os filhos de 
seu empresário. Em relação às apresentações, este a convence de que é um bom 
negócio para todos e que ela não esta sendo violada de maneira nenhuma durante as 
apresentações.

Quando Vênus toca uma música de verdade durante sua apresentação, exibindo 
sua humanidade e talento, a plateia e o empresário ficam embasbacados. O empresário, 
que controla a imagem que ela deve passar ao público, não concorda com a ideia dela 
tomar as rédeas da apresentação e, bravo com a situação, a humilha depois do show.

A extensa crítica aos shows levou ao julgamento do empresário que estaria 
tratando Sartjie como um animal e a mantendo como escrava. Este, para defender-se, 
apresenta à corte Alexander Dunlop, um médico que o apoiava e poderia lhe fornecer 
credibilidade.

O show é considerado obsceno, não pela situação em que coloca Sartjie, mas 
sim devido ao figurino com que ela se apresenta que, por ser feito com tecido justo, 
colante e cor da pele, revela todas as nuances de seu corpo e sugere sua nudez. Para 
o juiz responsável pelo julgamento é necessário que o show forneça dor física à pessoa 
que se apresenta para que possa julgá-lo como indevido. 

Fonte: http://bit.ly/2u56EZ3

Imagem 121: Cena “ A Vênus Negra” - Apresentação em Londres
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O corpo de Sarah foi exposto e sexualizado de todas as maneiras com a exibição 
de suas nádegas e de sua genitália, que apresentava lábios prolongados ao público. A 
exibição de sua genitália, apresentada no início do filme, foi objeto da ciência apenas 
depois de sua morte. 

Os médicos, que tinham interesse em investigar o “avental da hotentote”, a 
conhecem durante sua estadia na França, onde se apresentou à nobreza. Lá, sua 
apresentação se dava com um traje de malha justo como o de Londres, porém 
vermelho com um decote profundo que deixava, por vezes, seus seios à mostra. 
Colares de contas cobrem seu decote quando fica parada, porém ao longo de seu 
show, ao mover-se, temos relances de seus seios expostos. Seus acessórios têm mais 
informações tribais, como conchas ou mandalas com pedras coloridas aplicadas na 
faixa posicionada no meio de sua testa. Seu novo empresário a trata como tratava sua 
atração anterior, um urso, domando-a com um chicote, utilizando uma coleira com uma 
longa corrente prateada, que fornecia apenas espaço para esta mover-se limitadamente 
ao seu redor, sob seu domínio. O empresário monta nela como se fosse um animal, e 
convida o público a fazer o mesmo. Como se seu corpo não tivesse limites durante a 
apresentação. Ela havia perdido qualquer resquício de humanidade. 

O número musical ainda era uma das atrações de seu show. Seu dom musical 
é enfim apreciado, enquanto toca junto com um violinista para os nobres franceses 
amontoados ao seu redor, observando-a boquiabertos esta selvagem que poderia ter 
este tipo de inteligência. A dança na qual exibe suas nádegas para a multidão ainda 

Fonte: http://bit.ly/2v47TvZ

Imagem 122: Cena “A Vênus Negra” – Apresentação na França 
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é parte do show. Tendo o show sido acusado de atentado ao pudor em Londres, o 
antigo empresário alerta sobre as punições na França daquele período, com o ato de 
proibição do teatro e de leis rigorosas sobre shows obscenos e degradantes. No final 
do show, o público tem a chance de comunicar-se com ela, humanizando Sartjie ao 
ver que é uma pessoa também, quando separada do espetáculo, onde está apenas 
performatizando um personagem.

Sartjie chega ao museu do homem em 1815 para que as investigações 
médico-científicas se iniciem. Antes, um acordo é estabelecido para que seja gerado 
um certificado de autenticidade, que aumentaria o valor do show, fornecendo-a 
um “pedigree”. Para as análises, deveria ficar nua e parada por longos períodos, 
possibilitando sua descrição detalhada. Ilustrações e medições eram realizadas para a 
verificação de seu pertencimento à raça hotentote. 

Imagem 123: Cena “ A Vênus Negra “ - Investigação em vida I

Imagem 124: Cena “ A Vênus Negra” - Investigação em vida II. 

Fonte: http://bit.ly/2v4qnfU 

Fonte: http://bit.ly/2tJLy2V
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As medições são extensas, desde o seu crânio, com 17 centímetros da testa à 
parte posterior de sua cabeça, a medida da base de seu nariz até a ponta de seu queixo e 
o ângulo de sua face, cujo resultado era de 71 cm, medidas que usaram para comparar 
a uma tabela pré-estabelecida de crânios. Medem também seus seios, seus mamilos, 
buscando respostas sobre o que a deixava desproporcional, e concluem que deveriam 
ser os 100.3 cm de suas nádegas os responsáveis. Foi constatado que o aumento das 
nádegas se deu após o nascimento de seu filho, e este comportamento anatômico 
foi comparado ao de raças de macacos nas quais suas fêmeas experimentavam o 
mesmo. Nestas cenas, Sartjie traja apenas uma tanga com contas que chacoalham 
quando se movimenta. 

Ao morrer, o empresário vendeu seu corpo para os médicos que a examinaram 
anteriormente, e que agora poderiam enfim examiná-la por completo. Estes fizeram 
uma réplica de gesso de Sartjie, utilizando seu corpo sem vida como molde. Quando 
o corpo é absorvido pela medicina, todo o fascínio e  prazer que significava para 
aqueles médicos poderem tocar este corpo em sua totalidade é nítido. Estes retiraram 
os grandes lábios de sua vagina com o tamanho de 8,5 centímetros, conservando-os 
em um recipiente de vidro para exibição póstuma. Seu cérebro também foi medido e 
pesado e depois colocado em um recipiente de vidro para conservação. 

Fonte:  http://www.museedelhomme.fr/

Imagem 125: Página do site do Museu do Homem, Sartjie Baartman em exposição 
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Seus restos mortais foram exibidos até 1974 no museu do homem, em Paris. Em 
1994, a África do Sul pediu sua restituição à França e, em 9 de agosto de 2002, seus 
restos mortais foram sepultados em sua terra natal.

3.1.9 A humanização do monstro

A partir da década de 1880, surgiam novas sensibilidades diante da miséria 
anatômica e moral das curiosidades humanas (Courtine, 2011, p.287). De acordo 
com Courtine, no decorrer do século XIX, o aumento da compaixão ocorreu devido ao 
reconhecimento pela teratologia do caráter humano das monstruosidades. 

A teratologia constituiu um avanço crucial no conhecimento do ser vivo, 
pelo fato de ter mostrado pertencerem à espécie humana certas formas 
de vida que pareciam manifestar diante dela a mais irredutível alteridade. 
Sua lição é clara e simples: o corpo monstruoso é um corpo humano. 
(Courtine, 2011, p. 294-295)

Podemos, a partir do movimento de compaixão ocorrido no final do século XIX 
e início do XX, ver o posicionamento dos corpos diferentes como doentes e não mais 
monstruosos. A humanidade dos monstros vai ser reconhecida e seu sofrimento vai 
despertar compaixão (Courtine, 2011, p.297). Este, segundo Courtine, foi o início do 
declínio da indústria devido à compaixão pública sobre corpos “doentes” entre 1930 
e 1940, havendo um controle maior das exibições depois da primeira guerra mundial 
(1914-1918) 

Procura-se impedir, a partir de 1863, a apresentação das mutilações e 
das enfermidades, proibindo o acesso da profissão aos “cegos, aos sem 
pernas, manetas, estropiados e outras pessoas doentes”. Exige-se em 
1893 uma vigilância toda especial das “exibições de fenômenos, museus 
de anatomia, sonâmbulos, charlatães”. Proíbem-se enfim, em 1896, 
“as exibições de fenômenos vivos, os espetáculos que apresentem um 
caráter obsceno ou repugnante, as exibições de mulheres sob qualquer 
forma que seja e, de modo geral, os espetáculos conhecidos como entra 

e sai. (Courtine,2011, p.300) 

A exibição tornou-se vigiada e artimanhas para dificultar a propagação deste 
tipo de entretenimento surgiram com o passar do tempo. Em 1920, o prefeito de Lyon 
determinou uma visita médica prévia aos museus de anatomia para que as atrações 
fossem “validadas”. “Trata-se também, por outro lado, de justificar a sanção moral 
concedendo exclusivamente à inspeção médica o direito do olhar legítimo sobre o 
espetáculo das anomalias corporais.“ (Courtine, 2011, p. 301). Em 1883, os Irmãos 
Tocci foram impedidos de se apresentar na França. No mesmo ano, Joseph Merrick 
teve sua apresentação barrada em Londres. (Courtine, 2011, p. 253)
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Será ainda exigida em questões que, embora menos graves que as 
precedentes, tenham no entanto o seu interesse social; pode assim 
acontecer que a autoridade que nega ou concede o direito de exibição 
dos monstros tenha necessidade de ser informada sobre a realidade do 
fenômeno, para que a curiosidade pública não seja enganada por alguma 
trapaça. Neste caso, a inspeção mais sumária bastará para dissipar a 
incerteza e fixar a administração sobre este ponto. No campo da exibição 
do anormal, o olhar médico está a ponto de adquirir força de lei. (Courtine, 
2011, p.296-297)

Na Inglaterra, a questão principal continua sendo a atribuição do caráter humano 
aos monstros, que os condiciona a direitos comuns a pessoas. Com a humanização 
dos monstros e com a perseguição policial que ocorria sobre seus shows, era inevitável 
o surgimento de questionamentos sobre os limites estabelecidos pelas leis sobre 
estes corpos. Seriam julgados? Seriam abarcados pelas ”leis dos homens”? Courtine 
traça uma comparação com o monstro jurídico-biológico de Foucault, sobre como a 
concepção humana do monstro gera também impacto na esfera jurídica. 

Isto não poderia, fora de dúvida, permanecer sem efeito na própria 
esfera jurídica. O estabelecimento, pela ciência, do caráter humano das 
monstruosidades iria ter consequências fundamentais quanto à atribuição 
de personalidade jurídica aos monstros: assim como não era “contra a 
natureza”, o monstro não estava fadado a permanecer “fora da lei”.  
(Courtine, 2011, p. 295)

Conforme mencionado anteriormente, a relação da medicina com a monstruosidade 
é íntima e auxiliou também durante a mudança jurídica da imagem monstruosa. A palavra 
da medicina é o peso e a medida utilizados para que pessoas sejam incriminadas 
ou não em investigações sobre os infanticídios teratológicos, fornecendo informações 
sobre o grau de monstruosidade das pessoas envolvidas na investigação.

A questão da viabilidade se tornou, deste modo, um elemento essencial da 
apreciação jurídica e colocou o direito na dependência da perícia médica. 
Caberá ao médico, daqui em diante, dar o parecer sobre a viabilidade de 
um monstro, conforme as categorias elaboradas em um quadro sinótico 
por Geoffroy Saint-Hilaire: Seres natimortos, seres que nascem, mas 
sobrevivem só por instantes, que chegam aos trinta anos, tendo uma 
duração de vida normal. O domínio médico se estende então para além 
do corpo do monstro, à sua personalidade jurídica, às condições de sua 
geração, ao prognóstico de seu fim: o monstro se torna com todo o direito 
um tema de medicina legal. É ainda o médico legista que vai detectar as 
manobras criminosas no caso em que haja suspeita de um infanticídio 
teratológico. (Courtine, 2011, p. 296)

O voyeurismo e o exibicionismo entram em questão em 1880 com as classificações 
psiquiátricas que são formas inéditas de tomar o olhar como objetivo. A curiosidade 
humana, quando exercida fora da esfera da medicina, será viciosa, doentia, perversa. 
Um desvio psicológico em face da norma.

(…) os anos de 1880 são aqueles em que se nomeiam e se descrevem as 
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perversões e, entre estas, as “pulsações parciais” que se baseiam sobre 
uma “erotização do olhar”, o voyeurismo e o exibicionismo. O recurso à 
intervenção médica nas disposições jurídicas e administrativas de controle 
da cultura visual vai dali em diante estender o campo das anomalias dos 
objetos aos sujeitos das deformidades expostas aos olhares postos sobre 
elas, da pulsão curiosa à qualificação psicológica da pessoa que a ela se 
entrega (Courtine, 2011, p. 303)

Nos capítulos seguintes veremos como se deu a continuação da indústria apesar 
desta sensibilização na percepção pública dos corpos diferentes transformando-os em 
corpos doentes. Como foram as modificações propiciadas por esta mudança? Como 
a indústria continuou existindo? Como os performers se relacionam com a exibição de 
seus corpos dentro de outro contexto histórico? Além de tratarmos da apropriação da 
indústria de novas mídias para sua apresentação e a criação e novos personagens para 
fazerem parte do hall dos freaks, estes figurarão em meio a novos artistas reproduzindo  
o enredo de personagens com morfologias similares, no formato de apresentação aqui 
descrito.

3.2 Século XX (1901-2000)

A indústria do freak show pode ser dividida entre as duas metades do século XX. A 
primeira metade constitui a fase de decadência do freak show dentro dos locais antigos, 
como nos museus e nos circos. No início do século, os parques de diversão, tornam-se 
mais atraentes para o público do que os circos. Com diversas outras atrações, estes 
eram uma continuação das World Fair, uma amostra de toda a tecnologia do período, 
que levava as pessoas da era vitoriana à era da informação. Assim como as grandes 
feiras, os parques também contavam com sua parcela de exibição dos corpos que 
diferiam da norma.

Mesmo que os freaks ainda pudessem ser vistos nos antigos locais utilizados 
para as apresentações, as novas mídias introduzidas na sociedade do período, como 
o cinema e a televisão, apresentavam-se como concorrência ao velho formato de 
entretenimento, gerando o desinteresse da população perante as atrações disponíveis 
até aquele momento. As novas atrações eram grandes e brilhantes telas onde a vida 
poderia ser recriada e projetada de maneira atraente, na maior parte das vezes. 
Como estas mídias tinham como um de seus objetivos reproduzir aspectos da vida, 
apresentariam também corpos monstruosos.

Neste século, o cinema produziu novas leituras dos corpos diferentes, posicionando 
a monstruosidade em cena. Aqueles que eram remendados, deformados, com excessos 
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ou decréscimos reproduziam o discurso do monstro do século passado, porém, no 
terror cinematográfico, os monstros e freaks ganharam outros enredos. O fascínio e 
o medo do corpo desconhecido são reforçados dentro deste estilo de construção. O 
discurso impõe que os feios e deformados são maus, estes são, majoritariamente, os 
vilões.

O monstro é algo da ordem do real, isso é, algo de não representável. 
Quanto ao monstruoso, este é produção de discursos, circulação de 
imagens, consumo atento e curioso de signos, inscrição do monstro no 
campo imaginário da representação. (Courtine, 2011, p. 274)

Com a introdução da imagem gravada e reproduzida em grandes ou pequenas 
telas, ainda sem cores, os cinemas tornaram-se uma grande forma de entretenimento 
para a população, desde as apresentações de filmes simples do Cinematógrafo 
Lumière, em 1893, na Columbian World Fair. No meio do século, o público poderia 
assistir a filmagens complexas, com sons, grandes produções realizadas por estúdios 
especializados na construção de tal linguagem. 

Não é de se espantar que os freaks migrariam para esta forma de apresentação, 
tendo em vista a esperteza dos integrantes desta indústria, que não tardariam em 
perceber mais esta forma de lucrar com a exibição de suas anatomias. No início da 
primeira metade do século XX, o filme Freaks, de Tod Browning, gravado em 1932, 
foi um marco da representação dos freak shows no cinema. Desta vez, os freaks 
apareciam com outro roteiro, mesmo que dentro do padrão estabelecido por Barnum, já 
que este retratava um grupo de freaks se apresentando em um circo. No filme, a história 
apresentada tem um enredo maior do que os apresentados em shows realizados para 
um número restrito de pessoas reunidas em uma sala de museu ou numa tenda de 
circo. Histórias eram construídas de maneira a romantizar a vida dos freaks e construir 
narrativas de amor ou ódio, além de exibir sua anatomia. Posteriormente ao filme, a 
propaganda individual dos freaks tornou-se uma nova forma do show. 

A tecnologia desenvolvida visando à evolução de aparatos a serem utilizados em 
guerras colaborou para que, em 1928 nos Estados Unidos, e em 1929 no Reino Unido, 
fosse possível acessar o mundo da fantasia dentro das moradias, através da televisão. 
Na década de 1930, emissoras como a BBC e CBS já haviam surgido e os aparelhos 
de TV começavam a ser produzidos em grande escala, mesmo o acesso a estes sendo 
limitado devido ao valor restritivo que fazia com que o rádio ainda fosse o principal meio 
de comunicação. Apenas nos anos 1950 a televisão seria amplamente difundida.

Na segunda metade do século, programas televisivos reunidos sob a classificação 
de séries médicas documentais foram realizados para introduzir a história de vida e 
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a superação dos obstáculos impostos àqueles cujos corpos eram extremamente 
diversos. As pessoas exibidas nesses programas apresentam morfologias similares 
às apresentadas nos freak shows vitorianos, e muito do enredo aqui aplicado pode ser 
utilizado como objeto para a comparação entre estes dois tipos de exibição do corpo 
que foge à norma. No entanto, não podemos posicioná-los como freaks, pois não se 
posicionam como estes, não se apresentam sob esta nomenclatura.

Tais pessoas ganham dinheiro e servem como entretenimento ao apresentar 
sua anatomia, porém sob outra ótica, a de uma medicalização explicitada e do apelo 
exacerbado à compaixão por sua condição de “corpo doente”. Da mesma forma que 
foi descrito no capítulo anterior, este tipo de exibição atua como uma reconstrução da 
observação médica, na qual a exibição é focada no fascínio para que conheçamos 
melhor este corpo, como se comporta, como se movimenta, a que grupo pertence e 
qual é a realidade vivida por ele. Esta forma de exibição fornece uma ótica focada no 
microcosmo da deficiência, dentro de suas casas, rotina e superação83 diária, exibindo 
aos que possuem corpos dentro dos padrões, de maneira muito aproximada, uma 
realidade que lhes escapa. Ao suprir a curiosidade e o interesse do público pelo exótico 
através da observação, estes vivem suas vidas reais, que, como no freak show, têm 
suas narrativas e características ampliadas. 

Na segunda metade do século, em Coney Island, performers como Jennifer Miller 
e Matt Fraser iniciariam suas carreiras, auxiliando na perpetuação do freak show, 
introduzindo uma renovação da indústria, com novas maneiras de apresentação e 
novos discursos embutidos nessas. Todavia, por seguirem o roteiro estabelecido para 
a apresentação de seus aspectos espetaculares, a apresentação mantém-se dentro do 
formato iniciado por Barnum no século anterior. (Roteiros descritos no capítulo anterior 
em “O Traje e a Cena”)

Os freaks dependem da sensibilidade das épocas para se posicionarem 
como objeto de observação. É necessário que se molde o conteúdo e o modo da 
apresentação ao paladar do público, que precisa se sentir atraído para observá-los, 
sem constrangimentos morais ou éticos que possam estar envolvidos na análise 
destas apresentações, dadas as mudanças da percepção dos corpos outros, serem 
corpos doentes. A seguir, trataremos da discussão acerca do século XX, a decadência 
e o ressurgimento do freak show devido a tais fatores, separando, para isso, os 
acontecimentos entre as duas metades do século.

83  A utilização desta palavra é sublinhada por ser uma leitura que os posiciona em comparação aos que 
representam a norma. Sendo assim, se o funcionamento do corpo é outro, se artifícios são necessários para 
que a performance aconteça, estes são colocados no espectro da superação de limites impostos por seus 
corpos, pois superam o problema que se mostra aos outros, mesmo sem estes serem de fato problemas ou 
superação, apenas uma outra possibilidade de performance e vivência.
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3.2.1 A ponte para o futuro

Segundo Robert Bogdan, em seu livro Freak Show: Presenting Human Oddities 
for Amusement and Profit, a instituição freak show morreu em 1940, devido à 
percepção pública dos artistas como deficientes, o que diminuiu o exotismo dos shows 
e, consequentemente, o interesse dos espectadores. Esta afirmação também foi 
colocada pelo empresário do ramo Ward Hall, líder do grupo World of Wonders, durante 
o documentário de 1994 “The Last American Freak Show”, onde afirmou que no futuro 
seria necessário assistirmos à fita VHS contendo as filmagens deste documentário 
para conhecermos a existência desta forma de arte. 

Como nota Bogdan, a partir da metade do século XX pessoas com corpos incomuns 
foram transformadas de monstros em doentes, que precisavam de diagnósticos 
agora fornecidos por médicos e cientistas, e solicitavam tratamentos como cirurgias 
de reparação, próteses ou esterilização. O movimento de direitos dos deficientes nas 
décadas de 60/70 apropriou-se destes corpos transformando o freak show desde o seu 
acesso à instituição até sua taxonomia, problematizando a utilização da terminologia 
“freak” e substituindo-a por prodigious ou oddities (Chemers,2003;Stephens,2006; 
Bogdan,1988). Mesmo assim, não tornou possível a eliminação da imagem de freak 
atrelada a alguns corpos extremos.

A imagem do freak tem potencial para ser objeto de incertezas e debates. O fato 
de utilizarem-se de seus corpos para o entretenimento do público pode ser percebido 
de diversas maneiras. Os performers são alvo de críticas que os acusam de ser 
coniventes com a exploração e a ridicularização advinda dos espectadores. 

Todavia, esta dinâmica pode ser observada através de outro ângulo: os que se 
apresentam utilizam-se de seu poder de apropriação dos corpos para tirar vantagem 
do público, como é notado por alguns deles que, ao perceberem o poder de seus 
corpos e de sua exibição diante da ingenuidade do público, que lhe fornece dinheiro 
para apenas observar, tornam este o alvo, desvitimizando o performer. Este é colocado 
na redoma da deficiência, uma forma de exclusão em suas próprias demandas, 
exigidas pela taxonomia que posiciona uma suposta falta de eficiência em corpos 
díspares, restringindo espaços a estes e desviando os possuidores de tais corpos de 
protagonizarem performances públicas por vontade própria. 

Somos todos deficientes de alguma maneira. Se não somos agora, nos tornaremos 
quando envelhecermos. O que determina a deficiência é o encontro do corpo com o 
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mundo. Tal encontro determina a necessidade de funcionalidade do corpo quando em 
contato com as estruturas construídas para o ir e vir, que deixam pessoas que, por 
exemplo, não podem subir escadas paralisadas e impossibilitadas de pertencer ao 
reino da normalidade. (Garland-Thomson, 2000, p. 264)

Um exemplo bastante conhecido de reinvindicação sobre a exibição dos performers 
do freak show foi realizada pela ativista dos direitos dos deficientes Barbara Baskin 
que, em 1984, reclamou sobre a utilização do termo freak durante shows apresentados 
pelo grupo Sutton Side Show durante a New York State Fair. Baskin requisitou que 
o show apresentado por Otis Jordan “The Frog Man” fosse banido, por considerar 
essa exibição um símbolo da degradação que os deficientes têm que experimentar 
na sociedade diariamente. Por sua vez, Jordan reclamou sobre a alegação de que 
ele estaria sendo explorado, informação que estaria sendo utilizada como suporte 
à tentativa de Baskin para impedir sua performance. Durante entrevista a Bogdan, 
Jordan salienta quão benéfica foi a sua entrada no show business, proporcionada por 
ter exibido sua habilidade em enrolar cigarros a um empresário do ramo, o qual, devido 
a isso colocou Jordan na estrada como parte do show. 

Para ele, a participação neste show era positiva. As apresentações proporcionavam 
a possibilidade de viajar e conhecer pessoas, além de ter tornado possível a compra 
de sua casa. Sendo assim, Jordan expressa sua indignação perante à reivindicação 
de Baskin, dizendo que ela deveria perguntar a ele se estava sendo explorado ou não. 
(Bogdan, 1988, p. 279-281)

Ele diria a ela que “Ninguém o estava forçando a fazer nada”. Como ele 
coloca, “Eu não posso entender. Como ela pode dizer que estão tirando 
vantagem de mim? Inferno, o que ela quer para mim? - Que esteja na 
previdência social?” (Bogdan, 1988,p.280)84

O enredo das apresentações constituía em exibir o contexto doméstico da vida 
dos performers. Durante muitos anos, as performances basearam-se nessa premissa 
ao mostrar o frog boy enrolando um cigarro ou personagens com phocomelia fazendo 
a barba utilizando-se dos pés para tanto. São atividades corriqueiras que sugerem 
desafios devido às visíveis limitações físicas. O enredo aplicado a esta representação, 
todavia é positivo, e os retirava do espectro da compaixão (Bogdan, 1988, p.278). 
Porém, hoje sabemos do que seus corpos são capazes e a utilização destes enredos 
domésticos podem ser desconfortáveis para o público, por parecer subestimar a 
capacidade destes de apresentar uma performance com conteúdo que extrapole a 

84  He would tell her that “wasn’t anybody forcing him to do anything.”. As he put it, “ I can’t understand it. How 
can she say I`m being taken advantage of? Hell, what does she want for me – To be on welfare?” (Bogdan, 
1988,p. 280)
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exibição de seus desvios à norma e suas supostas limitações. 

Fundamental mutação dos olhares sobre o corpo, olhares aos quais o 
século XX foi o teatro ambíguo e complexo: aquela da difícil liberação do 
corpo anormal da exceção monstruosa e da sua lenta e paradoxal inclusão 
na comunidade de corpos. (Courtine, 2011, p.262)

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) causa o enfraquecimento da audiência 
e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o afastamento completo do público do freak 
show por causa do sentimento de compaixão. 

(…) a partir da década de 1920, efeitos sensíveis no universo da diversão 
em massa. Ela aprendeu a reconhecer na deformidade humana uma 
deficiência que se deve compensar, e algumas vezes até viu no monstro 
um semelhante em devir. (Courtine, 2011, p. 306)

Os acidentados em guerras se unirão aos acidentados do trabalho e, com a 
percepção destes, a sociedade desenvolverá um discurso de assistência que impõe a 
necessidade de reparação, como salienta Courtine:

(…) o reconhecimento de uma responsabilidade e de uma solidariedade 
coletivas e o recurso ao Estado, cujo envolvimento cresce no decorrer da 
década de 1920 através de um conjunto de medidas de integração, de 
reclassificação e de reeducação. (Courtine, 2011, p.305)

O corpo diferente, agora enfermo, se afastará cada vez mais da imagem do 
monstro e se voltará à imagem médica, que busca sua reeducação. Tornando assim, 
inaceitável ser “explorado” pela indústria do divertimento que, dentro das novas normas 
sociais de percepção do corpo, ridiculariza e escraviza pessoas que não têm como se 
manifestar complacentes a esta exibição. 

O século XIX tinha separado o monstro do enfermo e dado início à 
reeducação deste último. O período entre as duas grandes guerras vai 
substituir o enfermo pelo mutilado, e não ver mais na invalidez senão uma 
‘insuficiência a compensar, uma falha que se deve fazer desaparecer. 
Dizer esse deslizamento será uma das funções da nova linguagem, a do 
handicap. Noção geral, enfim, que se vai estender a todos os deficientes 
físicos e a todas as formas de handicap. Nos anos de 1920 ocorre uma 
brusca mudança e se estabelece uma nova lógica. (Courtine, 2011, p. 
305)

A deficiência corporal (handicap) entra então simultaneamente em um universo 
de culpa e obrigações morais, e em uma cultura médica e social da reparação que não 
aceita as variações naturais, exigindo performatividade e semelhança ao mesmo. 
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3.2.2 Primeira metade do século XX (1901 – 1940)

Agora os freaks apresentavam suas habilidades. No início do século XX, os 
shows de variedade eram uma forma de entretenimento popular. Entre as diversas 
atrações apresentadas, as siamesas Violet e Daisy Hilton (1908- 1969), foram uma das 
poucas a migrarem do freak show aos shows de variedade, onde estas apresentaram 
um número musical em 1901. (Bogdan,1988, p.173)

Durante 1920 e 1930, os freak shows eram a atração principal das midways. 
A exposição de Chicago em 1933-1934 possuía um Believe it or not Odditorium 
(“Odditorium Acredite se quiser”) que apresentava 25 aberrações humanas e se tornou 
um sucesso a partir das mãos de Robert Ripley. O nome odditorium passou a ser 
utilizado por várias outras companhias de dime museums viajantes, e alguns sideshows 
mudaram seu nome para acompanhar tal sucesso. (Bogdan, 1988, p.52) Na feira de 
1939-1940, em Nova York, apenas uma dupla de empresários poderia exibir freaks na 
midway: Lou Dufour e Joe Rogers. Eles utilizavam o jargão “strange as it seems”85 em 
seu show, que agora contava com um espaço grande e com ar condicionado (Bogdan 
apud Dufour, 1988, p. 54).

As feiras abriram caminho para os parques de diversão, o que por sua vez 
colaborou para a abertura de parques como o de Coney Island, um aglomerado de 
atrações, entre elas o freak show, o qual foi mantido ativo durante todo o século XX, e 
foi, juntamente ao Hubert’s Museum (1925 - 1969), na Times Square86, uma opção para 
seguir observando os freaks que se apresentavam no período, como Zip the Pinhead 
e Lionel, “The Lion Faced Boy”.

85  “Tão estranho quanto parece”

Imagem 126: Fotografia do ballyplank de Ripley’s Believe it or Not Odditorium. 

Fonte: http://bit.ly/2tPfU8a 
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3.2.2.1 Parques de Diversão. (Carnivals)87

3.2.2.1.1 Coney Island 

No início do século XX, os parques de diversão eram um entretenimento 
democrático que oferecia o que havia de mais moderno para a população de Nova 
York, muitas luzes e brinquedos modernos como a montanha russa, o looping e a roda 
gigante.

Em 1829, hotéis começaram a se estabelecer na beira da praia, sendo acessíveis 
apenas para a população mais abastada. A faixa de areia da praia, no entanto, dividia-
se entre todos, entre a área dos hotéis e a área destinada às pessoas que não tinham 
dinheiro para se hospedar neles. O mar era público. Em 1897, na área oposta aos 
hotéis, uma passarela da diversão estabelecia-se em frente à praia. Em Coney Island, 
a rua denominada Surf Avenue conectava três parques, reunidos em uma mesma 
passarela, era uma cidade da diversão. Esta parte da cidade parecia uma feira mundial 
permanente. Os parques eram tudo o que Barnum poderia almejar e mais. 

86  https://ephemeralnewyork.wordpress.com/tag/huberts-museum/
87  1:10:53 American Experience - Coney Island - 1992 - Remaster 1080p (FAO Documentary Collectors)

Fonte http://bit.ly/2vedRL3

Imagem 127: Fotografia Coney Island Beach - 1918 
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O primeiro parque de diversão que se estabeleceu na ilha foi o Steeplechase. 
Construído todo em madeira e gerenciado por George C. Tilyou, o parque era 
direcionado à família e, entre suas cinquenta e três atrações, a principal era a corrida 
em cavalos mecânicos. Em 1907, um incêndio destruiu o parque, porém em 1908 ele 
foi reconstruído no mesmo local, com novas e melhores atrações em um pavilhão 
da diversão, feito de vidro e aço, similar aos pavilhões das World Fairs. Muitas das 
atrações do parque remetiam a estas. 

Nele era exibido o que havia de mais novo em tecnologia e de mais estranho e 
divertido. Os vilarejos de pessoas exóticas e a exibição de anões era frequente. No 
Blow How Theater os anões eram malvados, fazendo as pessoas rirem ao levantarem 
as saias das mulheres que participavam da exibição.

Ao mesmo tempo em que temiam a novidade, devido à mudança que representava 
a existência destes parques no bairro, as pessoas se excitavam com o prazer que 
esta diversão proporcionava.  As atrações favoritas incitavam o toque e a proximidade 
dos corpos. Os brinquedos proporcionavam novos movimentos aos corpos, que eram 
arremessados, girados e empurrados. Essa era uma forma de diversão barata que, nos 
domingos de verão, entre julho e setembro, lotava com os moradores de Nova York. 

Em 1903, era inaugurado o Luna Park, com mais de duzentas e cinquenta mil 
luzes iluminando o parque durante a noite, o que rendeu a ele o apelido de “Eletric 
Eden”. A eletricidade era uma coisa recente e o brilho que ela gerava criava uma 
atmosfera que, todavia, o público não havia experimentado. O parque oferecia uma 
viagem à lua por apenas alguns centavos. Nesta atração, os anões eram exibidos 
juntamente com pessoas muito magras em roupas coladas, que os transformavam em 
seres extraterrestres88.

Fonte: http://bit.ly/2w6nVm3

Imagem 128:  Ilustração promocional Luna Park 

Fonte: http://bit.ly/2eU9EoS

Imagem 129: Fotografia Mr Moon Face, Luna 
Park 
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Em 1904, inaugurava o estabelecimento que concorreria com o Luna Park pelo 
título de mais iluminado de Coney Island, Dreamland, a terra dos sonhos desenvolvida 
por William H. Reynolds. O novo parque era iluminado por milhares de luzes 
incandescentes. Estes parques tornar-se-iam a vitrine da maior tecnologia do período, 
que fascinava a população: a eletricidade. Mais cultural, Dreamland era um catalogo do 
futuro, um inventário do estranho e um compendium do século XX. A população nunca 
havia visto coisa parecida. 

O parque era todo pintado de branco e não em cores chamativas como os outros. 
O tema principal era fornecer uma visão de tudo o que há entre o céu, a terra e o 
inferno. Uma revista da vida. Era possível adentrar a atração que exibia o fim do mundo 
e outra que exibia os primeiros seis dias descritos no livro do Gênesis. (Imagem 132). 
O estranho e o bizarro estariam em casa na Dreamland. 

Atrações simulavam cenários internacionais, como os canais de Veneza, com 
gôndolas que forneciam a experiência do lugar incomum, e corpos habitantes de 
todos os locais do globo se apresentavam de diversas maneiras no parque, como os 
guerreiros da Somália, os Filipinos e mais de trezentos anões habitavam sua própria 
cidade, Liliputin. 

Corpos de bebês prematuros também eram exibidos, dentro das incubadoras, 
criadas por Martin Couney89, que não havia conseguido fornecer sua invenção aos 

88   http://lunaparknyc.com/about/history/

Fonte: http://bit.ly/2h90wxz

Imagem 130: Fotografia noturna Dream Land 

89   http://www.coneyislandhistory.org/hall-of-fame/dr-martin-couney
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hospitais, e por tratar-se de uma nova tecnologia, encontrou lugar para as estas na 
Dreamland, onde tornaram-se uma atração. As imagens gravadas também eram uma 
das atrações de Dreamland. Filmes eram exibidos diariamente, simultaneamente entre 
as atrações do parque, a maior parte delas imagens da própria Coney Island.

Em 1911, o parque pegou fogo durante a manutenção em uma das atrações, “O 
portão do inferno”. Dreamland não foi tão bem-sucedida como o Luna Park, depois de seu 
incêndio este não foi reconstruído como antigamente.(http://www.coneyislandhistory.
org)

Fonte: http://bit.ly/2v6lYc2

Fonte:http://bit.ly/2w6Lpaq

Imagem 132: Fotografia entrada da atração “Creation”, 
parque Dreamland

Imagem 131: Fotografia da entrada da “Cidade dos anões”, 
parque Dreamland.
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3.2.2.1.1.1 Os freaks em Coney Island

 Cada parque tinha um lugar dedicado à apresentação dos freaks. Foi a chegada 
de Samuel Wagner Gumpertz à Dreamland que trouxe o freak show para Coney Island. 
Ele foi convidado para manejar a cidade dos anões na abertura do parque em 1904. Em 
1908, ele se tornou gerente geral do parque e, quando este pegou fogo, transformou 
a locação em um lugar permanente destinado exclusivamente aos freaks, que se 
apresentavam reunidos em seu próprio espetáculo na Surf Avenue, o Dreamland Circus 
Sideshow90. Em 1922 Sam Wagner inaugurou o World Circus Freak Show. (Bogdan, 
1988, p. 57) 

O Steeplechase Circus Big Show, em 1925, tinha uma plataforma de 10 em 
191, em 1938, três side shows operavam em Coney Island, World Circus Side Show 
comandado por Sam Wagner, Coney Side Show comandado por David Rosen e Palace 
of Wonders Freak Show, comandado por Fred Sindell. Em 1955, David Rosen operava 
o Wonderland Circus e o Palace of Wonders, mesmo o interesse nos freaks já sendo 
menor que anteriormente.

Imagem 133: Ilustração promocional Dreamland Circus Sideshow

Fonte: http://bit.ly/2v3VhVA

90 http://www.westland.net/coneyisland/articles/freaks.htm
91  10 in 1: apresentação de dez atrações e em um único palco.
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3.2.2.1.1.2 A decadência de Coney Island 

A proliferação do automóvel que facilitava o trânsito para outras praias próximas 
como Nova Jersey e Long Island, juntamente com o ar condicionado, que se tornou 
uma opção mais agradável para manter-se afastado do calor da praia, afastaram as 
pessoas de Coney Island, levando a área à falência. O Luna Park original fechou em 
1946, seguido pelo Steeplechase Park em 1964. Um novo Luna Park foi aberto no 
mesmo local em 2010. 

3.2.2.1.1.3 Coney Island USA (Segunda Metade)

Desde 1980, apenas um freak show opera, o Sideshows by the Seashore, 
apresentado no prédio da organização Coney Island USA, que mantém uma conexão 
com o passado em todos os lugares que olhamos e se mantém em atuação ainda em 
2017, embora com menos freaks naturais e mais self-made freaks.

Imagem 134: Fotografia fachada World Circus Side Show, Coney Island: 
Brooklyn 1934 - 193. 

Fonte: The New York Public Library Digital Collections. Acesso em: 
13/04/2017
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3.2.3 Segunda metade – 1950 – 2000

3.2.3.1 Cinema 

Em 1952, O filme Chained for Life, protagonizado pelas siamesas Daisy e Violet 
Hilton conta uma história que tem a mesma “fórmula” da história criada por Mark Twain 
em “Those Extraordinary Twins”. Trata-se da condenação e julgamento das gêmeas 
devido ao fato de apenas uma delas ter cometido um crime. 

Em 1964, o diretor Marco Ferreri retratou a vida de Julia Pastrana no filme The 
Ape Woman. Em 1980, o diretor David Lynch retratou a vida de Joseph Merick no filme 
“O Homem Elefante”. 

3.2.3.2 Fotografia

Diane Arbus (1923 – 1971)

Diane fotografava os que eram considerados freaks pelos outros, os que, segundo 
ela, nunca seriam observados se ela não os fotografasse. Grande parte de suas 
imagens são dentro dos ambientes comuns às pessoas que apareciam na imagem, 
suas casas, local de trabalho, local de encontro, como parques e ruas onde passavam. 
Crianças delinquentes, pacientes de hospitais psiquiátricos, idosos, travestis, lésbicas, 
freaks dos circos, gigantes em suas casas com seus familiares, gêmeas, trigêmeas, 
jovens famílias (em sua maioria branca). Todos, porém, com alguma peculiaridade.  

A fotógrafa gostava de ir aonde ninguém mais queria ir, gostava de fotografar o 
interior das casas das pessoas, utilizava a câmera como uma licença para adentrar 
à vida das pessoas. Ela não se interessava em fotografar pessoas conhecidas, nem 
temas conhecidos, os freaks a fascinavam por ela ter ouvido pouco sobre eles. No 
momento em que eles se tornam públicos, ela se torna “blank about it”92.

Todos olhavam diretamente para ela ou para a câmera, e ela acreditava que o 
olhar fixo do personagem pausaria o momento para a construção da imagem, mas pelo 
contrário, fazia a imagem espontânea como se não tivesse sido posada. Fotografar, 

92 Em suas próprias palavras. Masters of photography - Diane Arbus  (1972)
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como descrito por ela, era a sensação de se colocar entre duas ações, “ou entre ação 
e repouso”93. Revelando coisas que antes éramos cegos para ver. Ela descobria a 
história dos lugares, os mecanismos entre as pessoas apenas observando-as e se 
posicionando para a realização das imagens.

3.2.4 O freak, o traje e a cena.

A mudança dos shows era visível na 
performance e nos figurinos. Houve uma 
mudança na imagem do freak nos cartes 
de visite a partir do século XX. Com a 
transformação do espetáculo, eles não 
eram mais exóticos, nem seres fabulosos, 
haviam sido humanizados e eram 
“coitados”. A solidariedade da burguesia, 
emergente na época, significava a 
aproximação dos monstros aos seres 
humanos. 

Assim ocorre a mudança do traje, 
agora que o necessário é a reparação, 
a readaptação, a transformação em 
completos humanos. Sendo assim, eles 
buscam a semelhança com o empresário 
e com os nobres da época através dos 
trajes. Alguns personagens apresentados 
no capítulo anterior dentro do modo 
exótico apareciam com novos trajes, 
reposicionados dentro da sociedade, 
como se o homem racional burguês da 
época finalmente os tivesse ajustado. 

As imagens disponíveis dos performers agora não seguem mais o formato dos 
cartes de visite, são fotografias que podem ser apresentadas tanto na posição vertical, 
como na horizontal. Além de trechos retirados dos filmes onde figuravam e as imagens 
de divulgação destes. 

93 “or between action and repouse”

Fonte: http://bit.ly/2v6srU1

Imagem 135: CDV Albino no século XX, 
Wendt. 
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O voyeurismo já não pode, deste modo, exercer-se com a inocência 
cruel e a indiferença lúdica que exibiam ainda há pouco tempo. Assim, 
a circulação dos cartões postais de curiosidades humanas vai rareando 
cada vez mais nos anos de 1920 e tende a tornar-se anedótica nos 
anos de 1930, com a notável exceção dos de aldeias e tropas de anões 
cujo agrupamento periódico nada parece poder perturbar nem impedir o 
sucesso popular até a Segunda Guerra Mundial. (Courtine, 2011, p. 306)

O filme Freaks foi uma plataforma importante para alavancar a imagem de muitos 
dos freaks da época. Com um enredo romantizado, ele conta a história de um grupo 
de freak show que percebe estar sendo passado para trás pela trapezista que está 
interessada no dinheiro do líder do grupo, um anão. Esta estimula que ele a peça em 
casamento para conseguir o que almeja. No elenco do freak show somente dois casais 
de atores têm o corpo correspondente à norma. A trapezista, Cleópatra, o homem forte, 
Hércules, o palhaço Phroso e a treinadora de focas Vênus. Os demais atores elencados 
são pessoas que já se apresentavam em freak shows para representarem a si mesmos. 
A iniciativa foi ousada, já que a aparição dos freaks se mostrava controversa na época, 
tanto quanto observamos ser nos dias de hoje. Neste filme, os dois correspondentes à 
norma, Cleópatra e Hércules, representam os monstros, diante de suas atitudes para 
conseguir o dinheiro.

O elenco do filme Freaks é o seguinte: Harry Earles como o anão Hans, Daisy 
Earles como a anã Frieda, Daisy e Violet Hilton as Siamesas, Schlitze o pinhead, 
Josephine Joseph metade homem metade mulher, Johnny Eck o homem pela metade, 
Frances O’Connor e Martha Morris as garotas sem braços, Peter Robinson o esqueleto 
humano, Olga Roderick a mulher barbada, Koo Koo e Elizabeth Green as garotas 
pássaro, Prince Randian o torso vivo, Elvira Snow Pinhead (Zip) e Jenny Lee Snow 
Pinhead (Pip), Angelo Rossitto, um anão com anatomia diferente dos protagonistas 
Hans e Frieda e John Aasen, o gigante.

Assim, forma-se um novo “hall” de atrações, de performers dispostos a se exibir 
nesta indústria. Muitos dos personagens apresentados no filme apresentavam-se 
também nos side shows de Coney Island. Existem novos personagens, como a Koo 
Koo The Bird Girl por exemplo, além dos clássicos personagens já descritos no capítulo 
anterior. Aqui iremos salientar quem foram os novos personagens, acrescentando 
apenas os aspectos que variam do já explicitado figurino dedicado a estes, na 
construção do personagem mencionada anteriormente.

Dos personagens, novos a análise será realizada da mesma forma que foi feita 
anteriormente. Poderemos assim, observar a continuidade dos padrões estabelecidos 
para a exibição de cada personagem, o que está sendo replicado e/ou adaptado para 
funcionar nos novos formatos e leituras da apresentação.
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 Alguns dos outros personagens que seguem sendo exibidos serão deixados de 
lado nesta “análise” por sua apresentação não ter sofrido modificações drásticas diante 
das descrições já fornecidas, como a mulher barbada, por exemplo.

3.2.4.1 Os personagens 

3.2.4.1.1Stephan Bibrowski - Lionel 

Lionel (1891-1932), o garoto com cara de leão, nasceu na Varsóvia e, em 1902, 
apresentava-se nos Estados Unidos juntamente com o circo de Barnum e Baileys 
como substituto de Jo-Jo94, até 1907. Ele 
se apresentou posteriormente no Hubert’s 
Museum, e nos sideshows de Coney Island, 
até 1928. No século XXI, foi retratado em 
um filme, com uma história ficcional sobre 
uma relação entre ele e a fotógrafa Diane 
Arbus. 

Sua “pelagem” era mais comprida do 
que as bem aparadas madeixas de Jo-Jo, o 
menino com rosto de cachorro. Seus trajes 
são similares aos utilizados por toureiros 
espanhóis, com calças curtas, uma faixa 
de cetim amarrada em sua cintura, na 
parte superior um bolero extensivamente 
adornado com bordados, que não se 
fecham exibindo um colete com adornos 
próximos ao encontro central da peça, que 
leva o olhar à camisa que sobrepõe. Esta 
é fechada por botões e possui punhos com 
rendas que extrapolam a manga do bolero. 
Uma gravata encerra o traje, aproximando-
nos do rosto e da longa pelagem de Lionel.

94  https://sideshowfreaks.net/2013/03/27/lionel-the-lion-faced-boy/

Fonte: http://bit.ly/2ve4IlT

Imagem 136: Fotografia promocional Lionel I
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Quando adulto, ele era retratado em uma pose similar à de leões descansando 
na savana. Aparece sem camisa, com um livro em suas mãos como se estivesse de 
fato em seu momento de descanso. Com as mesmas calças curtas com uma faixa de 
cetim amarrada em sua cintura, como as utilizadas quando criança.

3.2.4.1.2 Johnny Eck 

John Eck era frequentemente retratado com seu irmão gêmeo, que possui a 
parte de baixo do corpo, servindo como um espelho da possibilidade, do contraste do 
que John poderia ter sido, mas não foi. Para a divulgação do filme Freaks, John Eck 
equilibra-se em um dos braços em cima de uma tábua parecida com o balanço onde 
aparecem as mulheres, porém agora é possível observar suas habilidades, como seu 
eixo de equilíbrio e seu truque de mágica (Imagens 142 e 139).

Imagem 137: Fotografia 
promocional Lionel II

Imagem 138: Fotografia Lionel III, 1918

Fonte http://bit.ly/2tQ3kWb: Fonte: http://bit.ly/2h8U0ad
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Imagem 140: Fotografia Johnny 
Eck e irmão

Imagem 141: Fotografia promocional filme 
“Freaks”, Johnny Eck I

Imagem 142: Fotografia promocional filme 
“Freaks”, Johnny Eck II

Imagem 139: Fotografia Johnny Eck I

Fonte: http://bit.ly/2ve343A

Fonte: http://bit.ly/2w6no3l

Fonte: http://bit.ly/2u4ZGTS

Fonte: http://bit.ly/2v66Lri
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3.2.4.1.3 Violetta  

Apresentada no sideshow da Dreamland em Coney Island. Sua performance, 
encenada no final do século 1930, consistia em cantar em cima de um pedestal (Bogdan 
apud Lifson, 1988, p.224). 

Joe Maloney - ausência do braço e da perna esquerdos - apresentava-se nos 
parques entre 1920 e 1930, como “ half-man” (meio homem). Sua performance consistia 
em saltar de uma plataforma alta em um tanque de água. Este foi inspiração para o 
filme Circo Borboleta, realizado em 2009, pelo diretor Joshua Weigel e protagonizado 
por Nick Vujicic.

3.2.4.1.4 Minnie Woolsey

Koo Koo The Bird Girl é um personagem do século XX. Esta não apresentava 
restrições mentais, porém era exibida como se as possuísse. Ela era parcialmente 
cega e, durante sua apresentação no filme Freaks, apenas emitia grunhidos e dançava.

Seu traje imitava um pássaro, era constituído de um macacão de mangas e pernas 
curtas, com decote fechado e as pernas cobertas por uma espécie de meia calça. Com 

Imagem 143: CDV Violeta, The Half-
Woman 

Fonte: http://bit.ly/2uJDKiW
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penugem fina, como a de uma ave jovem, o traje se agita durante a movimentação da 
personagem em sua apresentação. Uma longa pena é posicionada no topo de sua 
cabeça. Em seus pés, o sapato feito de couro tem um formato similar às patas de 
pássaros nadadores, com o calcanhar pontudo e a parte da frente com três pontas, 
simulando uma pata com membranas.

3.2.4.1.5 Daisy e Violet (1908-1969) 

As gêmeas nasceram em Sussex, na Inglaterra, e foram vendidas à patroa de 
sua mãe, que ajudou no parto. Assim, elas foram apresentadas em freaks shows. 
As gêmeas se apresentavam no vaudeville em números musicais, e foram uma das 
poucas a se apresentarem neste formato, de fato exibindo suas habilidades ao público 
fora do rótulo do freak show.

Imagem 145: Fotografia Minnie 
Woolsey, Koo Koo The Bird Girl II

Fonte: http://bit.ly/2uJh6XS

Imagem 144: Fotografia Minnie Woolsey, 
Koo Koo The Bird Girl

Fonte: http://bit.ly/2v4mojr
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Seus trajes tem a modelagem similar aos trajes das Gêmeas Carolina, descritas 
no capítulo anterior, porém contam com mais plumas e o glamour dos trajes femininos 
dos anos 1920, como contas brilhantes e tecidos finos com caimento fluido.

3.2.4.1.6 Johaan Aasen

Agora não são mais provenientes de lugares exóticos, ganham o superlativo “o 
homem mais alto do mundo”. A pose, que serve como uma escala métrica, permanece 
em uso em imagens montadas como as do carte de visite, nos filmes e imagens 
promocionais da época. Os gigantes levantam pessoas menores que eles para que 
estejam longe do chão e na altura de seu rosto, exibindo a fragilidade do corpo com 
dimensões esperadas pela norma perto da imensa proporção de seu corpo.

O gigante Norueguês, com 2,18m de altura, apresentava-se no circo americano 
Al G. Barnes e em filmes mudos, como na obra de Harold Lloyd, “Why Worry?”. 
Sua vestimenta consistia em um traje social, composto por um smoking, calças de 
alfaiataria, um colete e uma camisa branca de botões com gravata borboleta ou comum, 
acompanhado de um grande sapato lustrado de couro.

Imagem 146: Fotografia Daisy e Violet I Imagem 147: Fotografia Daisy e Violet II

Fonte: http://bit.ly/2tK27LSFonte: http://bit.ly/2eT6lyA
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3.2.4.1.7 Daisy Earles e Harry Earles (The Doll Family)

Assim como os gigantes, os anões não eram mais apresentados necessariamente 
como no século XIX. Estes não eram mais parte da realeza, ganhavam títulos 
superlativos, como “a menor mulher do mundo”. 

Frieda e Hans eram um casal de anões alemães. Ela montava cavalos e equilibrava-
se nestes; ele gostava de se ver como uma pessoa “grande”. A apresentação dos 
anões ainda se dava como anteriormente, com trajes requintados e tecidos finos, mas 
agora estes não ganham títulos de nobreza.

Fonte: http://bit.ly/2w6F4f7

Imagem 148: Fotografia John Aaasen, 
o gigante I

Fonte: http://bit.ly/2uFbHCJ

Imagem 149: Fotografia John Aaasen, o gigante 
II
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3.2.5 Novas formas de uma velha indústria 

3.2.5.1 Coney Island

Salientaremos agora alguns 
dos performers que mais se 
aproximaram do formato Barnum 
de apresentação. Deles dispomos 
de bastante material para análise. 
São: A Mulher Barbada, Jennifer 
Miller e o Garoto Foca, Mat 
Fraser. Os dois foram material 
de pesquisadores, como Nadjia 
Dubach, Rosemarie Garland 
Thompson, Elizabeth Stephens, 
entre outros que utilizaram o 
freak show de Coney Island como 
campo de pesquisa, mesmo local 
onde os dois se apresentaram 
durante os anos 1990.

Fonte: http://bit.ly/2uFj4tO

Imagem 150: Cena filme “ Freaks” Hans e Frieda

Fonte: http://bit.ly/2v6x8xk

Fonte: http://bit.ly/2tPZX1s

Imagem 151: Fotografia 
promocional “The Doll 

Family” 

Imagem 152: Ballyplank da Coney Island Sideshow 
c. 1990
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Os figurinos não respeitam uma norma, em cada apresentação utilizam-se de 
um traje, mas mantêm as particularidades de ressaltar determinadas características, 
conforme descrito no capítulo II. 

3.2.5.1.1 Jennifer Miller 

Jenniffer Miller (1961), ou Zenobia como é conhecida em suas performances em 
Coney Island, é uma mulher barbada. Ela é artista de circo, performer, malabarista, 
palhaça e fundadora e diretora do Circus Amok, um espetáculo politico, errante, sem 
animais, que visita anualmente os parques de Nova York. “Recentemente um ano 
sim um não, porque estou ficando velha e cansada e é difícil conseguir o dinheiro..” 
(Miller durante entrevista para o documentário Juggling Gender). Ela é, de acordo com 
Michael Chemers, em grande parte motivada pelo desejo de espalhar informações 
sobre a barba feminina. A preocupação em sua apresentação é quão amplamente e 
quão bem este conhecimento é disseminado.

Fonte: http://bit.ly/2tJt8iV

Imagem 153: Fotografia 
Jennifer Miller I 

Fonte: http://bit.ly/2vPV7yN

Imagem 154: Fotografia Jennifer 
Miller II 

Fonte: http://bit.ly/2w6OhEq

Imagem 155:  Fotografia 
Jennifer Miller III 
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3.2.5.1.2 Matt Fraser 

Mat Fraser (1962) é um ator e escritor britânico que atua desde 1980 em papéis 
regulares e, principalmente, como freak. Em 2000, ele entrou no freak show de 
Coney Island onde se apresentou como o Garoto Foca95. Posteriormente produziu um 
documentário nomeado Born Freak, onde narra sua experiência de ser um freak. Em 
2014, ele interpretou Paul the Illustrated Seal na série televisiva American Horror Freak 
Show e, como ele afirma em seu próprio website, é um ator radicalmente diferente 
entretendo com sua diferença radical96. 

Fraser também se apresenta em peças de teatro com sua esposa, uma artista 
burlesca, na peça The Beauty and the Beast, onde dois atores posicionam-se atrás 
dele para serem seus braços, trazendo um pouco de comédia para a performance, 
bem como propondo um questionamento à norma da eficiência, a qual exige que ele 
tenha dois braços pertencentes a um padrão para que seja considerado um corpo 
eficiente. Trazendo à tona a importância dada à falta dos mesmos.

Fonte: http://bit.ly/2u4XXhi Fonte: http://bit.ly/2h94CWo

Imagem 156: Fotografia Mat Fraser, 
o garoto foca

Imagem 157: CDV “Sealo”, o garoto foca

95   Seal Boy, nome dado devido à phocomelia, condição caracterizada pela formação incompleta dos membros 
superiores. 
96    A radically different actor entertaining with his radical difference. - www.matfraser.com 
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Com o passar dos séculos, as pessoas nascidas com corpos extraordinários, 
dispostas a se apresentar sob a nomenclatura de freak como forma de entretenimento, 
diminuiu consideravelmente. No próximo capítulo observaremos os poucos que se 
apresentam no início do século XXI e quais as intenções destes atualmente.

3.3 Século XXI 

3.3.1 Artistas deficientes apropriando-se do poder pessoal através da 
apresentação pública.

A continuidade das apresentações no século XXI assumiu uma nova forma. 
Artistas deficientes se posicionam de maneira política e se apresentam em diversas 
plataformas. O circo e o museu não são mais os principais lugares para encontrá-
los. Alguns performers podem ser destacados; eles são os já mencionados: A Mulher 
Barbada, Jennifer Miller; o seal boy97 Mat Fraser, e os novos perfomers, o homem 
elefante, Adam Pearson e Koo Koo the Bird Girl, Sarah Houbolt.  

Imagem 158: Cena American Horror Story Freak 
Show, Mat Fraser 

Imagem 159: Fotografia Mat Fraser em 
apresentação no teatro.

Fonte: http://bit.ly/2tQ3rBc Fonte: http://bit.ly/2veM4ua

97   Garoto foca, nome dado devido à phocomelia, condição caracterizada pela formação incompleta dos 
membros superiores.
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Durante o século XIX, locutores narravam a história do freak sem dar voz para 
que estes o fizessem. Hoje em dia, no entanto, os performers apropriaram-se de seus 
próprios corpos e, a partir deles, são capazes de comunicar suas histórias por si só, 
produzindo novas maneiras de ver e conhecer o corpo na atualidade, valorizando a 
biodiversidade de nosso ambiente. 

Esta é uma forma de utilização do próprio corpo que, ao se apropriar da tendência 
de causar comoção e desestabilização em um espaço público, intervém neste com o 
potencial produtivo da aceitação e integração da diferença, para que haja a inversão 
dos significados e da “agência” sobre a dinâmica do enfrentamento cara a cara, já 
que o palco oferece uma estrutura para um “diálogo”, diferente de outros lugares que 
possam frequentar no dia a dia dentro de uma sociedade. É indiscutível que pessoas 
com anatomia diferente necessitem ser protegidas de práticas exploratórias, porém, 
artistas freaks representam, na mobilização efetiva causada por sua exibição, uma 
possibilidade poderosa para se posicionarem como uma resistência ao sistema de 
normatização dos corpos.

É necessário mudar aspectos do mundo externo para acomodar ao invés de banir 
as diferenças e, assim, criar um contexto no qual, citando Denise Sant’Anna, “no lugar 
de valorizar um em desprezo do outro, valoriza-se a composição de ambos”. (Sant’Anna, 
2001, p. 133) Ao disponibilizarem-se ao olhar do outro, visando à normalização a partir 
da presença permanente, modificam a indiferença residente no observador devido à 
inexistência cotidiana destes nos ambientes públicos. A constituição do corpo incomum 
merece visibilidade, enquanto uma dentre as tantas variações proporcionadas pela 
natureza, e não a estigmatização advinda de uma taxonomia que os posiciona dentro 
de uma heterotopia de desvio98, que os torna invisíveis, estranhos e evitáveis através 
da institucionalização.

A representação dos corpos diante da sociabilização e convivência com o entorno 
pode reimaginar a deficiência, ajudando o corpo a tornar-se ele mesmo um horizonte 
para outros corpos. Com atenção à diversidade, nos tornamos cientes de que não 
existe uma forma apenas de existência, ou uma única forma de fazer as coisas. Isto 
desestabiliza as evidências que os posicionam como não eficientes, que os rotulam 
como uma categoria e não como uma possibilidade de vida a ser experimentada no 
grande espectro das variações humanas. Todos somos deficientes de alguma maneira, 
é um erro pensar que alguém não o é. Rosemarie Garland Thomson, em seu artigo 
Disabilities and Representation, publicado em 2005, argumenta que: 

98   Focault, Michel. As Heterotopias, 1966 
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Somos todos deficientes de alguma maneira, se não somos agora nos 
tornaremos durante o processo de envelhecimento. O que determina a 
deficiência é o encontro do corpo com o mundo que determina a necessidade 
de funcionalidade quando deparado com as estruturas construídas para 
ir e vir deixando pessoas que não podem subir uma escada paralisados 
e impossibilitados de pertencer ao reino da normalidade. (Garland-
Thomson, 264)99  

 A transformação da aceitação pública diante do espetáculo, ocasionada pela 
taxonomia e medicalização da deficiência, foi protagonista na modificação dos 
shows atuais, fazendo com que, em sua maioria, os grupos existentes no século XXI 
sejam constituídos por “self-made freaks” como os engolidores de facas e de fogo, 
a mulher que serve como conduíte para eletricidade, entre outros. A exibição de 
corpos naturalmente incomuns continua sendo a mais valiosa e, constantemente, é 
problemática, dependendo do conteúdo da performance, como exemplifica Elizabeth 
Stephens em seu artigo Cultural Fixions of the Freak Body: Coney Island and the 
Postmodern Sideshow, publicado em 2006, ao referir-se à experiência de Rachel 
Adams100, diante do anão Koko the Killer Clown, o único performer com deficiência 
aparente a se apresentar no Side Show by Sea Shore em Coney Island durante o ano 
2001.

Arrastando-se no palco com o rosto coberto com tinta a óleo preta e branca, 
Koko apresentava um monólogo alto e atonal enquanto tinha dificuldade 
para fazer um animal de balão. Minha resposta, compartilhada por outros 
membros da audiência, foi de um distinto desconforto...a fonte desta 
repulsa deve ser a forma como Koko, diferente dos outros performers, 
lembra os aspectos dos freak shows do passado que seriam intoleráveis 
para um espectador contemporâneo. Alguma linha entre a agência 
individual e a exploração havia sido cruzada, e o espectador que pagou 
pelo prazer de olhar torna-se um relutante cúmplice. (Adams, 2016)101

Sendo assim, direcionamos a busca por artistas que se posicionam como freaks 
e apresentam shows com aspectos semelhantes aos utilizados durante o século XIX, 
como caracterização do personagem utilizando o título criado na indústria para cada 
síndrome, como por exemplo: Koo Koo The Bird Girl, como o faz Sarah Houbolt, The 
Elephant Man, como se apresentou em seu documentário Adam Pearson: Freak Show.

99   We are all disabled in some sort of way, if not now it will become as we get older. What determine the disability 
is the encounter of the body with the world that marks necessity of funcionality when facing the structure design 
for us to come and go, leting people who can’t climb a stair paralized and unable to belong in the realm of 
normalcy.

101 (…) Lumbering onstage with his face slathered in black and white grease paint, Koko delivered a loud, atonal 
monologue as he struggles to make balloon animals. My response, shared by other audience members, was 
distinct discomfort..the source of our revulsion must be the way that Koko, unlike other performers, recalls the 
aspects of the past freak shows that would be most intolerable to a contemporary viewer. Someline between 
individual agency and exploitation had been crossed, and the spectator who has paid for the pleasure of looking 
becomes an unwilling accomplice (Adams, 216).

100 Também pesquisadora do tema, autora do livro Sideshow U.S.A.: Freaks and the American Cultural 
Imagination, 2001.
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3.3.2 TV + Internet 

Registros audiovisuais são vastamente disponíveis atualmente na internet. A 
globalização das informações e conteúdos possibilita a divulgação dos artistas e das 
performances para além do local onde se apresentam fisicamente. Devido a isto, foi 
possível a realização desta pesquisa, bem como o contato com performers e grupos 
que se apresentam no século XXI. Apesar das dificuldades dos grupos menos famosos 
em conseguirem locais ou dinheiro suficiente para que continuem se apresentando, 
estes seguem com a indústria do freak show. A exposição de grupos e personagens 
que alcançaram certa fama e estão nas series televisivas, produzidas por eles ou por 
grandes produtoras de conteúdo visual, tornou possível analisarmos os discursos, 
as maneiras de apresentação e as intenções embutidas nas performances de cada 
personagem e grupo, que se apresentam atualmente exibindo ao público seus corpos 
que desviam de um padrão. Assim, revelaram-se maneiras e intenções diferentes para 
a exposição: artistas solo ou em grupo; no teatro, na TV ou em suas redes sociais. 
Em geral são ativistas da positivação dos corpos e apoiam causas de visibilidade das 
diferenças ao trazer para si o poder de apropriarem-se de seus próprios corpos.

A apropriação da palavra freak se faz atualmente como forma de combate, de 
protesto contra uma normatização de corpos e de limitação das formas de expressão 
deste corpo que não pode ser exibido, que não deve ser visualizado. Como por 
exemplo, apropriaram-se da palavra queer (esquisito) os ativistas homossexuais para 
proporcionar voz e representação midiática às diversas realidades existentes e que 
precisam ser debatidas, como a campanha para assumir o HIV positivo.(Mcruer, 2016, 
p.54) E como o fizeram os artistas deficientes que se apropriaram da palavra crip 
(aleijado) para se posicionarem diante das decisões tomadas em seus nomes, através 
das medidas de austeridade dos governos que diminuem os benefícios necessários 
para a saúde destas pessoas e através da medicina que controla seus corpos e 
inscreve-se neste através de demandas de cuidado e nomenclaturas de síndromes. 

3.3.2.1 Séries médicas documentais 

Ao longo da pesquisa percebeu-se que seria necessário que os artistas, 
possuidores de corpos extraordinários, se posicionassem como freaks, e não apenas 
se apresentassem publicamente como o fazem em programas televisivos documentais 
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ou reality shows, onde apresentam-se anões, obesos, gigantes, gêmeos siameses, 
mulheres barbadas e homens mais fortes do mundo, entre outros personagens que 
poderiam ser encontrados no freak show, porém, não se apresentam no formato desta 
indústria, e sim num formato criado pelas companhias televisivas que os expõem sem 
utilizar o título freak. Os programas apresentam o dia a dia destas pessoas e criam 
uma espécie de familiarização com os personagens exibidos, cativando o público 
a observarem-nos de outra maneira: com compaixão, por serem semelhantes aos 
pertencentes à norma. Explorando as diferenças, porém com artifícios que amenizam 
a estranheza, oposto do que é realizado no freak show, onde estas são exaltadas 
durante as apresentações.

Em grande parte, os programas deste tipo exibem as pessoas nascidas com 
corpos extraordinários e pessoas que transformaram seus corpos, previamente 
correspondentes à norma, devido à ampliação ou diminuição excessiva das dimensões, 
afastando-se do padrão em busca de um ideal particular, o que pode ser considerado 
transgressor pelos os outros. Estes contam como obtiveram suas formas, todos os 
sacrifícios necessários para tanto e o que representa para eles essa busca e conquista. 

Durante os programas, os produtores levam os personagens para um passeio 
na cidade e filmam a reação do público que, quando estes corpos atravessam seu 
campo de visão, os seguem e não conseguem disfarçar o incômodo. Deste modo, 
os programas acabam por relatar também a resposta do observador, quase nunca 
positiva diante da visualização dos corpos diferentes em ações do cotidiano.  

Imagem 160: Fotografia gêmeos 
indianos exibidos pela Barcroftv

Fonte: http://bit.ly/2uJEBA6t

Imagem 161: Captura de tela do documentário produzido pela 
Barcroftv “Conjoined Twins: Brothers Joined At The Hip Learn To 

Live In Harmony”

Fonte: http://bit.ly/2v4eTZS
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Tornou-se necessário encontrar os que se apresentavam na atualidade (2015-
2017), e poderiam contar outra história, já que o período de interconectividade que 
vivemos, proporcionado pela internet, nos aproximou e propiciou a exibição destes 
corpos para todos os tipos de espectadores e não mais somente para o denominado 
“underground”. Coney Island não é mais o principal Freak Show na frente da praia. 

Venice Beach Freak Show percorre o trajeto traçado pela indústria durante os 
séculos passados e apresenta seu show em um teatro localizado à beira-mar na praia 
de Venice, na Califórnia, onde as atrações e a ambientação remetem ao passado. O 
canal de televisão AMC transmite o programa, no estilo “reality show” gravado no freak 
show onde Todd Ray, o empresário responsável pelo grupo, traz informações sobre os 
shows do passado apresentando sua coleção de cartes de visite e contando sobre as 
lendas da indústria, contextualizando a introdução de um novo membro à equipe que 
apresenta a mesma anatomia do personagem presente no carte de visite. 

O show conta com diversos personagens fixos como: O gigante, o menor casal 
do mundo, a mulher barbada, a “meia mulher” (half-woman) - uma mulher cujo os 
membros inferiores são ausentes -, o engolidor de facas, entre outros que visitam e se 
apresentam temporariamente, como o homem com pele elástica, a mulher condutora 
de eletricidade, o garoto lagosta, entre outros. O lema do grupo é “Normal is Dead”, 
algo como “O normal está morto”.

O freak show de Venice beach, de Todd Ray102, persegue o sonho de criar um 
freak show com o molde de antigamente, com atrações teratológicas no seu 10 in 1, um 
dime museum e tudo o mais que possamos esperar de um freak show de verdade. Todd 

Fonte: http://bit.ly/1DXDQPe

Imagem 162: Captura de tela documentário 
produzido pela Barcroftv “O Hulk brasileiro.”

Fonte: http://bit.ly/1DXDQPe

Imagem 163: Captura de tela documentário 
produzido pela Barcroftv “O Hulk brasileiro” - A 

reação do público. 

102   Empresário, produtor musical e ator americano dono do Freak Show de Venice Beach – Califórnia. 
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Ray conta com um adendo: o seu programa de TV. 
Nele, documenta o dia a dia do freak show, de sua 
família - que se uniu em busca deste sonho, para 
tocar o negócio como os grandes o fazem, em 
família – além de mostrar a busca por estes freaks e 
a elaboração de cada show. Existem os momentos 
em que aproveita para passar conhecimento 
da instituição original ao público, que pode não 
ser familiar com o assunto, já que o programa é 
transmitido por uma das maiores companhias de 
comunicação televisiva dos USA, a AMC, onde 
compara seus personagens aos personagens 
clássicos do freak show e mostra alguns locais 
importantes para a história da instituição, como 
Gibsonton, Florida, “a casa dos freaks”103, a cidade 
que um dia foi a casa de inverno de funcionários de 
circos e principalmente do sideshow dos Estados 
Unidos. Esta conta com o freak show de Ward Hall 
o “Rei do sideshow”, o World of Wonders Show um sideshow itinerante nos moldes de 
antigamente, que teve seu “último” show registrado no documentário feito pela emissora 
de televisão britânica BBC “The Last American Freak Show”. Ward Hall proporcionou 
a Todd Ray a possibilidade de um show que uniu os dois grupos, Venice Beach Freak 
Show e World of Wonders Sideshow, no mesmo palco em Gibsonton. Este encontro 
pode ser visto no episódio 5 da temporada 2 do programa “freak show”, veiculado pela 
emissora de televisão AMC e disponível no serviço pago de streaming online, Netflix.

Em alguns shows, indivíduos buscam a dimensão dos limites dos corpos, agindo 
de forma extraordinária levando seus corpos ao limite, transformando-se em freaks 
sem serem corpos nascidos extraordinários. Buscam assim, tornarem-se menos 
humanos. Coney Island104 por exemplo, mantém o freak show até os dias de hoje com 
sua reputação no ramo, expondo os fetos em jarros e freaks feitos, como os engolidores 
de espada, dançarina da serpente, mágico, a engolidora de fogo entre outros. Porém, 
no Freak Show da praia de Venice, o foco é o natural born freak.

Em abril de 2017, o grupo foi despejado do prédio onde o show estava estabelecido 
na praia de Venice, fazendo com que as apresentações e o reality show, que teve a 

Fonte: http://bit.ly/2v3G2fy 

Imagem 164: Pôster divulgação 
série televisiva “Freakshow”, AMC, 

2013. 

103    Welcome to Gibtown the last freak show town in America. Wall, Kim, Clerice, Caterina.
104     É uma península, anteriormente uma ilha, localizada no Distrito de Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos. 
O lugar ficou conhecido como um importante ponto turístico no início do século XX, além de ser um dos parques 
mais conhecidos de Nova Iorque.
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exibição de seu último episódio em 24 de junho de 2014, fossem suspensos. Porém, a 
página do grupo nas redes sociais continuava ativa em maio de 2017.

3.3.2.2 American Horror Story: Freak Show (2014)

American Horror Story é uma 
antologia de terror com temas 
diferentes a cada temporada, que 
está agora na quinta edição, e teve 
como tema em sua quarta temporada 
a história do Freak Show, que conta 
com 13 episódios e se passa nos 
anos 1950. A abertura da série recria 
famosas imagens reais disponíveis 
sobre a história do freak show e 
comunica-se com um tom macabro 
e sexual. A série foi um sucesso de 
audiência e bastante premiada. Ela 
deu espaço ao corpo deficiente na 
televisão em uma obra que respeita 
a história da indústria do freak show. 
Os diretores e roteiristas fizeram um 
bom trabalho ao contar a história 
de uma maneira comercializável ao 
grande público onde não é proposto 

Fonte: http://bit.ly/2tKfADr

Imagem 165: Fotografia Ásia Ray exibe sua elasticidade.

Fonte: http://bit.ly/2tKfADr

Imagem 166: Fotografia George, o 
gigante. 

Imagem 167:Pôster promocional da série televisiva 
“American Horror Story - Freakshow”, 20th Century 

Fox Television

Fonte: http://bit.ly/2vQu1aM
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um novo enredo para os personagens, apenas cria uma narrativa com as lendas que 
já circundam a indústria.

Com apelo ao terror, buscam criar imagens macabras e explícitas, com muito 
sangue e conteúdo sexual, que iniciam de modo interessante ao público pelo voyeurismo 
e terminam propondo uma reflexão, forçando a audiência a considerar o extraordinário 
como parte do desejo social, além de confrontar os estereótipos sobre diferença e 
deficiência (Vaughn, 2015)105, gerando, com isso, uma reflexão sobre quem são os 
verdadeiros freaks nesta relação do olhar: os que se exibem ou os que os rotulam 
como o oposto de si? Que os posiciona como o outro, construindo o freak no imaginário 
pejorativo popular. Assim, a pauta torna-se também relações de poder sobre os corpos 
e a subordinação dos corpos aos seus “mestres”, Madame Elsa e Dandy Mott106, 
dentro da hierarquia do show. Sendo estes os mais próximos da norma, tornam-se os 
responsáveis pelo bem-estar do freak diante dos pertencentes ao estabelecido pelo 
padrão social.

Na série, os representantes da norma são os verdadeiros monstros, sendo 
moralmente corrompidos de alguma maneira: interesseiros, ricos sem caráter, 
ambiciosos, assassinos, chantagistas, suicidas e, principalmente, pessoas que 
buscam ter o controle sobre a vida e o corpo dos outros, diferentes de si. O elenco 
dos freaks é composto por pessoas com corpos extraordinários que se apresentam no 
freak show como Mat Fraser; são parte do livro dos recordes como Jyoti Amge ou são 
estrelas de programas médicos documentais como Rose Siggins. Existe também a 
caracterização de atores pertencentes à norma para tornarem-se freaks, como ocorre 
com as Siamesas, interpretadas por Sarah Paulson e conta com a ajuda de edição 
digital para unir seus movimentos (Imagem 170), as mãos com electrodatilia do lobster 
boy, interpretado por Evan Peters (Imagem 169) e as características craniofaciais dos 
pinheads Salty e Pepper interpretados por Naomi Grossman e Christopher Neiman 
(Imagem 171). A habilidade principal das atrações é cantar. Ser tratado como uma 
curiosidade sendo observado apenas por seus corpos é negativo para o lobster boy e 
para a maior parte do grupo.

A comunidade dos freaks possui um senso de justiça, verdades e éticas próprias, 
como ocorre em sociedades formadas por convívio intenso dos indivíduos. O senso de 
justiça é basicamente matar os que causam problemas à sua sociedade, podendo isto 
ser um símbolo do pouco valor percebido pelos freaks diante da vida ou dos corpos das 
pessoas devido ao pouco valor atrelado a seus corpos quando se encontram perto dos 

105   http://www.uc.edu/news/nr.aspx?id=22217
106   A dona do circo e o menino rico que sonha em possuir uma coleção de freaks
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representantes da norma. Porém, estes exibem mais humanidade do que os chamados 
“normais”. O retorno para a família não é uma boa coisa e, sim, o próximo passo para 
o abandono em instituições, como se deu com a personagem pinhead Pepper. Ao ser 
“devolvida” para sua irmã, que a havia abandonado em um orfanato anteriormente, 
local onde Madame Elsa a encontrou, Pepper é incriminada pela morte de seu sobrinho 
deficiente, bebê que era apenas cuidado por ela. Assim, esta é encaminhada para um 
hospício, um asilo comandado por freiras e a família se vê livre de dois corpos que 
consideram “fardos”.
Imagem 168: Cena AHS – Freak Show, Lizzie Velasquez, Evan 

Peters, Jyoti Amdge e Mat Fraser

Imagem 170: Fotografias making-of Siamesas Bette e 
Dot AHS – Freak Show

Imagem 169: Fotografia promocional 
AHS – Freak Show, Evan Peters 

Lobster Boy. 

Imagem 171: Cena AHS – Freak Show, 
Pinheads Salty e Pepper AHS

Fonte: http://bit.ly/2tJX1zp

Fonte: http://bit.ly/2u5yYdx

Fonte: http://bit.ly/2eU8aLH

Fonte: http://bit.ly/2w6AvBE
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Está tudo lá: a relação do freak show com a medicina; o freak e a norma (o 
outro); a monstruosidade dos pertencentes ao que é esperado pela norma; o abandono 
da família, a venda dos bebês e o infanticídio justificado; a salvação que o freak 
show representava para os freaks, sendo a família que nenhum possuía antes disso, 
tornando-se o lugar “seguro”; O Dalit na cultura indiana, que valoriza a diferença como 
divino (realidade da indiana Jyoti Amge); o casamento dos pinheads, em uma época 
em que a lei anticasamento para pessoas com deficiências era uma realidade, e a 
necessidade da utilidade do corpo para pertencer à sociedade. É uma representação 
próxima da realidade da história do freak show e das discussões que o perpassam, 
com a adição de discussões bastante atuais como o feminismo representado em cenas 
onde as mulheres do circo se opõem aos homens do grupo que tentam se colocar em 
posição de poder diante de Elsa, a dona do circo.

Próximo ao final da temporada, a história do filme Freaks (1932) é mencionada e 
recriada durante um jantar com todos os freaks à mesa como o realizado para o casamento 
de Hans e Cleópatra no filme. A seguir, recriam a famosa cena onde os freaks “rastejam” 
durante a chuva atrás do empresário que estava matando os freaks e vendendo-os ao museu, 
para fazer justiça com as próprias mãos e proteger seus semelhantes. O que segue é a 
transformação deste em uma galinha, como feito com Cleópatra no filme Freaks (1932). 
A série acaba com um massacre no freak show, unindo todos em uma realidade em 
que podem existir e ser livremente o que são. 

fonte: http://bit.ly/2tPJCtU

Imagem 172: Cena AHS – Rose Siggins e Mat Fraser 
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3.3.2.3 Filmes 

Alguns filmes foram realizados com o enredo que gira em torno do mundo do 
freak show. Com personagens que se apresentam nesta indústria e/ou elementos 
característicos do século XIX, o discurso dos filmes varia entre ficção, romantização e 
histórias de superação e compaixão. 

Aqui trataremos de dois filmes realizados no século XXI, o longa Fur: An 
Imaginary portrait of Diane Arbus (A pele: um retrato imaginário de Diane Arbus) uma 
superprodução hollywoodiana com as superestrelas Nicole Kidman e Robert Downey 
Jr. como atores principais e o curta Circo das Borboletas, que se aproxima mais do 
circuito alternativo; foi visto por mais de 15 milhões de pessoas e premiado com um 
Clint Eastwood Filmmaker Award.

3.3.2.3.1 A pele: um retrato imaginário de Diane Arbus 

O filme trata de uma história imaginária, sobre dois personagens que existiram, 
porém não se encontraram de fato. O diretor utiliza-se de links entre o interesse de 
Diane sobre os freaks e o encanto de Lionel, o príncipe dos freaks. O filme cria sua 
narrativa em torno dos pelos corporais humanos e animais, devido à hypertricosis de 
Lionel. As referências estéticas de cor e textura são utilizadas ao longo do filme para 
aproximar os personagens, como se um sempre fosse carregado pelo outro, até em 
cenas em que o outro não se encontra. As cores do filme transitam entre a cor dos 
pelos de Lionel e o azul do vestido de Diane. 

A relação dos personagens com a vestimenta é latente, o corpo é vestido por 
casacos de pelos humanos e animais. A face é vestida com máscaras para esconder-
se e trajar-se com o necessário para habitar o social. Outros questionamentos são 
levantados sobre um padrão social que define quais áreas corporais os pelos podem 
ocupar e em quais estes não deveriam existir, o que se torna perceptível ainda no 
início do filme, em cenas onde Diane faz a manutenção de seus cabelos e dá-se ao 
trabalho de depilar os pelos das pernas e do rosto olhando no espelho. Ao dedicar 
tanta atenção a estes detalhes, a cena exalta também a importância da pele e do 
rosto nas percepções sociais. No filme, a família de Diane vende casacos de peles 
de animais e, estes pelos arrancados dos animais que os possuem e sobrepostos ao 
corpo humano, não só são aceitos socialmente, como têm suas vendas estimuladas. 
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Este dado é uma conexão com a história verídica, da família de Diane Arbus, cujos 
pais realmente possuíam uma loja de departamento na quinta avenida, em Nova York, 
chamada Russeks onde vendiam casacos de pele.

Porém, o filme não é uma biografia, inventa personagens e situações, pois não 
conta uma história que de fato aconteceu e não se atém aos fatos da vida e obra de 
Diane Arbus. Colocam-na no papel de mulher que é um exemplo de dona de casa, 
que gosta de ler, passar roupas e oferecer canudos para as modelos não borrarem o 
batom, além de cuidar da assessoria de suas roupas e manter no lugar seus cabelos. 
Em seus momentos particulares são exibidas suas frustrações em precisar caber no 
normal, de seu não pertencimento e falta de interesse diante às normas sociais, além 
de seu interesse em olhar o outro de uma maneira que pode ser observada como um 
fetiche ou voyeurismo. 

Sua entrada no ambiente dos outros se dá observando-os através da câmera. 
Esta é a sua desculpa para entrar na casa de Lionel, o estranho que ela quer conhecer. 
Depois de encontrar longos pelos entupindo seu encanamento, Diane interfona 
para o apartamento em cima do seu e pergunta se estariam lavando um cachorro, a 
resposta é rápida: talvez você devesse ir ao porão. Ela desce ao porão, encontra uma 
cela com um trono e um banner de freak show escrito: ‘dangerous, captured in the 
wild. Extraordinary’107 e a imagem de uma pessoa usando a máscara que apareceu 
anteriormente em um armário que subia as escadas de seu prédio durante a mudança 
do novo vizinho junto a um casaco vermelho com cordões dourados, similar ao que 
o verdadeiro Lionel utilizava, com os dois punhos acorrentados à cadeira onde está 
sentado. “See nature’s anomalies”108. Diane se assusta, as luzes se acendem em um 
neon azul e vermelho, escrito: Hubert’s Museum of Wonders.  

Imagem 173: Cena Filme “ Fur” - Lionel costurando Imagem 174: Cena Filme “Fur” - Diane com 
casaco de pelos feito por Lionel.

Fonte: http://bit.ly/2u5Px9m Fonte: http://bit.ly/2uJGYmA

107    Perigoso, capturado na selva. Extraordinário.
108     Veja as anomalias naturais.
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O background de Lionel no filme é bastante similar à história de vida e apresentação 
de Lionel no século XX. No filme, este trabalha com a costura de seus pelos para criar 
perucas e acaba costurando um casaco para presentear Diane. Sua ligação com o 
freak show é constantemente trazida às cenas, ao exibir em sua casa filmes de seus 
shows no Hubert’s Museum como o garoto cachorro, ao ostentar sua extensa coleção 
de cabinet cards e devido à sua ligação com os outros artistas do freak show, aos quais 
escreve cartas e dos quais recebe visitas.

Ela gosta de ser observada e Lionel esta cansado disso, a relação estabelecida 
por eles é uma espécie de fetiche, jogando com o olhar e as aparências. Na relação 
deles, os papéis são invertidos, ela é o animal de estimação de Lionel, que oferece 
recompensas por suas atitudes e sua companhia. Lionel se transforma em uma 
obsessão para Diane. Os dois não mantêm contato físico, até que ele decide pedir 
para que Diane o depile completamente e eles passam a se tocar. O universo de Diane 
havia sido modificado e, ao final do filme, esta abandona a família em busca de fotos 
que preencham seu álbum vazio, dado de presente por Lionel.

3.3.2.3.2 Circo Borboleta - 2009

A metáfora utilizada pelo filme para a construção de seu discurso é a do casulo 
e a borboleta, a transformação necessária para que sejamos capazes de transpor os 
preconceitos, aplicados ao corpo que se inscreve como forma de limite interno, que 
desacredita o “portador” do corpo sobre suas potencialidades. 

No curta, o ator, evangelista e palestrante motivacional Nicholas James Vujicic 
vive Will, um personagem de freak show, cujas possibilidades se mostram bastante 
limitadas. No início do filme, enquanto está sob o controle de um dono de circo que 

Fonte: http://bit.ly/2h97cM8

Imagem 175: Cena Filme “ Fur” - Diane depila Lionel. 
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o explora e o trata com desdém, como se fosse um objeto feito para o propósito da 
exibição que sensacionaliza seu corpo. Ao ser fornecida pelo empresário a permissão 
para que outros o toquem, de maneira a tirar seu espaço próprio e ridicularizem sua 
condição, percebemos uma clara metáfora à percepção de algumas pessoas sobre a 
indústria, que pensam ser esta a dinâmica das exibições. 

Com o passar do filme, Will se encontra com outro empresário, Sr. Mendez, que, 
com empatia, se emociona ao observá-lo e o convida a se apresentar em seu grupo. 
No circo deste, o personagem principal descobre outras possibilidades de exibição, 
que não contam somente com sua aparência, exigem também que uma exibição de 
suas habilidades seja performatizada. O responsável pelo grupo e por sua presença 
neste explica que “ser maravilhoso” trata-se de muito mais do que ser apenas um 
“erro divino”, uma “aberração”, é sobre apresentar um show colorido, maravilhoso. Ele 
assiste aos shows dos outros artistas do grupo e fica fascinado com os espetáculos 
que desafiam os limites dos corpos, como o homem mais elástico do mundo, a mulher 
das águas que se equilibra em uma corda em pleno ar, o homem mais forte do mundo 
que consegue levantar duas mulheres ao mesmo tempo e um homem que escapa 
de uma camisa de forca embaixo d’água. Porém, devido à sua experiência anterior, 
este não consegue visualizar outra possibilidade para si que não seja apenas estar ali 
parado, aguentando os olhares curiosos sobre ele. 

Durante um passeio com todo o grupo, estes seguem para um rio, onde todos se 
divertem na água. Will preocupa-se com sua passagem, por não haver um caminho fácil 
entre as pedras que o leve até o resto do grupo, porém, o responsável pelo grupo, Sr. 
Mendes passa por ele neste momento e recusa-se a ajudá-lo, por acreditar que pode se 
virar sozinho. Will continua tentando se movimentar sobre as pedras, desequilibra-se e 
cai na água, emergindo após alguns segundos. A confiança de ter conseguido emergir 

Fonte: http://bit.ly/2tJWCgv

Imagem 176: Captura de tela Filme “ Circo 
Borboleta” I

Fonte: http://bit.ly/2tJWCgv

Imagem 177 : Captura de tela Filme “ Circo 
Borboleta” II
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pela primeira vez após sua queda, utilizando o movimento de seu corpo, foi o suficiente 
para que acreditasse que poderia cruzar o caminho de pedras e troncos até chegar aos 
outros que estão do lado oposto do lago sem precisar passar pelo caminho mais difícil. 
Este é o momento catártico da mudança, de seu despertar para as capacidades natas 
de seu corpo, do potencial de realizar o que for necessário, mesmo que de maneiras 
diferentes do “esperado”. Se não fosse este desafio, se não se dispusesse a cair na 
água, ele não descobriria esta habilidade de nadar.

Sua exibição no circo do Sr. Mendes então transforma-se em um verdadeiro 
espetáculo. O desafio é sobreviver a uma queda, realizada a partir de uma plataforma 
elevada, em direção a um tanque com água. Agora estaria lidando com sentimentos 
como a expectativa, o perigo, a surpresa, o suspense e não mais apenas com a 
curiosidade do observador. Isto o transformou em um performer. Agora, ele exibe 
algo mais do que apenas o seu corpo, mas, é claro, contando com seu corpo como o 

Imagem 178: Captura de tela Filme “ Circo 
Borboleta” - Crew

Imagem 179: Captura de tela Filme “ Circo 
Borboleta” - Will

Imagem 180: Captura de tela Filme “ Circo 
Borboleta” - Will nadando

Fonte: http://bit.ly/2tJWCgv

Fonte: http://bit.ly/2tJWCgv

Fonte: http://bit.ly/2tJWCgv
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espetáculo inicial. 

Antes da apresentação, Sr. Mendes anuncia o perigo de morte que está correndo 
ao executar o mergulho de 30 metros de altura em uma piscina. Ele se prepara e 
mergulha. Para o suspense e a alegria do público que o observa e para a comemoração 
do resto do grupo, que se emociona ao ver que ele atingiu o que era esperado de um 
verdadeiro show. Isto colaborou para que Will recuperasse sua autoestima. Este, que 
antes era exibido com descaso, como um erro, agora é aclamado por sua bravura em 
enfrentar tamanha altitude e ter tanta coragem em se jogar em uma piscina concluindo 
o ato.

O apelo inspiracional, comumente atrelado ao corpo extraordinário, não poderia 
se ausentar. No final de sua apresentação, a plateia aproxima-se para parabenizá-lo e 
um menino com deficiência exibe sua admiração pela inspiração fornecida a ele após 
assistir àquele corpo apresentando-se desta maneira. O menino, em suas muletas, o 
abraça como forma de agradecimento, por ter mostrado que ele era capaz de fazer 
o que quisesse. A mãe se emociona devido ao fato desta apresentação fazer o filho 
acreditar em si mesmo e o Will percebe o quanto pode influenciar de maneira positiva 
o público, tornando-se um exemplo da capacidade presente em todos e, ao se mostrar 
dessa maneira, comunica a todos que podem realizar o que quiserem da forma que 
são capazes.

Após a transformação ocorrida com o personagem principal, que desvencilhou-
se do casulo de sua aparência para mostrar suas habilidades, este se transformou 
em uma borboleta, com cores e espetáculos maravilhosos e atraentes pela sua 
performance. Isto é representado na última cena, quando o grupo se reúne no topo de 
uma colina e liberta uma borboleta que se encontrava dentro de um pote de vidro. É 

Imagem 181: Captura de tela Filme “ Circo Borboleta” - A 
apresentação de Will 

Fonte: http://bit.ly/2tJWCgv
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a representação do redescobrimento de seu corpo, de suas capacidades, habilidades 
e autoconfiança. Este, que antes permitia ser apenas observado como um infortúnio 
da natureza, agora era creditado por ser um artista, que exibe sua coragem e sua 
habilidade recém-descoberta, além da confiança em ser quem ele é, assim, inspirando 
outros de maneira positiva.

3.3.3 Grupos

 Alguns dos grupos de freak show (ou sideshow, palavra mais utilizada atualmente) 
que ainda apresentam pessoas com corpos extraordinários são os seguintes: 999 Eyes 
freak show (EUA), Venice Beach Freak Show (EUA), Sideshow Wonderland (AUS), 
World of Wonders (EUA), e os grupos independentes, em sua maioria americanos, 
Hellzapoppin Circus Sideshow Revue, Brothers Grim Big Circus Side Show109, 
Wreckless Freeks, Oh no! Variety Show e Jim Zajicek’s Sideshow Museum. Alguns 
festivais ocorrem unindo diversos sideshows e atrações perigosas como o House of 
Horror Haunted Carnival e Riot Fest.

A maior parte dos performers que se dispõem à apresentação desta forma são 
independentes e também se apresentam de outras maneiras, como artistas de teatro 
e/ou de televisão e cinema. A seguir, abordaremos dois personagens proeminentes, 
que estão no circuito mainstream de apresentação, sendo reconhecidos por se 
apresentarem em programas de grandes emissoras televisivas, como o ator e jornalista 
Adam Pearson, ou em grandes festivais de artes e filmes independentes como o faz a 
artista corporal Sarah Houlbolt. 

Outros Personagens que se apresentam atualmente e podem ser destacados 
no circuito independente são: Short E. Dangerously (half man), que faz filmes e se 
apresenta em shows e sideshows de maneira agressiva, com performances perigosas 
e uma estética bastante rock’n’roll, seguindo o legado de John Eck apenas por inspirar-
se em sua carreira, mas, ao se promover, não se conecta com este (Imagem 182 ). 

As mulheres barbadas Mariam (Alemanha) e Harnaam Kaur (Indiana) são 
personagens presentes no século XXI. Harnaam está no Guinness Book, livro dos 
recordes, por ser a mulher mais jovem a possuir uma barba completa, porém ela e 
Mariam não necessariamente apresentam-se como freaks, elas se preocupam em ter 
visibilidade e inspirar outras mulheres com esta característica (imagens 184 e 187). 
No grupo Wreckless Freeks, a performer Little Bear Schwarz The Bearded Lady 

109     Freaks and Fire: The Underground Reinvention of Circus. J. Dee Hill, 2004 
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apresenta-se sob o título de freak e está no circuito independente da indústria. Esta 
apresenta espetáculos cantando ópera (Imagem 185). No grupo de sideshow Oh No! 
Variety Show, apresenta-se a mulher com seios muito grandes, nomeada Boobzilla, 
que quebra objetos utilizando-se de seus seios e performatiza outros truques de self-
made freak como engolir espadas e fogo. (Imagem 186)

Imagem 182: Fotografia Short E. 
Dangerously I . 

 Fonte: http://bit.ly/2v6Ba8U

Imagem 184: Fotografia Haraam Kaur. 

Imagem 183:  Fotografia Short E. Dangerously II . 

Fonte: http://bit.ly/2vQrFZg

Imagem 185: Fotografia Little Bear 
Bearded Lady

Fonte: http://bit.ly/2uFWEZO Fonte:  http://bit.ly/2u5EvRn
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3.3.4 Adam Pearson 

Adam Pearson (1984) é o 
novo homem elefante. Depois de 
150 anos desta imagem sendo 
atrelada a Joseph Merick, surge 
uma pessoa habilitada a ocupar 
este personagem. Adam tem 31 
anos, é um ator britânico que possui 
uma condição conhecida como 
neurofibratosis, o que faz com 
que tumores benignos cresçam 
em sua face. Ele esteve envolvido 
em programas de grande alcance 
para previnir o bullying associado 
a deformidades, e foi o rosto 
da propaganda da organização 
Changing Faces em 2016, sendo 
esta responsável por proporcionar 
suporte para que ele conseguisse 
lidar com sua aparência. Participou 
também de vários programas 
documentais televisivos exibidos 

Fonte: http://bit.ly/2v6PMoK

Imagem 186: Cena série “FreakShow” (AMC) Boobzilla . 

Fonte: http://bit.ly/2w6KYgq

Imagem 187: Fotografia Mariam.

Fonte: http://bit.ly/2uK8kZJ

Imagem 188: Pôster Changing Faces, Adam 
Pearson 
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pela BBC e Channel 4, como por exemplo os programas Beauty And The Beast: The 
Ugly Face Of Prejudice e The Undatables.

Pearson foi um dos criadores, pesquisador júnior e apresentador no programa 
Beauty and the Beast – The Ugly Face of Prejudice, o qual ansiava por abrir um debate 
sobre os padrões de beleza e erguer uma batalha contra cirurgias cosméticas e contra o 
preconceito em relação à desfiguração facial. “Eu acho que aumentar a conscientização 
ao redor da causa do desfiguramento facial é importante. Com a media mainstream 
exibindo imagens de uma perfeição inatingível, a imagem tornou-se tudo o que importa 
para a nossa atual geração de jovens.110” (Pearson, 2016)

No website da organização Changing Faces, é possível encontrar alguns 
depoimentos de Adam sobre suas intenções em trabalhar na TV, especialmente na 
série Beauty and the Beast. Ele afirma: 

Os desafios das séries eram constantes, a imprensa tentou destruir o 
programa, e mesmo antes de possuirmos qualquer filme no gatilho, as 
pessoas nos rotularam de “Freak Show”. Enquanto isto, poderia futuramente 
inspirar uma das performances que eu realizei em um programa, no 
momento esta foi uma triste exibição de como a mídia de massa enxerga 
a deformidade e como os jornalistas se tornaram preguiçosos. Entretanto, 
estou satisfeito em dizer que essas pessoas constituem a minoria da 
indústria, estas atitudes apenas servem para marginalizar deformidades 
ainda mais. Ao invés de ser um “Freak Show”, o que o programa almejava 
fazer, e realmente faz, é abrir o debate sobre a beleza. Estatisticamente, 
9 entre 10 pessoas têm alguma visão negativa acerca da deformidade. 
Ao mesmo tempo, 90% das mulheres estão infelizes com sua aparência. 
Dado o recente “boom” (sic) das cirurgias cosméticas, o programa teve 
uma relevância social e cultural instantânea. Não estou sob a ilusão 
que estas atitudes vão mudar do dia para noite, esta é uma batalha em 
ascensão. Ao menos, agora o debate começou e, esperançosamente, 
pode continuar. ( Pearson, 2016 )111

Em 2013, ele trabalhou como ator em um filme com Scarlet Johanson, entitulado 
Sob a Pele112, onde demonstra total confiança em ocupar sua própria pele e em mostrar 
seu corpo para o público, com seu rosto incluído. Pearson afirmou para o jornal britânico 

110    I think raising awareness around the arena of disfigurement is important. With the mainstream media 
throwing out images of unattainable perfection, image has become the be all and end all to our current 
generation. (Pearson, 2016)

111    The challenges of the series were constant. The press tried to destroy the programme; and even before we 
had any film in the can, people had branded us a “Freak Show”. Whilst this would later go on to inspire one of 
the stunts I did in the programme, at the time it was a sad reflection on how the wider media sees disfigurement 
and how lazy some journalists have become. Whilst I am pleased to say that these people form a minority of the 
industry, these attitudes only serve to marginalise disfigurement further still. Rather than being a “Freak Show” 
what the programme aimed to do, and actually does is open up the beauty debate. Statistically 9/10 people 
hold some form of negative views around disfigurement. At the same time 90% of women are unhappy with 
their appearance. Given the recent boom in cosmetic surgery, the programme had an instant social and cultural 
relevance. I’m under no delusion that these attitudes are going to change over night, this is a long and up hill 
battle. Though now that the debate has started, hopefully it can continue.(Disponível em:https://www.youtube.
com/watch?v=UXoVrNtsdhM Acesso em: 4/05/2017)
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The Guardian que o filme executou um ótimo trabalho em exibir um ator desfigurado. 
Ele também fez parte do programa The Undatables, em 2011, exibido pelo Channel 4, 
e, em  2015, foi convidado para participar de um freak show de verdade, o que levou 
à documentação em vídeo de sua procura sobre a continuidade desta organização 
e o porquê dela ainda existir no século XXI. O documentário foi produzido por uma 
companhia britânica de televisão independente chamada Betty TV que também foi 
responsável pelos shows anteriores que Adam participou e foram exibidos pela BBC. 

Existe muito medo envolvendo o desconhecido.  Se eu posso tentar e ser 
o mais normal possível e mostrar pra eles que não existe nada para se 
temer – sendo em um filme ou saindo nas ruas diariamente para comprar 
leite – mais pessoas verão que é normal e haverá menos estigmas cada 
vez. Mas se eu apenas ficar fechado na minha casa chorando e abraçando 
o cachorro, nada vai mudar. (Pearson,2015)113

No documentário Adam Pearson: Freak Show existem alguns fatores que podem 
ser destacados. No começo, seu notável desconforto com as palavras que as pessoas 
utilizavam ao se dirigirem a ele ao longo de sua vida, palavras como “mutante, cara 
gorda, monstro, homem elefante”. Mas a que ele mais detestava era Freak. “Eu não 
queria ser chamado de freak, mas algumas pessoas ‘abraçam’ o termo”. Adam foi 
comparado a Joseph Merick, o homem elefante, personagem exibido nos freak shows 
no século XIX e protagonista do filme de David Lynch em 1980. Ele afirma odiar o 
estigma de ser comparado ao homem elefante. A comparação o irrita. “Eu odeio ser 

Fonte: http://bit.ly/2uJRvhF

Imagem 189: Cena Adam Pearson e Scarlet 
Johanson no filme Sob a Pele I

Fonte: http://bit.ly/2vexsef

Imagem 190: Pôster Changing Faces, Adam Pearson

112    Under the Skin
113  There is a lot of fear surrounding the unknown. If I can try and be the most normal possible and show them 
that there’s nothing to fear – being that in a move or by going out daily to by milk- more people will see that this 
is normal and there will be less stigma each time. But if I just stay in closed at my home crying and hugging the 
dog, nothing will change. (Pearson,2015)
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chamado por este nome, eu evitei isto - assistir ao filme. O nome implica que ele é mais 
um animal do que um homem.” 

A esta altura do filme, ser chamado de “estranheza” (odditie) era melhor do que 
ser chamado de freak. Ele então parte para conhecer a história de Joseph Merick, 
indo ao London Hospital Museum, que expõe o esqueleto e acessórios relacionados a 
Merick. Lá, Adam prova a máscara utilizada por Merick para apresentar-se à sociedade. 
Depois de prová-la, ele percebe como é claustrofóbico se esconder em comparação 
a ser encarado de maneira geral. Ao ganhar conhecimento sobre o quanto Merick 
recebia para suas apresentações como Freak, “Cem dólares por dia em dinheiro atual, 
vinte libras por semana”114, de acordo com o guia do museu,  Adam parece convencido 
a dar uma chance a esta possibilidade de exibição, e procurar saber se, apesar das 
partes ruins, esta indústria poderia ser explorada para seu benefício. 

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Imagem 191: Captura de tela 
documentário “Adam Pearson: Freak 

Show” I 

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Imagem 192 : Captura de tela 
documentário “Adam Pearson: Freak 

Show” II

Imagem 193 : Captura de tela documentário 
“Adam Pearson: Freak Show” - Adam 

Pearson e esqueleto de Joseph Merick. 
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Até então, ele estava convencido de que o freak show moderno não era em 
nada diferente dos apresentados antigamente, sendo assim, não compreendia porque 
alguém permitiria que sua deformidade ou condição fosse explorada desta maneira. 
Para compreender este interesse, ele encontra Bethany, a garota lagosta. Quando 
chega na casa, Bethany está ensaiando sua apresentação, na qual engole fogo. Ela 
diz que isso é uma coisa que ela sempre quis fazer. Para compreender o que significa 
para ela transformar-se em garota lagosta, ele pergunta: 

P: Como você se sente sobre tornar-se um tipo de estranheza apresentada 
num freak show, a garota lagosta? Você acha isso devastador e 
sensacionalista ou é uma coisa que você aceita?

B: Eu acho que quando as pessoas escutam “freak show”, elas pensam 
num cara maluco numa jaula de aço, tremendo e chacoalhando correntes, 
e as pessoas podem nos rotular por causa, você sabe, das nossas 
deformidades que nasceram conosco, mas nós estamos dispostos a 
educar e mostrar a beleza, as deformidades e as estranhezas, sabe, que 
estamos mostrando às pessoas que não significa que não podemos ser 
bonitos porque somos diferentes. 115

Adam acha que este tipo de apresentação é degradante, mas quando escuta a 
Bethany falando tão apaixonadamente sobre isto, ele não pode ignorar que alguma 
coisa boa deveria haver ali. Os dois seguem para a apresentação de Bethany junto ao 
999 eyes freak show, o grupo texano que a abriga.

Uma breve fala do apresentador do show introduz à magnitude nas peculiaridades 
dos corpos apresentados ali: “Bem vindos ao mundo onde o bizarro é lindo. Você está 
cansado dos 10 dedos nas mãos e nos pés? Cansado de ter uma cabeça comum? 
Dois membros inferiores chatos?”116

Bethany é anunciada como um cyborg, devido a suas pernas mecânicas, e não 
exaltada por ser uma garota lagosta. Ela adentra o palco para apresentar-se, uma 
performance que é baseada em responder, com humor, às clássicas perguntas da 

114  “a thousand pounds in today’s money, twenty pounds a week”

115  P: How do you feel about turning yourself just kind in a freak show, oddytie, lobster girl? Do you find a little 
but crashing and sensational or is it something that you embrace? B: I think that when people hear “freak show”, 
they are thinking the crazy guy in a steelcage, shaking and kateling chains and people may label us beacause 
of, you know, deformities we were born with, but we are out to educate and show the bauty and the deformities 
and the oddities, you know, we are showing people that, because we are different, doesn’t mean we can’t be 
beautiful.
116  Welcome to the world where the bizarre is beautiful. Are you bored of 10 fingers and 10 toes? Tired of one 
normal looking head? Two boring lower limbs? 
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plateia sobre o que acontecera com ela: “’O que aconteceu com você?’ ou: ‘Huh, cara, 
o que aconteceu com seus dedos das mãos? Onde eles foram?’ E eu respondo: ‘Eu 
era muito má quando era criança e quando você é má com seus pais, cuidado se não 
eles cortam seus dedos também”117 Fazendo a audiência rir. 

Depois do show, Adam vai até ela e lhe pergunta como foi a apresentação. Ela 
diz que se divertiu muito, “Enquanto alguém estiver vendo verdadeiramente as coisas 
da forma como eu as vejo, e rindo delas comigo e não de mim, isto será incrível”118 A 
performance, então, representa uma maneira de promover a atenção do público para 
que estes compreendam sua condição da mesma forma que ela compreende. Não 
tendo compaixão, mas lidando com alegria e dando oportunidade para que o público 
ria com ela, e não dela, como poderia ser no dia a dia.

No mesmo freak show, Adam conversa com Scorpion, um garoto lagosta que é 
o apresentador do show, expondo a mesma dinâmica de Jennifer Miller, que saiu da 
condição de freak para a dona do show. Eles iniciam a cena com Adam introduzindo 
a pergunta: ‘Você acha que eu sou um freak? Levando em consideração o pejorativo 

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Imagem 194: Captura de tela documentário “Adam Pearson: Freak Show”- 
Adam Pearson e a crew do  999eyes freak show

117   What happened to you?  And the next scene is her saying He goes: huh man, what happened to your 
fingers? Where did they go? I go: I was really bad as a child and if you are not good at your parents, watch out 
or they may cut off yours too”

118   So far somebody else’s actually see it the way I see it, and laugh with me and not at me, is amazing.
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desta palavra’ Scorpion então responde: ‘Eu acho que você é o que você quiser ser. Eu 
não gosto de ser pré-concebido (counter formed). Eu acho que eu sou perfeitamente 
formado, esta era a maneira que eu deveria ser, Adam, você acha que é um freak no 
armário?119 ‘ (Fazendo uma associação com a utilização do termo para pessoas que 
não assumem sua sexualidade). Após esta conversa, parece ocorrer a Adam que ele 
deveria olhar novamente para sua conexão com a indústria do freak show e ao homem 
elefante. 

Estou começando a me convencer em me apropriar da palavra freak. 
Sempre percebi esta palavra sendo utilizada direcionada a mim como um 
termo de exclusão no playground do colégio, então eu só experimentei 
esta palavra sendo utilizada como forma de xingamento. Tudo o que eu 
queria era acabar a escola e colocar meu pênis em alguma coisa, e era 
extremamente dolorosamente óbvio que isto não iria acontecer. Então eu 
deveria apenas amadurecer, superar isto, e simplesmente achar a porta 
do armário indo ao palco? 120(Pearson, 2016)

Scorpion replica: “Se você sente que gostaria de subir no palco, eu acho que 
você deveria. Eu acho que você deveria fazer qualquer coisa que empodere você” O 
próximo lugar visitado por Adam é Los Angeles, onde existe um sideshow chamado 
The Fright Dome. Ali, ele entrevista um dos anões que se apresentam com o grupo. 
Com o rosto pintado como uma caveira mexicana, ele reafirma o que Scorpion havia 
dito anteriormente, que você pode trabalhar com o freak show apenas se você estiver 
confortável com isso, “Porque você estará em frente a uma multidão encarando você 
como quando você estava na escola”121 (Jake). Ele também menciona os benefícios de 
se aproveitar de ter nascido um freak: 

Nós somos ouro porque nós não precisamos ter um ato (act), nós não 
precisamos ter uma performance, você já é uma estranheza, existe 
apenas uma outra pessoa que se parece com você na história, e ele está 
morto, então, quer dizer, você é único, fora esta exceção, e pode ostentar 
isto se você conseguir superar a raiva das pessoas encarando você e 
apenas aceitar isto como te foi ofertado e dizer: Hey, este sou eu, eu sou 
lindo, tire uma foto minha. Se você é muito politicamente correto sobre 
você mesmo, você não vai se encaixar na indústria do sideshow. Aceite 
a palavra e venda isto. Este corretismo se vai. Curiosidade pode gerar 
dinheiro. (Jake) 122

119    I think you are whatever you wanna be. I don’t like to be counter formed, I think I’m perfectly formed, this 
was the way I was supposed to comeout. Adam, do you think you are a freak in a closet?

120   I’m starting to get my head around the idea of earning the word freak. I’ve running ever heading this towards 
me as a term of devision(?) in the school’s playground, so i’ve only ever had the experience os that beign used 
as a slur, all I wanted to do was finishing school and put my penis in something, and it was like painfully obvious 
that that wasn’t going to happen, so do I need to just grow the hell up and get over it, and just kick the closet 
door and go on stage? Scorpio proceeds if you feel like you want to get on the stage, I think you should. I think 
you should do whatever empowers you.

121  Because you are going to be in front of a large crowd of people staring at you like you were in school.



200

Depois desta conversa, Adam segue para as ruas, tentando tirar proveito de 
seu rosto. Ele fatura dezoito dólares em apenas uma hora em pé, com um chapéu 
em suas mãos, diante do público. Ele pensa então, que subestimou seu potencial de 
“monetarizar”, apesar de achar que é um “dinheiro sujo”, em suas palavras: 

Ganhei dezoito dólares, mas vendi minha alma. Por mais que eu tenha 
ouvido sobre o empoderamento do termo freak eu continuo achando 
até certo ponto que isto é uma exploração. Eu sou absolutamente um 
freak, de todas as maneiras e propósitos, não importa que definição você 
empregue, eu sou um freak, e agora eu preciso fazer uma escolha, se eu 
vou ficar incomodado e nervoso sobre isso ou se vou aceitar isto e ser 
um rockstar sobre tudo isso. Porém, aceitar isso não necessariamente 
significa levar para o palco, o freak show agora entrou no século XXI.123

A próxima visita seria à família de pessoas pequenas que se apresenta na 
televisão no programa “Our Little Family”, os Hamills. Eles estão escolhendo viver 

122    We are gold because we don’t need to have and act, we don’t need to have a performance, you are already 
odditie, there’s only one other person who looks like you in the history, and he is dead, so I mean, you are one 
of a kind except that and flaunted, if you can get over the anger of people staring at you and just accept it as 
you been given and say: hey, this is me, I’m beautiful, take my picture. If you have too much political correctness 
about your self you’ll not fit in the side show bussiness. Accept the word and market it. That correctness is gone. 
Curiosity can create cash.
123   As much as I heard about empowering becoming the term freak I still think to a degree that this is exploitation. 
I’am absolutely a freak, to all intents and purposes, no matter what definition you use, I am a freak, and now I 
need to male a choice if I am gonna get all upset and pissed about it or, embrace it and be a rockstar about the 
whole thing, but embracing it doesn’t necessarily means taking to stage, the freak show has now entered the 
21st century. 

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Imagem 195: Captura de tela documentário “Adam Pearson: Freak Show”  III
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suas vidas na TV e não estariam na televisão se não tivessem a aparência que têm. 
Durante a entrevista, o pai da família, Dan Hamills, afirma que eles tentam ser um bom 
entretenimento:

Esta é a nossa prioridade, e tentamos ensinar através de nós, que a maior 
parte das pessoas pequenas são um tipo, é só uma outra vizinhança, 
e nós temos nosso show e intenções em fazê-lo, mas sempre haverá 
milhões de pessoas que você não pode convencer, ou que você não pode 
mudar, mas, às vezes, nós temos que deter isso e ser o freak show.”124 
(Dan Hamills)

Adam conheceu também uma atriz pornô e Mat Fraser e os dois exaltaram o fato 
da prosperidade sexual advinda da exibição. Isto claramente o motivou para tentar uma 
exibição no palco de uma noite de open mic, não no freak show que havia o convidado 
para apresentar-se e iniciou toda esta jornada de autoconhecimento freak. 

Adam aceitou tornar-se o homem elefante durante a apresentação e exibir suas 
similaridades com Joseph Merick à plateia. É notável a similaridade com a apresentação 
de Bethany, que mostra suas histórias de vida de uma maneira cômica, explicando o 
trajeto que o levara àquela apresentação.  

Eu conheci um garoto lobo no México, ele disse que eu era o primeiro 
homem elefante em 150 anos, e que eu deveria ter ORGULHO disso. 

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Imagem 196: Captura de tela documentário 
“Adam Pearson: Freak Show” - Adam 

Pearson e Mat Fraser

Imagem 197: Captura de tela documentário “Adam 
Pearson: Freak Show”- Adam Pearson e os Hamills

124    That’s our #1 thing and we try to teach through us most is that little people are sort of, is just another 
neighborhood around the street and we have our show and our means to do that, now there’s aways gonna be 
a million people you can’t convince or that you can’t change, but, sometimes, we have some deemer is you own 
it and BE the freak show.
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Conheci um garoto lagosta no Texas, ele disse que eu deveria SAIR DO 
ARMÁRIO FREAK e conheci um garoto foca em Nova York que disse 
que se eu subisse no palco e me apresentasse eu DEFINITIVAMENTE 
ARRUMARIA SEXO. Entããão..aqui estou...o Homem Elefante.125 

(Pearson, 2016)

Ao final da performance, a música Nelly and The Elephant da banda Toy Dolls 
aumenta gradativamente anunciando o fim. Fora do palco ele parece muito mais 
confiante. Ser um freak não o persegue mais, ele aceitou e fez disso o melhor que 
podia. 

Apresentar-se faz algo único para você, naquele único momento eu 
compreendi o que queriam dizer quando afirmavam que era empoderador. 
Agora eu vou sair e eu vou arrumar um pouco de sexo. Ao invés de correr 
disto eu preciso aceitar isto, se você me oferecesse uma chance de mudar 
meu rosto eu não mudaria. NÃO MUDARIA isto, que é o meu destino, eu 
acho que eu fiz isto funcionar para mim. Eu gostando ou não, EU SOU um 
freak. (Pearson, 2016)126

Da mesma maneira que Otis Jordan arrumou problema com o movimento 
dos direitos da deficiência, Adam arrumou problemas com a organização Changing 
Faces por este documentário. A organização afirmou a “natureza ofensiva” do 
documentário, com acusações como: Ofensa, por descrever um indivíduo com uma 
aparência incomum como um “freak”, o que é considerado profundamente ofensivo 

125    I met a woolf boy in mexico, he said I was the first elephant man in history for 150 years and I should be 
PROUD. I met a lobster boy in texas he said that I should BREAK OUT THE FREAK CLOSET and I met a seal 
boy in new york that said that if I got on stage and performed I would DEFINITELY GET SEX. Soo..here I am..
the elephant man.
126     Performing does something unique to you, in that one moment I got whatever one meant when they said It 
was empowering now I am gonna go and I am gonna get my self some sex. Instead of running from that I need 
to earn it, if you offered me the chance to change my face I would NOT. I WOULD NOT take it upon on that, it’s 
very much my kind of my calling I guess I made it work for me. Whether I like it or not, I AM a freak

Imagem 198: Captura de tela documentário “Adam 
Pearson: Freak Show” - Adam Pearson como 

Homem Elefante

Imagem 199: Captura de tela documentário “Adam 
Pearson: Freak Show” Adam Pearson no palco 

como Homem Elefante

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs
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Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs 

Fonte: http://bit.ly/2v6ZDee

Fonte: http://bit.ly/2eU1dKs

Fonte: http://bit.ly/2tQx3hN

pela organização. Imprecisão, por dizer que Joseph Merick apresentava a mesma 
condição de Adam, porém ele sofria da síndrome de Proteus, e desrespeito, devido ao 
título do documentário.  A organização afirma que Merick não teve muita opção se não 
se apresentar desta forma, que não lhe agradava ser chamado por este nome e tudo 
que estivesse ligado ao circo, sugerir o contrário mostra-se um desserviço à memoria 
deste, segundo o texto publicado no site da organização em 11 de Fevereiro de 2016127.
No texto, a organização segue a crítica a estendendo à produtora Betty Television, 
responsável pelo documentário, que é acusada de ter sido sensacionalista nos títulos 
empregados nos outros programas protagonizados por Pearson: ‘The Undateables’, 
‘The Ugly Face of Disability Hate Crime’, e ‘Beauty and the Beast: The Ugly Face 
of Prejudice’. Afirmam que, mesmo a produtora anunciando que produz materiais 
provocantes, é preocupante que companhias televisivas do alto escalão continuem 
patrocinando programas com títulos tão ofensivos. Em 2017, Adam não é mais o rosto 
da Changing Faces e sua entrevista foi excluída do site, estando apenas disponível no 
canal de youtube mantido pela organização.

127      https://www.changingfaces.org.uk/reaction-to-adam-pearson-freak-show

Imagem 200: Captura de tela documentário “Adam 
Pearson: Freak Show” IV

Imagem 202: Fotografia Adam P. E Scarlet  para o 
programa Beauty and the Beast: The Ugly Face of 

Prejudice.

Imagem 201: Captura de tela documentário 
“Adam Pearson: Freak Show” - Cena final

Imagem 203: Fotografia de Adam Pearson 
realizada para o documentário The Ugly face 

of disability hate crime.
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3.3.5 Sarah Houbolt 

Sarah Houbolt é uma performer profissional e gerente de artes, trabalha em 
organizações e companhias artísticas, é parte de coletivos independentes e tem 
seus projetos individuais de freelance. Ela é bacharel em Assistência Social, com 
especialização em desenvolvimento cultural, e também é bacharel em Artes, com 
formação em sociologia e políticas, na Universidade de Queensland. Seu background 
no circo iniciou-se com a companhia Australiana Circo de Mulheres Vulcana, onde 
aprendeu as habilidades básicas de acrobacias, bambolê, trapézio e teatro corporal.

De 2009 a 2014, ela trabalhou na Nova Zelândia com companhias como The dust 
Palace, Touch compass Dance CO, Tim Bray Productions e em produções que incluem 
“Shortland Street”, Romeo and Juliet: Love Song Story, o filme-espetáculo do Cirque 
du Soleil ‘Worlds Away’ e representou o personagem infantil Hairy Maclary na peça de 
teatro com o mesmo nome128. Em 2015, Sarah se apresentou no Festival “Adelaide 
Fringe Festival”. Esta foi sua premiere internacional da performance como Koo Koo 
The Bird Girl, a qual foi aclamada pela crítica e, posteriormente, apresentou-se com o 
Sideshow Wonderland, um grupo de freak show australiano comandado por Chayne 
Hultgren, mais conhecido como Space Cowboy.

Durante um período, ela foi líder do conselho australiano para a sincronização 
artística e atualmente exerce função administrativa no setor de igualdade e diversidade 
(Deficiência) da Universidade de Tecnologia de Sydney. Continua gravando novos filmes 
com jovens diretores de cinema, além de suas apresentações nos teatros e galerias 
na Austrália, gerando visibilidade e cada vez mais espaço para artistas e pessoas que 
trabalham no backstage e possuem deficiências. Entrevistei Sarah Houbolt por Skype, 
em 24 de Fevereiro de 2017, às 6:00h no Brasil, 20:00h na Austrália. Com a permissão 
da mesma para a utilização do conteúdo desta conversa de uma hora e meia, partes 
da entrevista estão transcritas e traduzidas nas citações abaixo.

A primeira vez que Sarah percebeu que poderia controlar o que a define e que 
poderia manipular a história que conta sobre sua vida e sua aparência foi quando 
estava em um ponto de ônibus enquanto fazia faculdade. Nesta época tinha o cabelo 
rosa e uma mulher lhe perguntou se ela era punk e se o corte de cabelo era proposital.

128       É um cachorro fictício, o herói de uma série de livros infantis ilustrados criado pelo autor neozelandês 
Dame Lynley Dodd.
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Sua carreira baseada em seu corpo iniciou-se com a natação durante a 
paraolimpíada de Sydney, em 2000, onde foi uma das finalistas. Porém, a cultura do 
esporte não era uma realidade que a agradava. “(…) e também eu não gostava da ideia 
de ganhar ou perder, eu gostava da ideia de disciplina, treino e fisicalidade.” No mesmo 
período, Sarah conheceu uma trapezista que a motivou a tentar esta modalidade de 
performance. Sarah afirma sempre ter sido uma pessoa performativa, bem articulada e 
com ótima percepção sobre seu corpo. Assim que as provas da olimpíada terminaram, 
Sarah ingressou no circo e nas performances artísticas e não voltaria atrás.

Eu não conhecia meu corpo INTEIRO e, durante a minha infância, eu 
fui a muitas consultas médicas, muitos hospitais e isso fez com que eu 
sentisse que meu corpo era fragmentado em compartimentos, muito 
separado, sabe? Os médicos olham seu crescimento, ou apenas olham 
os seus órgãos, então é tudo muito centralizado em uma coisa. Quando 
eu fiz aulas de circo e aquelas camadas mais profundas de precisar 
conhecer meu corpo emocionalmente, e eu não havia estado em muitos 
relacionamentos, então, sabe, tem uma camada mais profunda do meu 
corpo que eu não conhecia. (Houbolt, 2017) 

Sarah comenta que seus primeiros cinco anos no circo foram bastante pungentes, 
quando ela precisou se conectar com seu corpo emocional e seu corpo expressivo e 
somente então com seu corpo inteiro. Aos 28 anos, quando iniciou sua participação 
em aulas de dança, ela sentiu que havia completado a longa jornada de conhecimento 
de seu corpo, “(…) isto levou muito tempo por causa das experiências nos hospitais.”

Iniciou sua carreira no circo na companhia circense neozelandesa formada por 
mulheres, Women Circus. Lá, Sarah participou de workshops e conheceu as pessoas 
que a introduziram em uma conversa sobre as políticas do corpo, gênero e identidade. 

Imagem 204: Fotografia Sarah Houbolt acrobacias aéreas 
em faixas de tecido

Fonte: http://bit.ly/2eTCy8Y
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Eu sempre fui bem heterossexual e estou bastante confortável em meu 
corpo, mas foi muito bom para mim estar ao redor de diferentes maneiras 
de conversar sobre relacionar-se com o corpo, e sobre controlar seu próprio 
corpo, e como as pessoas... e como você quer que as pessoas percebam 
este corpo, então isto foi algo que eu também aprendi no Women Circus, 
toda esta política ao redor dos corpos. (Houbolt, 2017) 

Depois de iniciado o pensamento sobre como poderia utilizar-se de seu corpo 
para comunicar o que pretendia, passando através de sua aparência, Sarah procurou 
aprimorar suas habilidades, parte importante da performance no teatro físico, cujo 
diálogo é realizado através de movimentos e acrobacias, ao invés de diálogos verbais. 
O domínio da comunicação está relacionado com seu domínio desta linguagem, 
diretamente relacionada à necessidade de estar confortável em seu próprio corpo.

Com uma das integrantes desta companhia Sarah aprendeu, apenas observando, 
como performatizar o espetáculo nomeado angle grinder, onde uma serra circular é 
posicionada sobre uma peça de roupa feita de aço utilizada normalmente na barriga 
ou na calcinha para as mulheres que performatizam este ato. Durante um período, ela 
apresentou esta habilidade em um show ao lado de um homem bem mais alto que 
ela, o enredo da performance era tratar sobre o poder, sobre quem é o poderoso e o 
sem poder, sobre o corpo e o corpo sexual. O debate é levantado diante da utilização 
do comparativo entre os corpos: feminino pequeno, apresentando-se de maneira 
perigosa, sendo dominadora diante do corpo masculino, que tem vantagem em sua 
dimensão e em seu papel na sociedade patriarcal em que vivemos. Sarah diz que esta 
exibição tinha algumas desvantagens que, no período, ela não percebia, apesar desta 
experiência ter sido parte importante de sua jornada artística.

Devido à minha aparência, por algum motivo, as pessoas pensavam que 
o meu corpo performático era o meu corpo da vida real, então existia uma 
forte confusão sobre quem eu sou. Quando eu fiz o angle grinding, as 
pessoas pensaram que eu era realmente uma pessoa muito dominadora, 
uma fêmea dominadora, fora da minha persona de performance. ( Houlbolt, 
2017) 

Apesar de ser positivo o público percebê-la como uma mulher forte, isto a deixou 
vulnerável por ter exibido um estranho efeito colateral, o qual ela não esperava. Sarah 
acredita que, por acharem a imagem transmitida no show forte demais, os homens 
se assustavam e por isso não se aproximavam. O que colaborou para que ela não se 
envolvesse em um relacionamento amoroso, em suas palavras, ”(...) é quase como 
quando o feminismo dá errado e as pessoas têm medo de se conectar”. 

A importância dos relacionamentos interpessoais românticos é um dado 
frequentemente citado durante nossa conversa, bem como os artifícios que facilitaram 
com que isto ocorra, como as perucas. Estas são um acessório para a persona que 
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criou na sua vida real. 

Agora que eu uso cabelo, agora que eu uso perucas, meu corpo real tem 
cabelo, é agora meu corpo de performances, e meu corpo diário, meu 
corpo na vida agora tem cabelo, agora eu uso perucas. Isto é engraçado 
porque as pessoas sobem no palco e atuam algo diferente, mas eu subo 
no placo e agora sou eu de verdade, porque é a minha aparência real. 
Então é o contrário, isto é realmente interessante. (Houlbolt, 2017) 132

Ao ser escalada para interpretar um personagem masculino no filme Romeu e 
Julieta: A Love song (2013) compreendeu como seu corpo diferente era poderoso, por 
ser altamente reconhecível e memorável. O filme ampliou sua visão sobre o nicho de 
mercado que poderia ocupar devido ao seu visual “especial”. Depois desta constatação 
e da dica de um amigo em 2011, Sarah assistiu ao filme Freaks de 1932, onde deparou-
se com o personagem Koo Koo The Bird Girl e iniciou sua pesquisa sobe a indústria. 

130     https://www.youtube.com/watch?v=LDSMiLRHgeU

Imagem 205: Captura de tela vídeo de 
apresentação de Sarah Houbolt em seu trabalho 

para Universidade de tecnologia de Sydney I

Imagem 207: Captura de tela vídeo de 
apresentação de Sarah Houbolt em seu trabalho 

para Universidade de tecnologia de Sydney III

Imagem 206: Captura de tela vídeo de 
apresentação de Sarah Houbolt em seu trabalho 

para Universidade de tecnologia de Sydney II

Imagem 208: Captura de tela vídeo de 
apresentação de Sarah Houbolt em seu trabalho 
para Universidade de tecnologia de Sydney IV 130

Fonte: http://bit.ly/2v78UD2
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No início não sabia o que pensar sobre o freak show e nem se sentiu confortável com 
a palavra freak, mas interessou-se em conhecer o máximo possível sobre este tipo de 
apresentação e sobre os personagens presentes no filme. A pesquisa durou de 2011 a 
2015. Em 2013, ao sentir-se confortável com o freak show e sabendo claramente como 
esta indústria informa sua prática artística, ela incorporou algumas atrações da indústria 
em suas performances, como a cama de pregos, o blocking head onde introduz um 
prego em seu nariz, além do já praticado angle grinder e as exibições nos trapézios. 

Encontrar uma pessoa apresentando-se em um filme, cujas características 
corporais se assemelhavam às suas, foi, segundo Sarah, um momento emocionante:

Eu estava assistindo ao filme Freaks e existiu esta reação muito emocional 
ao perceber que algum dia existiu alguém que se parece comigo e ver 
aquele filme, ver alguém que se parece exatamente comigo, foi o momento 
mais poderoso e emocionante, porque eu tenho uma condição rara, e 
existem apenas duzentas cópias de mim no mundo e eu nunca conheci 
ninguém, e eu não pareço com a minha família, sabe? As pessoas podem 
se ver em outras pessoas e em suas famílias o tempo todo, mas eu nunca 
havia experimentado isso, então ver alguém nascido cem anos antes de 
mim e que é igual a mim em um filme, apresentando-se performaticamente 
como eu faço, foi realmente comovente. (Houbolt, 2017)

Na mesma época, um homem americano nascido com a mesma condição rara 
entrou em contato com Sarah, o que a fez perceber o poder que a sua imagem poderia 
ter no freak show, inspirando pessoas que se parecem com ela, informando que elas 
também poderiam estar ali. 

Sua primeira apresentação depois de apropriar-se do personagem Koo Koo The 
Bird Girl foi durante o Explore Festival em 2015, em uma performance breve, de apenas 
5 minutos. Posteriormente, apresentou-se no Fringe Festival em Adelaide, na Austrália, 
com um show de 60 minutos, ao lado de personagens como os self made freaks Space 
Cowboy e Lizard man. Este foi um período catártico, por perceber que, ao apresentar 
os espetáculos relacionados ao freak show (freak show stuff em suas palavras), ela 
finalmente se sentia no controle da apresentação, trazendo para si o poder sobre seu 
próprio corpo.

Todos têm seus ícones, as belas artistas de Burlesco olham para Dita Von 
Teese ou Marilyn Monroe, ou todas elas têm seus ícones que elas almejam 
ser, e eu NUNCA tive isto, então finalmente eu tenho um ícone para 
seguir, e ter um ícone ou influências interfere fortemente na performance. 
(Houbolt, 2017) 
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Outros personagens que se apresentam no século XXI como Mat Fraser, o garoto 
foca e Chayne Hultgren, o Space Cowboy, responsável pelo Sideshow Wonderland 
também são fonte de inspiração para suas reflexões e seu posicionamento artístico. Ao 
conhecer Chayne ela estava pronta para apresentar-se confortavelmente como natural 
born freak, o que rendeu o convite para que participasse do Sideshow Wonderland, 
grupo australiano onde apresentou-se como Koo Koo The Bird Girl com todas as 
habilidades descritas anteriormente. Sarah salienta como esta apresentação a deixou 
confiante e transformou o que era negativamente depositado nela por outras pessoas, 
devido à sua aparência, fazendo com que ela interiorizasse muita tristeza por ser como 
era externamente. Apresentar-se em um lugar onde sua aparência era verdadeiramente 
valorizada possibilitou que ela transformasse esta tristeza em felicidade, por ser um 
trabalho que a pagava o mesmo valor que todos os outros recebiam, apreciando tudo 
o que era levado ao show.

Imagem 209: Captura de tela Sarah Houbolt Block 
Head

Imagem 211: Captura de tela Sarah Houbolt cama 
de pregos

Imagem 210: Captura de tela Sarah Houbolt 
brincando com o fogo

Imagem 212: Captura de tela Sarah Houbolt angle 
grinder 

131   https://www.youtube.com/watch?v=5VbPg2CPe-U

132    http://www.thehumanagency.co.nz/

133    https://www.youtube.com/watch?v=ELak23668bw&t=50s

Fonte: http://bit.ly/2h9UTPz

Fonte:http://bit.ly/2h9UTPz

Fonte: http://bit.ly/2h9UTPz

Fonte:http://bit.ly/2h9UTPz
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Isto transformou aquela tristeza em uma felicidade absoluta, foi de 
alguma maneira realmente utilizar o que você tem, sabe? Eu poderia 
utilizar exatamente quem eu sou e isto ser realmente valorizado. Porque 
regularmente isto não é valorizado, e em outras performances as pessoas 
não estão valorizando minha aparência tanto quanto deveriam, mas no 
freak show a minha aparência é totalmente valorizada, e esta foi a primeira 
vez que eu experimentei isto. (Houbolt,2017)

A palavra freak nunca foi empregada a Sarah de maneira pejorativa, ela escolheu 
utilizá-la, porém prefere posicionar-se como uma performer de freak show ou uma 
natural born freak do que como apenas freak, por achar que “é mais forte do que dizer 
‘Hey, eu sou um freak!’” (Houbolt, 2017). Sarah descreve como os adolescentes góticos, 
principalmente, utilizam a palavra freak para torná-los outros, menos humanos, uma 
objetificação da aparência, e do uso do termo empregado por pessoas que não sabem 
a origem do mesmo, que correspondem ao padrão de beleza momentâneo e buscam 
fugir da norma transformando seus corpos ou não. Para Sarah, a utilização do termo 
freak serve para que ela se torne mais humana. 

Eu gosto da ideia do natural born freak porque este é o topo da hierarquia, 
isto tem mais valor, mais status e eu também tive que trabalhar a minha 
relação com, ahm..sabe, as pessoas góticas que utilizam a palavra freak.
(...) Eu não conseguia entender porque pessoas muito bonitas pensavam 
que eram freaks, o pensamento de que mulheres com longos cabelos 
negros, piercing no lábio e um corpo maravilhoso, que poderiam ser 
dançarinas, mas dizem: “Yeah, nós somos freaks” e eu estou tipo: “Você 
ao menos sabe de onde esta palavra surgiu?” Eles utilizam a palavra freak 
para transformarem-se em outros, como se estivessem sentindo muito 
o mesmo que todo mundo e eles queriam ser diferentes, eles queriam 
aparecer então eles usaram a palavra freak para se destacar e tornarem-
se menos humanos, algo objetificado. Enquanto para mim foi a jornada 
oposta, de pensar ‘ ok, eu me sinto este tanto humana, utilizarei a palavra 
freak, para me sentir MAIS humana por utilizar esta palavra, o que 
muitas pessoas não compreenderam, porque achavam que eu queria ser 
diferente, mas eu queria ser a mesma, eu queria ser uma performance 
como todo mundo que tem algo único a fornecer, e para esta coisa única 
ser valorizada, o único trabalho que faria isto era fazer as coisas de freak 
show. (Houbolt, 2017) 

Sarah prefere o termo Natural born freak, e refere-se ao freak show em sua 
apresentação como freak show stuff, como, as coisas do freak show, as performances 
que são perigosas e chocantes, advindas da indústria. Quando perguntamos sua opinião 
sobre o freak show vitoriano e a forma de exposição naquele período, Sarah diz que 
considera positiva a história da indústria, a oportunidade que esta oferecia aos corpos 
que se não estivessem ganhando a vida em exibição estariam institucionalizados em 
asilos mentais, por exemplo. Apesar de tudo, considera sua visão romantizada, devido 
aos fatos que não podem ser esquecidos, como as famílias que vendiam seus filhos 
para ganhar algum dinheiro e se livrarem do problema que seria criar estas crianças 
e os abusos que existiram por trás das apresentações e tornam o passado bastante 
confuso. Porém, Sarah afirma que quanto mais pesquisa, mais se conscientiza de que 
este era o lugar mais seguro que as pessoas poderiam estar, e considera os artistas 
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deficientes daquela época verdadeiros rockstars. 

Eu não acredito na história do filme Homem Elefante, como o freak show 
era ruim e o hospital era bom. Eu não acho isso verdade, eu acho que o 
freak show era realmente um bom lugar para as pessoas estarem, devido 
a coisas como a existência da lei da feiura, a esterilização compulsória 
e as leis antimatrimoniais. Entre todas estas coisas, eu acho que o freak 
show é um lugar seguro para as pessoas estarem, que realmente fornece 
trabalho e dinheiro, e naquela época ninguém conhecia outras opções 
para ganhar dinheiro, então..mas eu sei que esta pode ser uma visão 
levemente romantizada, eu sei que, provavelmente, esta ainda não era 
uma ótima experiência.(...) mas eu sei que muitas pessoas não concordam 
com isso e eu sei que as pessoas ainda falam sobre exploração, mas eu 
acho que essa é a conversa errada. (Houbolt, 2017) 

Sobre o freak show contemporâneo, ela acredita que ainda existe muito trabalho a 
ser feito em torno da questão do natural born freak, de mantê-los no topo da hierarquia 
e honrar a história do freak show, mas ressalta que atualmente a indústria movimenta-
se através da competição entre os artistas.

Eu acho que as pessoas não valorizam isso tanto quanto deveriam, 
então precisamos primeiro corrigir a história e então reafirmar a história 
da hierarquia, então os freak shows antigos ser natural born freak era 
a posição mais valorizada, então ao invés de pensar em posse, o freak 
show contemporâneo é sobre valor, é sobre quem ganha mais dinheiro, 
quem tem o melhor “spotlight”, ou quem é sempre contratado para fazer 
o trabalho, e eu acho que deveria ser a pessoa com deficiência. Porque 
isto é tão conectado com a nossa história e para honrarmos essa história 
veríamos uma pratica contemporânea nisso. (Houbolt, 2017, 45:41) 

As pessoas sem deficiência impõem as dificuldades existentes nos diálogos 
gerados pelos corpos deficientes. A opinião externa posiciona-se como limitadora, as 
opiniões sobre como devem ou não se apresentar, como ela deveria lidar com seu 
corpo em público ou sobre o significado de sua fala, sendo necessário que Sarah 
avalie as opiniões e possa rejeitá-las. Um exemplo aparece durante a entrevista com 
Sarah sobre posicionarmos artistas deficientes dentro de um espectro de ativismo, 
pelo simples fato destes estarem contando uma história que toca em pontos sensíveis 
da sociedade, a partir da resistência que reside no ato de mostrarem-se ao público, 
por contrariarem o que seria o esperado pela sociedade capacitista diante deste corpo 
diferente. Isto é o que gera uma reflexão e possivelmente uma mudança. A resistência 
comunicativa significante, característica necessária para que se encaixem em um 
“molde” do ativismo. Sarah propõe pensarmos sobre isso com outro olhar. 

O ativismo é o resultado de estarem performatizando diante do público, então, 
ao mostrarem a si mesmos e as suas habilidades como artistas, estes resistem à falta 
de espaço disponível nos palcos para a diversidade. Atualmente, os artistas escolhem 
falar sobre suas deficiências em performances biográficas, incorporando antigos 
personagens do freak show ou apresentando o show como uma comédia, uma fala 
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política ou uma atração musical. Shows como Beauty and the Beast de Mat Fraser, 
ainda abrem espaço para a interação com a audiência através de perguntas e respostas 
ao final do espetáculo. Foi assim que a reflexão sobre o ativismo chegou a Sarah. Ao 
responder a alguém da plateia, Mat Fraser disse não ser um ativista, e sim um artista. 

Sim, eu acredito que estou corrigindo a história, e contando a história do 
freak show e eu sou uma performer, então, muitas pessoas me chamam 
de ativista (…) mas na verdade eu estou contando uma história, como uma 
mulher contaria uma história sobre o direito ao voto, ou sobre o movimento 
feminista, sabe? Como um afro-americano (african american) poderia 
contar uma história sobre Martin Luther King, sabe? (…) Eu tenho o direito 
de contar a história sobre a minha história e da minha comunidade, mas 
por alguma razão as pessoas acham que isso é uma coisa ruim a se fazer 
em um microfone. (Houbolt, 2017)

Ser classificada de ativista não é exatamente uma coisa ruim para Sarah. Existe 
a consciência de que o que ela propõe com seus shows é nomeado de ativismo pelos 
observadores/público, com os quais ela se comunica muito bem. Mas não se posiciona 
como uma ativista, pois acredita que, no momento em que ela dissesse ser ativista, 
as pessoas ignorariam suas habilidades, elas não olhariam para suas habilidades 
artísticas. 

Eu posso apenas fazer o meu trabalho e, ao fazê-lo, estou protegendo 
a causa como um resultado, como uma segunda coisa. Eu sei que sou 
uma ativista. (…) Mas existem muitos artistas deficientes que se sentem 
à vontade dizendo que são ativistas, mas o meu argumento é que eles 
só dizem que são ativistas porque as pessoas sem deficiência disseram 
que eles são ativistas. (…) Esta é uma condição forçada, apesar de 
estarmos dispostos a fazer isso porque nós precisamos fazê-lo e porque 
nos importamos com a nossa comunidade e o movimento social e as 
causas que nós precisamos. Nós ainda estamos naquele ponto em que 
PRECISAMOS fazer isso, não importa como. (Houbolt, 2017)

Em suas performances, Sarah de alguma forma narra sua experiência de 
vida, ainda que seja uma percepção disponível somente aos que a conhecem de 
fato. A construção do show fornece na progressão uma transformação. No início é 
performatizado o personagem Koo Koo The Bird Girl e, com o passar do show, as 
camadas de figurino deixam seu corpo, exibindo um segundo traje onde, no final, 
Sarah exibe-se como uma mulher sexy e confiante, “(...) eu quero esta continuidade, 
do passado ao futuro, isto é muito importante para a história que eu quero contar” 
(Houbolt, 2017). A dinâmica da apresentação conta com o corpo de Sarah como o 
primeiro atrativo performatizado, A exibição de suas habilidades aparece somente 
depois de três minutos, quando a audiência está finalmente preparada para ouvir o 
que ela tem para dizer sem pensar em outras questões sobre sua aparência:

É sobre desafiar o que eles pensam que virá depois, e eu sei que, quando 
eu crio uma performance, seja ela trapézio, bambolê ou o que for, eu preciso 
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dar alguns minutos à audiência para que me observem, que vejam como é 
o meu corpo, antes de começar a interagir com o show eles precisam um 
momento para eles mesmos para pensar sobre isso: ‘Oh, quem é esta? 
Ela tem essa aparência, o que isso significa?..Ok então agora eu vou ouvir 
o show’, e eu simplesmente percebi que este é o processo da plateia, eu 
preciso honrar isto, então (…) eu permaneço os primeiros três minutos 
bastante inerte para que a audiência possa realmente ver o meu corpo 
primeiro e depois as minhas habilidades (…) isto é o que fornece o poder 
à performance. (Houbolt, 2017 ) 

Sarah apresenta dois formatos de show, os curtos de 5 minutos e os longos de 
60 minutos. Nos shows curtos, a importância do traje de cena se mostra maior por ser 
uma mensagem passada rapidamente, onde o visual comunica-se instantaneamente 
durante os primeiros minutos de Sarah no palco e posteriormente centraliza-se no 
que está sendo apresentado através das habilidades do corpo durante o show. Para o 
desenvolvimento da performance, Koo Koo The Bird Girl Sarah ressalta a importância 
do figurino, que precisou ser feito antes de decidir quais habilidades demonstraria na 
performance. 

Para os shows de 5 minutos penso no que eu quero usar antes, então 
foi muito importante que eu tivesse antes o traje da Koo Koo The Bird 
Girl e depois criasse ao redor dele. Eu realmente precisava daquele traje 
antes, e depois foi sobre quais habilidades eu queria exibir no show, o 
que eu queria dizer. Normalmente meus atos são sobre transição, ou 
transformação, então eu quero começar como uma coisa e terminar 
como outra (..) para mim é sobre ter o poder interno, sabe? Tornar-se 
mais poderoso ao tornar-se mais vulnerável, ou desafiar uma percepção 
através de um show de apenas 5 minutos. (Houbolt, 2017)

Imagem 213: Fotografia promocional Sarah 
Houbolt, Koo Koo The Bird Girl I

Imagem 214: Fotografia promocional Sarah 
Houbolt, Koo Koo The Bird Girl II

Fonte: http://bit.ly/2v7dq4y Fonte: http://bit.ly/2uFNWuy
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A construção da performance também dependeu de estudo dos movimentos 
apresentados por Minnie Woolsey no filme Freaks, onde dança “Shimmy”134 em cima 
da mesa de casamento de Hans e Cleópatra. Esta dança informou significados e traços 
de personalidade do personagem, bem como quais artifícios poderiam ser extraídos e 
potencializados durante o show apresentado por Sarah, que criaria cenas mais longas 
do que os breves minutos apresentados por Minnie Woolsey durante o filme.

134       Shimmy é um movimento de dança no qual  o corpo se mantém parado exceto os ombros, que são 
movimentados rapidamente para frente e para trás alternadamente. Quando o ombro direito vai para trás, o 
esquerdo move-se para a frente, com o cotovelo levemente dobrado e mantendo as mãos no mesmo lugar 
durante os movimentos do ombro. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Shimmy. Acesso em 14/07/2017

Fonte: http://bit.ly/2vQXjGi

Fonte: http://bit.ly/2h9yRN0

Imagem 215: Cena do file “Freaks”, Koo Koo 
dançando o Shimmy I 

Imagem 217: Cena do file “Freaks”, Koo Koo 
dançando o Shimmy III 

Fonte: http://bit.ly/2vQzTRa

Fonte: http://bit.ly/2uK2DuL

Imagem 216: Cena do file “Freaks”, Koo Koo 
dançando o Shimmy II 

Imagem 218: Cena do file “Freaks”, Koo Koo 
dançando o Shimmy IV 
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Existia alguma coisa sobre movimento e a qualidade do seu movimento. 
Porque ela estava fazendo o shimmy naquele momento? Isto era um grande 
tabu, sabe? Dançar o shimmy era uma coisa desobediente (naughty) a 
se fazer na década de 20/30 então eu estava realmente interessada em 
torná-la uma dançarina. Porque, em primeiro lugar, ela, Koo Koo The Bird 
Girl tinha uma visão similar à minha, então ela era legalmente cega, e (…) 
a história diz que ela veio de uma instituição, então ela veio de um espaço 
onde era um corpo paralisado, e depois ela foi para um lugar onde seu 
corpo podia mover-se, então a dança e a corporalidade sempre foram 
muito importantes ( Houbolt, 2017).

Apresentar-se como um personagem de freak show, exibindo sua aparência e 
quem ela é verdadeiramente sobre os palcos, é bastante desafiador, podendo torná-la 
vulnerável. Quando o show acaba, apesar de sentir o poder sobre si potencializado, 
devido à apresentação de suas habilidades, ela sente que a percepção masculina a 
seu respeito não se modifica da mesma maneira. Eles não se aproximam para pedir 
seu telefone como seria feito com uma artista de burlesco. Ela diz não se importar com 
isso devido aos outros benefícios pessoais e para a conscientização pública, extraídos 
de sua apresentação.

Eu nunca serei vista como super sexy depois destas performances, eu 
sou sexy durante elas. Por exemplo, eu mudo de uma menina pássaro 
para movimentos realmente sexy, onde eu estou realmente sobre 
controle, empoderada e enraizada em meu corpo. Não estamos no ponto 
em que isso se transforma em respeito fora dos palcos. (...) mas isto não 
me importa realmente, porque eu me sinto bastante empoderada fazendo 
as coisas de freak show, principalmente por ser uma conversa tão nova 
para as pessoas, eles ainda estão pensando sobre como eles se sentem 
sobre isso, mesmo depois da performance. Então, socialmente, depois 
das performances, algumas vezes pode ser realmente isolador (isolating). 
(Houbolt, 2017) 

Porém, devido à secção entre sua persona performer e sua persona no dia a dia, 
Sarah ressalta que esta sensação de isolamento diminui quando se afasta do mundo 
do espetáculo e usa suas perucas em locais públicos, performatizando a outra Sarah, 
que se apresenta em sua versão com cabelo. Esta é melhor recebida e até obtém 
pedidos para informar seu numero de telefone.

Uma vez que lidei com minhas vulnerabilidades no palco, eu me sinto 
muito mais conectada comigo mesma, muito mais conectada com o 
mundo, então eu me sinto um pouco mais eu. (…) Eu não sei como me 
encaixar socialmente, eu acho que foi realmente uma ótima e interessante 
parte de minha prática artística focar e realmente me preocupar em contar 
essa história, mas eu também tive que descobrir como promover e como 
divulgar isso no show. Sinto que ainda é uma coisa muito difícil de fazer, eu 
ainda me sinto estranha às vezes em espaços de sociabilização. (Houbolt, 
2017) 

Ela afirma que sua apresentação nos palcos também colaborou para que sua 
conexão direta com as pessoas do seu dia a dia, em conversas e em suas interações 
particulares, fosse diferente, devido à sua mudança interna. Para Sarah, sua 
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performance foi uma maneira forte de conectar-se com as pessoas com deficiência 
que compõem sua comunidade também, que a admiravam por estar se exibindo. Isso 
a convenceu de que ela poderia fazer para outras pessoas o que Mat Fraser fez por 
ela, fazer com que as pessoas acreditem que isto as ajuda a continuar existindo de sua 
própria maneira.

A reação da sociedade diante das coisas pode não ser diferente, a 
resposta deles diante de como reagir a mim pode não ser diferente, mas 
a minha conexão com eles é diferente porque eu mudei internamente 
então eu estou muito mais confiante em me apropriar da minha prática 
artística e apropriar-me de meu corpo e eu acho que isso se fez visível 
nas minhas interações sociais, em que eu conseguia tomar decisões 
mais fortes, mostrar mais qualidades de liderança... eu sempre fui bem 
articulada sobre o que eu penso, mas eu acho que existiu uma maturidade 
na minha conversa depois de fazer as coisas de freak show (…) eu me 
tornei menos persuasível (?) diante das opiniões dos outros sobre a minha 
aparência. (…) foi como: “ok mundo, você pensa que eu sou isso? Tudo 
bem. Eu vou exibir isso no palco e então você vê se isso te agrada? Ok, eu 
lidei com isso, agora, você pode lidar comigo como uma pessoa?” Sabe? 
Me deu esta força de pensar ‘ok, eu tratei isso e agora isso não é mais 
uma problemática em meu psicológico, e eu coloquei isto para o mundo, 
agora vamos evoluir e agora interaja comigo.” Então isso me deu o que na 
cultura Neozelandesa eles chamam de mana, uma palavra indígena que 
indica liderança, capacidade, autenticidade e autoridade para falar com 
confiança sobre alguma coisa neste mundo. E isto foi o que fazer o freak 
show me forneceu. (Houbolt, 2017)

 Os benefícios de sua apresentação são extensos. Além de inspirar pessoas e 
colaborar para um movimento social que ajuda outros artistas com deficiência, ela 
afirma que este tipo de apresentação solidificou sua prática artística tornando-se mais 
versátil. O freak show a auxiliou a encontrar uma história que ela queria contar e, por 
este motivo, encontrou razões para continuar apresentando-se. Sarah busca proteger 
a história da indústria, contando de maneira correta a história deste personagem. 

Eu acho que existe um benefício maior do que apenas em minha vida, 
acredito que isto seja maior, eu querer me apropriar das coisas do freak 
show e ter uma deficiência cria um efeito maior do que somente em minha 
própria carreia, sabe? Com o Sideshow Wonderland foi financeiramente 
proveitoso (…) se eu tivesse decidido me manter com eles por mais tempo 
eu provavelmente teria viajado ao redor do mundo (…) isto tem um grande 
efeito, eu acho, inspirando outras pessoas, desafiando as pessoas e eu 
acho uma grande honra ter criado este tipo de impacto, mesmo sendo 
apenas por um breve período, sabe, mesmo se for para poucas pessoas, 
foi bom realmente desafiá-las, acho que isto é necessário para muitas 
pessoas. (Houlbolt, 2017)

Os artistas do século XXI buscam por novos significados para o que é inscrito 
em seus corpos através da tensão, do movimento e da demanda. Buscam uma 
mudança dentro das hierarquias corporais de forma dinâmica e a desnaturalização da 
normatividade atual através da desestabilização, do incômodo que causam aos outros 
quando se apropriam de uma palavra - freak - que lhes foi empregada, ao longo do 
tempo, de maneira pejorativa. O termo utilizado para definir suas apresentações é o 
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que os torna transgressores.

Ao “submeterem” o entorno à observação de seus corpos e não esperar pela 
“inclusão” destes no social de maneira a agradar o outro, buscam produzir uma 
“reeducação” sobre as construções sociais do corpo que estigmatizam corpos outros 
através de estratégias do espetáculo. A autonomia intelectual de Sarah se reflete sobre 
seu corpo, o que possibilita que escolha apresentar-se desta maneira. Porém, esta 
exibição/observação e participação se dá com certos limites em outros momentos em 
que seu corpo se relaciona com o mundo, como, por exemplo, limitações em espaços 
que não permitem seu ir e vir de maneira autônoma. 

Se por um lado a exibição do corpo variante da norma e de suas potencialidades 
dentro de um enredo facilita a inserção deste na realidade do espetáculo e a interação 
deste com as pessoas que assistiram à performance, por outro, as reações negativas 
expressas pelo público dificultam sua participação em relações interpessoais e afetivas.

Em relação ao traje de cena das performances no século XXI, estes não são 
mais necessariamente similares aos trajes do século XIX. No circuito independente, 
“underground”, os artistas se trajam com o necessário para transmitirem suas mensagens 
em suas performances, com sua própria linguagem e roupas aparentemente comuns, 
comunicam seu próprio estilo e gostos pessoais. Como o faz, por exemplo, Short E. 
Dangerously (Imagem 182, página 194), que se veste como um astro do rock’n’roll 
e apresenta um espetáculo perigoso, com linguagens similares ao seu traje, criando 
assim suas próprias características de vestimenta e personagem. Em shows maiores, 
que contam com mais investimento financeiro e que possuem maior ligação com a 
história da indústria no século XIX, os figurinos seguem os padrões apresentados nos 
cartes de visite, e constroem um traje de cena que exibe claramente sua ligação com 
os personagens que se assemelham.
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4. OS IRMÃOS TOCCI

4.1 Giacomo e Giovanni Battista Tocci   

A proposta de construção de um traje e um busto esteve presente desde o início 
da pesquisa. Para tanto, uma pesquisa foi realizada sobre os personagens existentes 
na indústria para que se escolhesse um para ser replicado na construção do traje 
de cena e do busto. Assim, foi definido que o personagem a ser estudado seriam os 
gêmeos italianos Giacomo and Giovanni Battista Tocci, devido à anatomia que exibia 
um desafio na construção da modelagem do traje e das soluções de fechamento 
observadas nas imagens dos gêmeos nos cabinet cards. (imagens 219 e 220) 

Ao longo da pesquisa, diversas informações surgiram sobre os gêmeos como, 
por exemplo, seu nome de exibição (The Blended Brothers), o tempo de apresentação, 
histórias relacionadas e imaginadas com base neles, como o livro Those Extraordinary 

Fonte: http://bit.ly/2vQBaHX

Imagem 219: CDV Irmãos Tocci 

Fonte: http://bit.ly/2uFB47n

Imagem 220: Fotografia Irmãos Tocci
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Twins (1894) de Mark Twain, o qual fornece dados sobre o traje, personalidade e 
movimentos, além de fotos e imagens médicas que auxiliaram na análise do corpo 
para a construção do boneco de desenho técnico e do busto. Os cartes de visite foram 
importantes para obter informações sobre a vestimenta, e, a seguir, pesquisar os tipos 
de traje utilizados pelas crianças na época (década de 1880) que se assemelhavam 
aos que os gêmeos vestiam nas fotos. Na História do Corpo 3, Courtine descreve o 
traje de apresentação enquanto comenta o caminho do olhar sobre este corpo, que se 
divide como “um corpo no espelho”. (Courtine, 2011, p. 270)

A observação destas imagens forneceu informações importantes sobre os trajes 
e os corpos, para a construção do busto e do traje final. Como estudar as dimensões 
dos corpos incomuns destes personagens para a criação de bustos personalizados e 
possibilidades de vesti-los? Como desenvolver bustos de costura que apresentem a 
anatomia dos personagens pesquisados?

No Capítulo 2 (p.122), na descrição das imagens dos irmãos italianos em seus 
cartes de visite, foi relatada uma breve história dos gêmeos. Aqui trataremos mais 
especificamente dos trajes portados pelos irmãos nestas imagens e da construção de 
uma réplica de um destes.

A seguir, exibiremos o processo de criação utilizado para esta construção, 
através de painéis semânticos, rascunhos, estudos de desenhos técnicos e fotos 
da prototipagem do busto e das peças, para os quais foram necessários estudos de 
materiais, estudos sobre o corpo e sobre os trajes utilizados no período.

 4.2 Os Gêmeos 

Em seu livro Those Extraordinary Twins (1922), Mark Twain (1835-1910), 
descreve características de vestimenta e trejeitos, imaginadas por ele, dos personagens 
inspirados nos gêmeos Tocci. Na história, os gêmeos chamam-se Luigi e Angelo 
Capello e têm 24 anos. Eles são apresentados a uma família que aluga um quarto para 
que se hospedem por algumas noites e, posteriormente, são réus em um julgamento 
devido a um crime cometido por apenas um dos gêmeos. A história se passa em um 
período posterior à apresentação destes no freak show - os gêmeos Tocci, na vida 
real, apresentaram-se até os 21 anos. A primeira impressão da família é de espanto e 
confusão, com o excesso de braços e sobre quem é o responsável pela operação e, 
por esta multiplicidade de apêndices, comparam-nos a canivetes e aranhas.

As características fornecidas sobre o traje e a maneira de vestir dos gêmeos, 
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imaginadas por Mark Twain, são as seguintes: 

• Abundância de mangas 

• Um casaco dividido, difícil de ser vestido

• Um colete mútuo

• Em frente ao espelho, cada um tira sua própria gravata e gola. As gravatas, 
largas como uma nota de banco com franjas nas pontas, eram diferentes, 
de acordo com a personalidade dos irmãos e o tom de pele e cabelos. A de 
Angelo era rosa claro e a de Luigi vinho escuro. As golas eram engomadas 
(standing type) e altas, até a altura de suas orelhas.

• Cada um abotoa sua roupa de dormir.

Das personalidades, Twain atribui a Luigi, o gêmeo moreno e com a pele mais 
escura, o mau-caratismo, sendo ele o freak, viciado, cruel, porém melhor escritor. 
Angelo, o gêmeo loiro, seria o mais educado e sensível. Tratou também dos movimentos, 
por vezes independentes, por vezes cooperativos. Quando se sentam para ler, cada 
um opera, de maneira independente, a perna que corresponde ao seu lado do corpo, 
por exemplo. O compartilhamento de substâncias ocorre quando um ingere álcool e o 
outro, que não bebe, fica bêbado. A operação do corpo todo nas ações do cotidiano é 
compartilhada, sendo cada dia um gêmeo o responsável pelas decisões sobre o que 
vestir, ou onde ir, por exemplo. As partes de cima dos corpos eram independentes,  
pensavam e falavam separadamente, com diversas pessoas ao redor, um para cada 

Fonte: http://bit.ly/2tQ4XU3

Imagem 221: Ilustração Mark Twain e pôster irmãos Tocci. 
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lado como exemplifica na passagem em que os gêmeos se encontram em uma mesa 
comendo com os outros personagens do hotel. (Twain, 1922, p.226)

Algumas características descritas por Mark Twain serão parte da inspiração para 
a criação do traje criado no presente trabalho, como as características e cores dos 
lenços e a altura da gola.

 4.3 Estudo do corpo

Tipo de união: Duplicitas Anterior; Duas cabeças, quatro braços, unidos a partir 
da sexta costela e apenas um par de pernas.

4.4 Construção do Busto

Buscamos reproduzir os corpos dos gêmeos Giovanni e Giacomo Tocci em um 
busto, que serviu como base para a realização da moulage, técnica em que se trabalha 
com o tecido diretamente sobre o busto para o desenvolvimento da indumentária, 
possibilitando com isso a criação do traje de cena.

Foi necessário encontrar maneiras de construir este busto para que o manuseio 
fosse fácil durante o trabalho, similar ao corpo estudado e que mantivesse a sua forma 
ao longo do tempo. Uma das propostas iniciais para estes testes foi a utilização de uma 
impressora 3D, para a qual seria necessário realizar um escaneamento corporal dos 
personagens, através de fotos tiradas por um aplicativo especializado. Este processo 
tornaria possível o teste de desenvolvimento dos manequins leves e com encaixes 
apenas onde fosse necessário, sendo posteriormente coberto com manta acrílica e 
tecido, possibilitando assim o trabalho da moulage, onde é necessária a inserção de 
alfinetes que penetrarão o tecido da roupa e do busto, a fim de sustentar o trabalho 
durante a  realização. A proposta tornaria viável a realização de um busto de costura 
leve, a fim de facilitar o transporte e a exposição, com uma construção que aproximasse 
o usuário de um modelo de costura personalizado, utilizando materiais maleáveis ou 
camadas de materiais macios sobre o plástico utilizado na impressão da base do busto. 

Porém, a realização desta maneira não foi possível devido ao pouco conhecimento 
sobre a técnica, sendo necessário um estudo sobre isto particularmente. Por fim, foram 
modificados manequins existentes para que se transformassem em um corpo similar ao 
dos gêmeos. (Imagem 223) Os manequins foram modificados com o auxílio de um ferro 
de solda, linhas de nylon, manta acrílica, tela de algodão cru, cones de isopor e biscuit 
para o encaixe dos braços de um dos lados do corpo, no qual foi utilizado um busto 
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com uma torção diferente do tronco que direciona o corpo para a esquerda, o centro 
dos gêmeos, mas que não possuía nem braços e nem cabeças anteriormente, para 
que a construção do traje considerasse a movimentação deste corpo, aproximando-se 
da anatomia estudada. Dois manequins de plástico foram serrados ao meio e unidos 
com fio de nylon para criar o formato do corpo siamês. Posteriormente, foi construída 
a cobertura dos bonecos de plástico com manta acrílica e tela de algodão cru criando 
a bourrage, que simula as dimensões percebidas nas fotos dos corpos reais (Imagem 
223). 

Foram referência para a construção deste busto os manequins confeccionados 
pela organização Pro Infirmis, na Suíça, durante uma campanha para a conscientização 
do público sobre a inclusão de pessoas portadoras de deficiência física. Eles foram 
feitos a partir de corpos reais, de pessoas com escoliose ou osteogénese imperfeita, 
amputações, nanismo, e desenvolvidos por um designer de manequins que 
encontramos comumente nas vitrines das lojas. A campanha foi intitulada “Because 
who is perfect? Get closer” (Imagem 222) e reflete a obsessão pelo padrão de beleza, 
imposto pelas sociedades modernas, que exclui a representação e identificação desse 
público consumidor existente, desde os manequins que são exibidos nas vitrines até a 
falta de opções de produtos no mercado que os agregue ao invés do contrário.

Fonte: http://bit.ly/1K7dely

Imagem 222: Fotografia campanha Pro-infirmis “ Because who is perfect?”
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Imagem 223: Processo de produção do busto. Autor, 2017.
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4.5 Construção do Traje de Cena

Conforme salientado ao longo da construção do trabalho, o traje ajuda a definir a 
história do freak, inventada pelo indivíduo que empresariava as apresentações com a 
finalidade de atrair o público. O traje ajuda a levar a imaginação do ouvinte além. Para 
a construção do traje foram realizadas pesquisas sobre os trajes infantis utilizados por 
meninos no século XIX, suas modelagens e os materiais disponíveis no período.

Para uma boa construção cênica do traje, a peça deve encaminhar o olhar, 
fazendo com que percorra o corpo extraordinário a fim de perceber seus aspectos e 
potencialidades, fornecendo linhas de leitura vertical e horizontal. Segundo Courtine, 
“essa batida do olhar constitui o fundamento da curiosidade pelas monstruosidades 
corporais”. (Courtine, 2011, p.270)

O corpo dos gêmeos guia o olhar em um trajeto vertical, do chão até sua cintura, 
onde se divide horizontalmente “percebendo ora dois corpos, ora um só, as vezes dois 
corpos em um, as vezes um corpo dividido em dois” (Courtine, 2011, p.270). Courtine 
menciona o traje dos gêmeos: “um terno azul marinho de colarinho largo, com que se 
vestiam moças e rapazes nos rituais fotográficos daquela época”. (Courtine, 2011, p. 271)

4.5.1 Traje Fauntleroy (1870-1920)

O traje consiste em uma jaqueta e uma saia ou uma calça curta, feito com tecidos 
nobres como o veludo, utilizado com uma camisa clara, com uma grande e elaborada 
gola feita de babados ou rendas, também aplicados nos punhos. As grandes golas de 
renda poderiam ser acopladas às blusas ou jaquetas, ou destacáveis, com costuras 
facilmente removíveis. (histclo.com) (Imagem 224) Chapéus eram um acessório 
frequente do traje Fauntleroy, feitos do mesmo tecido do terno (imagens 224), bem como 
as faixas de seda utilizadas ao redor da cintura. No traje realizado, estes acessórios, 
bem como os sapatos não serão construídos; os dois primeiros porque não estão nas 
fotos dos gêmeos e o último por não ser uma especialidade da autora. 

O traje se popularizou na Inglaterra em 1880, após o lançamento da história 
do pequeno Lord Fauntleroy (Burnett, 1885), que o utilizava. No século XVIII era um 
traje unissex para crianças entre 2 e 8 anos. Era utilizado Na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. 
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4.5.2 Jaqueta

Costumava ser utilizada aberta para exibir os babados e rendas da blusa. Com 
decote fechado, sem colarinho e fechamento com uma fileira de botões encapados.

Características:

• Cores: escuras - preto, azul marinho, verde escuro, vinho.

• Fechamento: frontal, com botões encapados e caseado, em fileira única.

• Aviamentos: aplicação de bordados nas margens do terno, barra de punho, 
decote e de forma contínua, passando pela vista e a barra. 

• Materiais possíveis: veludo

4.5.3 Calças Curtas – Knee Pants

Sem braguilha, com costura nas partes interna e externa da perna e uma unindo 
a frente e a parte de trás no gancho. Cobrem as pernas até os joelhos e são fechadas 
nas laterais.

Características:

• Cores: escuras - preto, azul marinho, verde escuro, vinho

• Fechamento: lateral, com três botões e caseados de cada lado próximos ao 
cós.

• Aviamentos: botões e aplicação de bordado na barra e lateral.

135     Histclo.com – Historical Boy’s Clothing
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• Materiais possíveis: veludo, corduray, cheviot, diagonal tweed, mixed suiting.

4.5.4 Camisa – Fauntleroy Blouse

Podem ser utilizadas com ternos ou sem, no verão. Existem diversos modelos, em 
geral são bastante elaborados, com rendas e babados aplicados na vista, no decote/
gola e no punho. Os punhos são estreitos e as rendas aplicadas a estes se estendem 
além das mãos para que possam ser dobradas sobre as mangas das jaquetas quando 
vestidas, por vezes, cobrem até a altura dos cotovelos. Não eram todas que tinham 
punhos de renda desta maneira, podendo ser mais curtos e simples exibindo apenas 
alguns centímetros além da jaqueta. 

Características:   

• Cores: branco e bege para contrastar com a cor escura do terno.

• Fechamento: frontal com botões e caseados.

• Aviamentos: colunas de pontos “feather”, bordados finos com ponto “gene” 
ou com barrado de rendas ponto “irlandês” (Irish point) ou barrado “hamburg”.

• Materiais possíveis: linho, seda chinesa ou indiana, surah, figured batiste 
(musseline), french percale (percal), nainsook fino (um tipo de musseline 
fino), cambric (cambraia). 
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Imagem 224:esboços

4.6 Traje final



228

Imagem 226: desenho técnico - jaqueta Fauntleroy

Imagem 225: desenho técnico - camisa

bordado inglês

dobra para cima

gola + laço

aplicação

gola careca
aplicação:

faixa bordada

sobreposição de aviamentos:
faixa bordada + faixa com 

pontas bordada

acabamento:
revel + forro

união das 4 camadas
(3 caseados + 

botão)
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Imagem 227: desenho técnico - calça

recorte

abertura
da braguilha

abertura 
para urinar

abertura e  
fechamento

acabamento:
revel + forro

transpassado

aplicação: 
faixa bordada

botões de pé 
com caseado
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Imagem 228: material do traje final

Imagem 229: traje final - detalhe

galão bordado dourado sem “franja”

galão bordado dourado com “franja”

veludo cotelê
TERNO:

cetim cetim

cetim

panamá
CAMISA:
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Imagem 230: traje final I

Imagem 231: traje final II
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa permitiu elucidar diferentes discursos e intenções nas apresentações 
de artistas cujos corpos escapam do padrão normativo ao longo do tempo de existência 
da indústria do freak show. Buscou-se investigar as mudanças dentro das exibições e 
da própria indústria do freak show, desde o seu nascimento, no século XIX, até os 
dias atuais, como os conceitos do social relacionados à normalidade e a diferença nas 
épocas e nos modos de pensar sobre o corpo. 

Ao longo desta, percebeu-se ser necessário que os artistas atuais, possuidores de 
corpos extraordinários, se colocassem como freaks, e não apenas se apresentassem 
publicamente como o fazem em programas televisivos documentais ou reality 
shows, onde se apresentam anões, obesos, gigantes, gêmeos siameses, mulheres 
barbadas e homens mais fortes do mundo, entre outros personagens que poderiam 
ser encontrados no freak show. Em tal formato, os possuidores de corpos diversos 
apresentam seu dia a dia e criam uma espécie de normalização com os personagens 
exibidos, cativando o público a observarem-nos de outra maneira, com um misto de 
perversão e compaixão. Perversão pela curiosidade de observá-los suscitada, pelo 
que consideram fator “bizarro” e a compaixão pela empatia gerada na observação 
de seu cotidiano, que faz perceber que as ações realizadas por eles no dia-a-dia são 
semelhantes às dos pertencentes à norma. Explorando a diferença com artifícios que 
amenizam a estranheza, estes programas trabalham com a imagem destas pessoas 
de maneira diferente da realizada no freak show, onde o que é diverso é exaltado 
durante as apresentações.

O ser humano continua tendo os mesmos instintos de atração e repulsa sobre 
o que lhe é estranho, diverso e sobre o que o diferente propõe, os sentimentos 
que isso lhe causa. Estes fatores compõem a fórmula do sucesso de tais exibições 
e garantem que elas atraiam público, seja em que século for. Sendo assim, outras 
formas de exploração do tema surgiram no século XXI, como emissoras de televisão 
com programas disfarçados de programas médicos que expõem a teratologia e a 
normalização como foco principal, bem como o livro Guinness de recordes mundiais 
onde os corpos diversos são classificados e ganham posição e superlativos num 
ranking de bizarrices, tais como: a mulher mais feia do mundo, o mais baixo e o mais 
alto, o mais gordo etc. Além dos filmes e séries que se aproveitam desta temática 
para movimentar a indústria do entretenimento e do espetáculo de massa, onde são 
expostas pessoas portadoras das mesmas condições que os personagens clássicos do 
sideshow vitoriano exibiam, apenas em moldes diferentes de exposição e abordagem. 
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Não existem dúvidas sobre o medo que as pessoas com deficiências têm de serem 
categorizadas como material de exibição, tratadas e vistas como o eram nas exibições 
do século XIX onde representavam o mistério e o “barbarismo” das civilizações pouco 
conhecidas, ou eram tratadas como erros da natureza e/ou punições divinas, pessoas 
nascidas com o infortúnio de possuírem tal corpo. Com a elevação do discurso que 
posiciona a falta de eficiência nos corpos, das políticas de cuidados e assistência a 
estes, agora tidos como deficientes, ocorreu a diminuição no interesse do público nos 
freak shows, devido à “imoralidade” suposta no ato de observar o infortúnio alheio, em 
uma instituição acusada de explorar pessoas para ganhar dinheiro. Porém, o freak 
show no formato atual fornece espaço para possibilidades expressão. Através de 
diálogos e de suas capacidades artísticas, apresentam conceitos plurais de beleza 
dentro da diversidade de configurações e potencialidades dos corpos, compostos 
por dois troncos e um par de pernas ou um tronco sem pernas, entre tantas outras 
configurações possíveis dentro da diversidade natural. No século XXI, a exibição do 
próprio corpo dentro de um show organizado no formato do freak show torna-se uma 
plataforma para uma conversa, iniciada pelos performers, que controlam os termos 
deste encontro ao apresentarem suas formas e abrirem um diálogo que informa o 
que aconteceu com este corpo para que ele fosse como é. Ao se apresentarem de 
formas diversas das que eram utilizadas no século XIX, quando eram expostos como 
aberrações, estes nos fornecem o extraordinário e avesso ao normativo. Manipulam, 
com isso, o poder sobre a autogestão do corpo. 

A separação entre os indivíduos que se apresentam em séries médicas 
documentais e os que se rotulam freaks foi um ponto importante do desenvolvimento 
da pesquisa. O fato de algumas pessoas rotularem este tipo de série como freak shows, 
é um discurso “capacitista” que qualifica qualquer pessoa com corpo extraordinário 
apresentando-se em uma plataforma de entretenimento, imediatamente, como um 
freak – dentro do estigma pejorativo da palavra. A utilização do termo freak dentro 
deste contexto contemporâneo de positivação propõe a contestação ao pejorativo 
agregado à palavra, através da sua utilização de maneira positiva, que traz a palavra 
à tona para contar uma parte importante da história das disability arts e que, por estar 
sendo positivada, torna-se transgressora aos que não percebem a indústria do freak 
show da mesma maneira.

Diante da importância que esta nova perspectiva acrescenta à percepção do corpo 
diverso, fez-se imprescindível voltarmos nosso olhar aos artistas que se posicionam 
como freaks e apresentam shows com aspectos semelhantes aos utilizados durante o 
século XIX, seja através da caracterização do personagem e da utilização do título da 
atração criado pela indústria freak para cada síndrome, seja pela apropriação de outros 
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aspectos do padrão Barnum de exibição, como a ambientação dos espaços para a 
exibição das atrações, a presença de um locutor na entrada dos shows para atrair os 
pagantes ou a construção das imagens promocionais de forma a contar a história do 
personagem.

Ao longo da pesquisa, surgiram estudos realizados durante o século XX 
por pesquisadores americanos, ingleses e australianos, onde apareciam relatos 
de personagens como The Seal Boy, apresentado pelo artista Matt Fraser, The 
Bearded Lady, apresentada pela artista circense Jenny Miller, entre outros que foram 
exaustivamente estudados por diferentes autores, tais como Elizabeth Stephens, Nadja 
Dubach e Rosemarie Garland-Thompson. Tornou-se, então, necessário encontrar 
os que se apresentavam na atualidade (2015-2017), e poderiam contar histórias 
diferentes, já que o período em que vivemos, que intensifica o acesso às informações 
através da utilização da Internet, facilita a ocorrência destas exibições e permite que 
os possuidores de corpos diversos possam expor suas habilidades, da forma que lhes 
convém, a um maior número de pessoas. A Internet possibilitou que estes indivíduos 
tenham acesso a um público que não é mais ”underground”, e a uma indústria na qual 
P.T Barnum não é o principal empresário e nem Coney Island é o principal freak show 
em frente ao mar. 

Encontramos, assim, os artistas Sarah Houbolt e Adam Pearson, respectivamente 
os novos Koo Koo The Bird Girl, e Elephant Man. Ambos com discursos e intenções 
bastante diferentes. A artista Sarah Houbolt apareceu na pesquisa em uma entrevista 
onde dizia “não sentir remorsos por se chamar de freak”. A partir desta entrevista, 
passei a pesquisar sobre sua história e apresentação e deparei-me com uma artista 
performática, que já se apresentou no famoso Cirque du Soleil, faz acrobacias aéreas em 
argolas e tecidos,  além de apresentar-se no teatro com performances onde representa 
uma personagem existente no freak show do século XIX, conhecida pelo filme Freaks 
(1932), Minnie Woolsey ou Koo Koo The Bird Girl. Adam Pearson surgiu através de 
seu documentário Adam Pearson: Freak Show, exibido pela rede televisiva BBC, onde 
Adam não aceitava sua ligação com a indústria, até que conheceu personagens que 
o fizeram concordar, em partes, com o ponto de vista atual desta forma de exibição. 
Alguns outros performers do circuito independente, como Short E. Dangerously e Little 
Bear Bearded Lady, apareceram na pesquisa após a entrevista com Sarah Houbolt, 
que me introduziu a um grupo criado dentro de uma rede social onde são divulgados 
trabalhos que interessam aos artistas da mesma forma que fornece espaço para tópicos 
de discussão relevantes a estes dentro da indústria.

Ler autores dos disabilities studies e a crip theory142 fez com que o pensamento 
sobre o século XXI fosse conectado a uma discussão em andamento dentro da 
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academia, que centraliza o corpo e fornece voz às “minorias deficientes”, propondo 
novas maneiras de pensar sobre a apropriação e posicionamento dos corpos em uma 
sociedade capacitista, heteronormativa e patriarcal. A questão do ativismo, considerado 
como tal por apresentarem-se de maneira que transgride padrões e incomoda pré-
conceitos ou ideias preestabelecidas em relação ao corpo outro, apresenta-se como 
dado importante da discussão atual. Construir coletividades dentro das individualidades, 
através da auto-aceitação, faz com que o sujeito introduza-se ao mundo, tornando 
sua realidade uma visão menos individualizada e mais coletiva, após compartilhar sua 
narrativa e seu corpo sobre os palcos. O que chamamos de deficiência é o pano de 
fundo para manejar a identidade embutida neste corpo militante, que se comunica 
com os observadores em seus shows primeiramente através de sua mídia inicial e 
posteriormente através de suas falas e habilidades que se posicionam como uma 
negação às normas e às políticas impostas aos corpos.

As ramificações abertas pela presente pesquisa apontam para futuros estudos 
dentro das disability arts no século XXI, que se constroem sobre os palcos, enquanto 
reconstroem realidades através de seus corpos, por vezes ignorados pelos outros no 
cotidiano. Tornando-os artistas responsáveis por seus próprios diálogos e interlocuções, 
estão cada vez mais donos de suas próprias histórias e conectados com o mundo de 
forma cada vez mais profunda. Outra possibilidade de prosseguimento da pesquisa 
aponta para o design centrado no usuário, que conta com o reconhecimento das 
necessidades de diferentes corpos e pessoas para a construção de espaços, objetos e 
trajes de todos que os habitam.

Fazendo um parêntese, durante a pesquisa houve o convite a participar do 
projeto de extensão “Design para todos: Desenvolvimento de ações de design 
centrado no usuário para pessoas portadoras de Múltiplas Deficiências atendidas pela 
AHIMSA”, que tem por objetivo ampliar a participação dos alunos do curso de Design 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em atividades 
de alcance social, permitindo maior aproximação destes com usuários que necessitam 
de cuidados e de uma abordagem especial de projeto. Este pretende aplicar os 
preceitos dos métodos de design centrados no usuário para o desenvolvimento de 
soluções de design de produto gráfico, de ambiente e de serviços que atendam às 
necessidades da AHIMSA - Associação educacional para múltipla deficiência, entidade 
sem fins lucrativos. O projeto é coordenado pela Prof.ª Dra. Denise Dantas por meio do 
LabDesign. A entidade parceira, AHIMSA, permite total acesso às suas dependências, 
profissionais, voluntários e público assistido. Sua coordenadora pedagógica, Vula Maria 
Ikonomidis, participa ativamente de nossas iniciativas e colabora construtivamente para 
o aprendizado e interação dos alunos com suas necessidades específicas, fornecendo 
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informações médicas, técnicas e pedagógicas e nos recebendo em sua sede para 
pesquisas de levantamento. 143

Neste projeto, apresentou-se a oportunidade de ir a campo para conhecer as 
crianças com múltiplas deficiências, as mães e os outros colaboradores envolvidos 
na assistência das crianças, no vestir, durante as aulas, durante a alimentação, entre 
outras atividades do cotidiano. Estes forneceram informações sobre as necessidades 
não atendidas ou que poderiam ser melhor solucionadas por objetos do cotidiano, 
inclusive têxteis. Assim, tornou-se possível perceber aspectos que poderiam auxiliar 
no conforto cotidiano das crianças e dos que as assistem. Devido às necessidades 
ergonômicas diferentes das encontradas nos uniformes que estas utilizam atualmente 
para frequentar a escola, a proposta com este projeto é a construção de uniformes 
escolares, que, contando com diferentes possibilidades de fechamento, tornem o 
vestir uma atividade menos complicada, fazendo com que os uniformes atendam às 
limitações presentes em algumas articulações dos corpos das crianças, facilitando o 
vestir e o dia a dia das mães que se dedicam integralmente às crianças. 

Durante a primeira etapa, modificamos uniformes existentes para que o vestir 
fosse facilitado. A maior dificuldade observada nas trocas realizadas pelas mães era 
a colocação das mangas nos braços que apresentam múltiplas formas de paralisia, o 
que impede a passagem dos mesmos durante o vestir das camisetas e casacos de 
manga longa, peças muito utilizadas devido à baixa temperatura corporal das crianças. 
Estas limitações de movimento eram responsáveis por um extenso tempo dedicado à 
troca de roupa destas crianças, que é realizada pelo menos três vezes ao dia. Com 
a modificação proposta por uma intervenção realizada em uma peça existente, uma 
camiseta de manga longa com a modelagem de uniformes comuns, observamos a 
diminuição no tempo dedicado ao vestir a peça. A modificação consiste em fazer com 
que a roupa adeque-se ao corpo, e não o inverso. As próximas etapas são propostas 
de modificações na modelagem para que atendam às necessidades dos usuários, 
além de torná-la executável em grande escala. 

Por fim, concluímos que as práticas corporais têm a possibilidade de ser mais 
que meramente inspiracionais, ou historias de superação dentro de um contexto 
médico de reabilitação. Tais práticas são realizadas por corpos que, ao tornarem-se 
visíveis e performáticos, ao fazerem uso de um termo “transgressor” para chamar a 
atenção dos observadores, ao não se adaptarem para caber no esperado para seus 
corpos, são capazes de subverter e denunciar normas sociais, tendo, com isso, um 
resultado também para os observadores que se assemelham aos que se exibem. Ao 
colocarem-se disponíveis para a observação, apresentando ao público um verdadeiro 
show, inclusive às pessoas semelhantes a si anatomicamente, os artistas comunicam-
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se com estes (semelhantes) de maneira que percebam, em pessoas com corpos nos 
quais podem se identificar, as potencialidades da exibição, das habilidades corporais 
e artísticas, além da importância em se ter ícones, que servem como motivação para 
almejar e alcançar a mesma coragem, beleza e habilidades artísticas, por exemplo. 
Esta é uma oportunidade importante para que existam diferentes possibilidades de 
performances e de corpos que performatizam fora do que é veiculado como necessário 
pela norma, onde são esperados intangíveis padrões estéticos, que não propõem e 
nem colaboram para a integração de diferentes configurações corporais dentre as 
possibilidades exigidas de um corpo performático.

As performances são estratégias identitárias, que definem o que é transgressor. 
Ser deficiente cria uma identidade restritiva, enquanto ser freak indica que o indivíduo 
possui a liberdade de apresentar-se do modo que desejar. Podemos então levantar 
as seguintes questões sobre a transgressão praticada pelos possuidores de corpos 
outros: aceitar-se e conectar-se com uma história maior dentro de sua apresentação 
é transgressor para quem? Para a norma? Para as determinações sobre o que é 
esperado do corpo tido como deficiente? Para o espaço que este corpo está ocupando 
ao exibir-se e não esconder-se? 

Grande parte das apresentações da deficiência na mídia tem o intuito de aproximar 
o corpo deficiente o máximo possível à norma. O espaço midiático é manipulado por 
questões políticas, nas quais o corpo deficiente representa frequentemente o papel 
de exemplo de superação, nas quais a presença deste corpo é utilizada para expor 
problemas que ocorrem dentro das instituições que supostamente deveriam protegê-
lo.  Deficiente não é o melhor termo para os que se apresentam no freak show atual. 
Porém, estes compõem um nicho artístico denominado “artes da deficiência” (Disability 
arts), onde os artistas insistem em apontar e reafirmar o desvio e não uma aproximação 
à norma que os inscreve (n)a (d)eficiência.

Porque não valorizar o corpo? Porque não exibi-lo na mídia como parte de uma 
performance artística? Com suas capacidades artísticas em foco, levando a uma 
representação do próprio corpo, sem o intuito de trazê-lo para o mais próximo possível 
de uma “normalidade”?

Proponho seguirmos as ideias construídas através dos estudos da deficiência 
(disability studies) e não apenas aceitar que o “ser deficiente” é uma ideia imposta 
sobre os corpos, mas sim aceitar os potenciais existentes no outro, que são difíceis 
de serem percebidos como tais depois de estarem englobados na ideia vigente 
de deficiência. “Outros” que podem ombro a ombro resistir e modificar, sendo eles 
nomeados como militantes, ativistas, artistas ou performers. Artistas deficientes do 
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circuito independente, principalmente, dependem do choque, do incômodo, do barulho, 
da transgressão para que haja a resistência de reivindicar o poder para si e sobre si. 
Ao buscarem uma positivação dentro da política dos corpos, através de estratégias de 
movimentos sociais de visibilidade, colocam-se contra o discurso mainstream da (d)
eficiência, buscam causar uma crise no “sujeito ocidental hegemônico”, responsável 
pela contenção de existências diversas.

A reinvindicação dentro da indústria do espetáculo que compõe o freak show 
não é por políticas de cuidado, é pela a visibilidade, pela positividade corporal, pela 
liberação da norma. Uma normalização das diferenças dentro de uma sociedade que 
criou identidades patologizadas, quando na verdade, a patologia é a intangibilidade da  
norma. 
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ANEXO I- SARAH HOUBOLT CONSENT FORM



Interview Informed Consent Form for Sarah Houbolt

This informed consent form is for Sarah Houbolt, the artist that presents herself as 

Koo Koo the Bird Girl, who was invited to participate in the research conducted by Mariana 

Morais Santana da Silva, as part of the dissertation required by University of São Paulo to 

complete the master's degree in Textiles and Fashion, titled “Freak Show in the 21th 

Century: The Exhibition of Extraordinary Bodies as Entertainment and Their Stage 

Costumes", that investigates how does the industry of Freak Show keeps existing in the 

21st century; how does the display of amazing bodies occurs today, how do people 

continue to be interested in the institution and how is it profitable for the people who 

present themselves this way.

You are being invited to be part of this research because we think of you as one of 

the principal artists who presents as a “natural born freak” in the 21st century and, while 

doing your Koo Koo the Bird Girl show, goes after a pattern of the industry as it was in the 

victorian era. The interview consistis in questions about your life history, your interest in 

arts and figurative theater, your performances, your interest into freak shows and how you 

feel your own body after you've started presenting your self to public onstage. We will not 

ask you to share personal beliefs or practices and you do not have to share any 

knowledge that you are not comfortable sharing. 

Your participation in this research is entirely voluntary. It is your choice whether to 

participate or not. The interview will occur via Skype, and it will be recorded and 

transcripted to be used as data in the research stated above. The tape will be kept with the 

research conducter. All or part of the content of your interview may be used In academic 

papers such as final dissertation, articles for academic journal publication and in other 

media that may be produced such as spoken presentations of these works.

Below there are some options for you to choose from regarding the options of 

confidentiality and use of the information. Please, if you agree with the present reserach 

and methods, sign in the end of the document. 

Thank You! 

You being part of the research is really important!
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ANEXO II - PAINÉIS DE ESTUDO



Os irmãos Tocci

  cartes de visite



  propagandas

pôster

anúncio de jornal



estudo do 
corpo



quatro braços

duas cabeças



Traje Fauntleroy   




