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[Resumo] 

 

SILVA, Maicyra Teles Leão. Poéticas do Convívio: processos performativos do si ao 
compartilhamento.  Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2014. 

 

Este estudo trata de uma investigação acerca de formatos de processos criativos que envolvem 

práticas de convívio entre criadores e agentes externos à concepção artística. Enquanto 

metodologia, segue uma abordagem compreensiva configurando-se em uma pesquisa qualitativa, 

com procedimentos que associam fontes bibliográficas a ações-pensamentos do campo da arte. 

Essas práticas artísticas são entendidas como constituintes de Poéticas do Convívio, na qual foi 

possível identificar o Princípio da Performatividade, enquanto dispositivo de criação. Como 

qualidades derivadas, são reconhecidas três hipóteses centrais: a existência de um formato 

participatório nestes processos, através do qual a colaboração é entendida também como 

laboratório de experimentação; a constituição de comunidades provisórias para o desenvolvimento 

contingencial destes projetos; e a utilização e a produção de materiais documentais como elementos 

de compartilhamento e extensão. Como referência crítica, são debatidas questões apresentadas por 

autores como Claire Bishop, Nicolas Bourriaud, Erika Fischer-Lichter, Roland Barthes, Michel 

Maffesoli, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Luigi Pareyson, Gaston Bachelard e Jacques Rancière. 

Dentre as ações-pensamentos discutidas, são apresentados trabalhos desenvolvidos pela própria 

pesquisadora, além de interlocuções com outros criadores cujas obras tenham sido apresentadas no 

Brasil, especialmente produções do criador suiço/alemão Stefan Kaegi. Como laboratório prático da 

pesquisa, o projeto Cambana foi desenvolvido a partir de pesquisa de campo junto a comunidades 

Calóns (etnia cigana) do Recôncavo Baiano, com posterior distribuição delegada da criação e ação no 

espaço público. De forma mais abrangente, identifica-se a condição liminar e tangencial dessa 

pesquisa artística que se articula com dinâmicas contemporâneas do estar junto, esbarrando no 

espaço público como ambiência propícia ao encontro e à situação errante.  

  

Palavras-chave: Contemporaneidade; Poéticas do Convívio; Processos Criativos; Performatividade; 

Compartilhamento. 

 



 

[Abstract] 

 

SILVA, Maicyra Teles Leão . Poetics of conviviality: performative processes from the self to the 
sharing. Thesis (Ph.D.) – Post-Graduate Program in Performing Arts, Federal University of Bahia, 
Salvador, 2014. 
 

 

This is an investigation around formats of creative processes that involve practices of conviviality 

between creators and agents external to the artistic conception. Methodologically, it follows a 

comprehensive approach taking shape in a qualitative research, with procedures that associate 

bibliographic sources and action-thoughts from the artistic field. These artistic practices are viewed 

as part of Poetics of Conviviality, in which it was possible to identify the Principle of Performativity 

while creative dispositif. As derived qualities, three central assumptions are recognized: the 

existence of a participatory format in these processes, through which the collaboration is also 

understood to be experimental; the constitution of temporary communities for contingency 

development of these projects; and the use and production of documental materials as elements of 

sharing and extension. As a critical reference, there are debated issues presented by authors such as 

Claire Bishop, Nicolas Bourriaud, Erika Fischer-Lichter, Roland Barthes, Michel Maffesoli, Gilles 

Deleuze, Michel Foucault, Luigi Pareyson, Gaston Bachelard and Jacques Rancière. Among the 

action-thoughts debated, there are projects developed and presented by the current researcher, 

and interlocutions with other creators whose works have been presented in Brazil, especially 

productions of the swiss/german creator Stefan Kaegi. As a practical laboratory, Cambana´s project 

was developed from field research at Calon´s communities (gypsy ethnicity) from Recôncavo Baiano, 

with subsequent distribution of creation, as delegated performance, and action in public space. 

More broadly, it has been identified an injunction and tangential condition of this artistic research 

that articulates contemporary dynamics of being together, bumping into the public space as 

ambience favorable to meeting and wandering situation. 

 

Keywords:  Contemporaneity; Poetics of Conviviality; Creative Processes; Performativity; Sharing. 

 
 
 
 
 
 
 



 

[Abstrakt] 

 

SILVA, Maicyra Teles Leão. Poetik der Koexistenz: performative Prozesse des Selbst bis zu Teilen. 
Thesis (Ph.D.) – Post-Graduiertenprogramm im Darstellende Kunst, Federal University of Bahia, 
Salvador, 2014. 

 

Es handelt sich um eine Untersuchung von Formate der kreativen Prozesse, die Praktiken der 

Zusammenleben zwischen Künstlern und Agenten außerhalb des künstlerischen Konzeptes 

involvieren. Als Methodik folgt einen Ansatz, den sich in eine qualitative Forschung gestaltet und 

ihre Verfahren bibliographischen Quellen mit Aktionen-Gedanken des Kunstfeldes verknüpfen. Diese 

künstlerischen Praktiken werden als Bestandteile einer Poetik der Koexistenz verstanden, in der es 

möglich war, das Prinzip der Performativität als Dispositiv der Schaffung zu identifizieren. Als 

abgeleitete Qualitäten werden drei zentrale Hypothesen erkannt: die Existenz eines beteiligte 

partizipativen Format in diesen Prozessen, in den die Zusammenarbeit auch als Versuchslabor 

verstanden wird; die Einrichtung von provisorischen Gemeinden für die mögliche Entwicklung dieser 

Projekte; und die Verwendung und Herstellung von Dokumentationsmaterialien als Elemente des 

Teilens und Erweiterung. Als kritische Bezugnahme werden vorgestellte Fragen von Autoren wie 

Claire Bishop, Nicolas Bourriaud, Erika Fischer-Lichter, Roland Barthes, Michel Maffesoli, Gilles 

Deleuze, Michel Foucault, Luigi Pareyson, Gaston Bachelard und Jacques Rancière diskutiert. 

Entwickelte eigene Arbeiten diese Forscherin werden Innerhalb von diskutierten Aktionen-Gedanken 

präsentiert, sowie Dialoge mit anderen Kunstschaffenden, deren Werke in Brasilien vorgestellt 

worden, vor allem die Produktionen der Schweizer/Deutsch Künstler Stefan Kaegi. Als praktische 

Labor dieser Forschung wurde das Cambana Projekt in den Gemeinden Calóns (Gypsies) Reconcavo 

Baiano als Feldforschung entwickelt, mit anschließender Verteilung der delegierten Schaffung und 

Aktion im öffentlichen Raum. Umfassender, werden die einstweilige und tangentiale Bedingung 

dieser künstlerischen Forschung identifiziert, die mit zeitgenössischer Dynamik des Zusammenlebens 

artikuliert und in den öffentlichen Raum als günstig Ambiente für das Treffen und die 

Wandersituation stieß. 

 

Schlüsselwörter: Zeitgenössische; Poetik der Koexistenz; Kreative Prozesse; Performativität; Teilen. 
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[Abertura] 

 

Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. 
Guimarães Rosa 

‘ 
Aventureiro é quem faz as aventuras acontecerem, não mais 

aquele a quem as aventuras acontecem 
Guy Debord 

 

Escrevi e apaguei algumas vezes até entender que queria encontrar a ligação entre os 

rastros do que foi e a eminência do que se apresenta. Até então as aventuras aconteceram a 

mim antes mesmo que eu as pudesse aventurá-las, aliás, aventurei-as imersa, como artista, 

convivendo com eventos isolados que só se reuniram de forma congruente no percurso de 

pesquisa desta tese.  

Antes de partir para questões estruturais e guias, gostaria de convocar um desses rastros 

antecedentes que de algum modo reverberou na constituição da pesquisa que aqui se 

apresenta.  

Durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arte, na Universidade de Brasília, 

entre 2005 e 2007, me detive a investigar a performance como linguagem artística no 

espaço público, apontando como a criação de estados temporários, a que chamei, de 

piratas, são capazes de suspender a dimensão cotidiana de uso desses espaços, justamente 

pelo estabelecimento desse contato de colaboração e “saqueamento” mútuo de 

subjetividades.  

As performances que realizei como experimentação de processo de pesquisa, na época, 

propunham trajetos de deslocamento pelo espaço urbano na rua que eram modelados pelo 

envolvimento dos transeuntes. Na falta de um diálogo verbalizado comigo, as pessoas 

envolvidas pela ação designavam uma narrativa à mesma, configurando uma colaboração 

que tinha como centro de estímulo minha proposição de ação e estado. 

A colaboração, despontada naquele momento como reação espontânea ao encontro 

imprevisível, passou a operar como palavra-chave em minhas produções artísticas 



18 

 

assumindo diferentes modos e inserções dentro dos formatos de processo criativo. Assim, a 

partir de 2008, passei a desenvolver, juntamente com outros parceiros, projetos artísticos 

para os quais essa colaboração migrou, como reação espontânea e imediata, ou seja, gerada 

pelo contato direto com a ocorrência artística, para uma participação mediada durante o 

processo criativo. 

Foi a partir, então, da dimensão crítica quanto ao ordenamento interno desses processos 

criativos, que posteriormente passei a chamar de performativos, que essa pesquisa se 

organizou. Portanto, ela trata da perspectiva de uma artista-pesquisadora, acerca de seus 

próprios projetos, anteriores e realizados durante a pesquisa de doutorado propriamente 

dita, em diálogo com outras obras poéticas da contemporaneidade. Dessa forma, a pesquisa 

foi orientada por uma abordagem compreensiva desses processos, que se modela de acordo 

com o próprio percurso. Como nos brinda Luigi Pareyson,  

a antecipação da forma não é propriamente um conhecimento preciso nem 
visão clara, pois a forma só existirá quando o processo se concluir e chegar 
a bom termo. Mas não é tampouco uma sombra vaga e pálida larva, que 
seriam como que ideias truncadas e propósitos estéreis. Trata-se, na 
verdade, de presságio e adivinhação, em que a forma não é encontrada e 
captada, mas intensamente esperada e ansiada. Mas esses 
pressentimentos, embora intraduzíveis em termos de conhecimento, agem 
na execução concreta como critérios de escolha, motivos de preferência, 
rejeições, substituições, impulsos e arrependimentos, correções, revisões. 
(PAREYSON, 1993 : 75) 

Enquanto objeto, a pesquisa trata, portanto, da investigação acerca de formatos de 

processos criativos que envolvem práticas de convívio entre criadores e agentes externos à 

concepção artística, tendo esse convívio como elemento agenciador da participação. 

Assume um caráter qualitativo, com recorte pautado em produções do século XXI, que 

tenham sido apresentadas no Brasil, não necessariamente de brasileiros. 

Como metodologia, parte de associação entre fontes bibliográficas e discussão crítica sobre 

essas produções, entendidas por sua vez como ações-pensamentos, já que estimulam 

discurso intelectivo a partir de suas escolhas criativas. Parte dessas fontes, tanto teóricas 

quanto práticas, foram eleitas e acessadas a partir do contato viabilizado por estágio 

doutoral na cidade de Berlin, Alemanha, durante um ano, pelo Programa de Doutorado 
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Sanduíche no Exterior, promovido pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES.  

Durante o estágio, encontrei ressonâncias entre os projetos criativos que havia 

desenvolvido e observado no Brasil, e produções do contexto alemão/europeu, o que 

facilitou uma aproximação com leituras e discussões acerca da recorrência na cena 

contemporânea de acontecimentos artísticos similares. Da mesma forma, a imersão nesse 

contexto cultural alheio serviu como suporte referencial para convergências e divergências 

entre o recorte a que me propunha, servindo para clarificar cada abordagem contingencial. 

Ainda, dentre os objetivos do estágio, entrei em contato direto com obras do coletivo de 

diretores alemão Rimini Protokoll, em cartaz no período, especialmente com as de Stefan 

Kaegi, já que o mesmo havia realizado três projetos no Brasil, culminando na realização de 

uma entrevista com o criador, que segue em anexo a esta tese. Esse contato foi de 

primordial importância para a pesquisa, pois o coletivo se destaca no cenário mundial pela 

apropriação direta de agentes externos ao universo artístico na realização de seus projetos. 

Do ponto de vista conceitual, a pesquisa se utiliza de um escopo de autores relativamente 

amplo, uma vez que se estabelece a partir de um interesse na conexão transversal de 

saberes, um enraizamento dinâmico, sem propriamente um aprofundamento acerca de 

determinado autor ou pensamento. Assim, percorre discussões e traços levantados por 

filósofos e pesquisadores como: Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Gaston 

Bachelard, Michel Maffesoli, Luigi Pareyson e Jacques Rancière. No campo crítico da arte, se 

apropria de discussões levantadas por Claire Bishop, Nicolas Bourriaud, Érika Fischer Lichte 

e Rosalind Krauss, além de proposições de artistas e coletivos artísticos brasileiros como 

Hélio Oiticica, que atravessa a tese em alguns momentos em virtude das afinidades 

vanguardistas de sua obra e sua grande permeabilidade entre o contexto nacional e 

internacional. 

Esse escopo teórico foi convocado, por sua vez, para orientar a investigação da 

complexidade de questionamentos como: De que forma o convívio pode ser utilizado como 

material criativo? Quais as qualidades decorrentes dessa prática? Como se dá o 

envolvimento de agentes externos à criação artística? Quais as conexões embutidas nesse 
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tipo de procedimento criativo? De forma mais ampla, como prerrogativa da pesquisa, 

percebe-se que as práticas de convívio criativo, que aqui busco elucidar, estão ligadas a 

questões geradas por pensamentos pós- estruturalistas e pós-coloniais, além de coligações 

e afastamentos com ramos da arte como Arte Conceitual, Arte Pública, Artivismo e Arte 

Relacional. Como características dessas práticas, destacam-se ainda a interdisciplinaridade, 

que atravessa áreas do conhecimento por meio da colaboração e contato direto, além de 

uma orientação predisposta ao social.  

Como estrutura geral de apresentação, a tese possui três secções estando cada qual divida 

em torno de um eixo-guia: Engates; Princípios e Qualidades; e Formatos Participatórios de 

Processos Performativos. Em cada uma delas, uma breve abertura é feita, ainda, como 

forma de introduzir com maior detalhe o conteúdo que se segue.  

Na primeira seção, estabeleço pontos de diálogo entre aspectos transversais ao objeto 

central da pesquisa, como a prática da errância no espaço público, a vontade de estar junto 

e modos de operar a arte contemporânea, como a performance, para assim promover 

engates com as questões específicas do objeto. Esses tópicos de diálogo servem ainda como 

filtro de onde parte a observação, assentando um escopo referencial a partir do qual a 

pesquisa se estabelece.  

Na segunda seção, são discutidos os Princípios e Qualidades dessas práticas artísticas, 

entendidas como constituintes de Poéticas do Convívio. Assim, foi possível identificar o 

Princípio da Performatividade, que age enquanto dispositivo da criação ou ainda como 

Princípio de reconhecimento e de aproximação molecular, agindo do interior dos objetos da 

pesquisa (RANGEL, 2013).  Como qualidades derivadas são reconhecidas três hipóteses 

centrais: a existência de um formato participatório nestes processos, através do qual a 

colaboração é entendida também como laboratório de experimentação; a constituição de 

comunidades provisórias para o desenvolvimento contingencial destes projetos; e a 

utilização e a produção de materiais documentais como elementos de compartilhamento e 

extensão. 

Na última seção, são apresentadas as ações-pensamentos em si, separadas em cinco 

formatos de discussão: compartilhamento de narrativas pessoais; ativação do olhar voyeur 
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sobre a cidade, a partir da perspectiva do transeunte; a condição imersiva da convivência 

laboratorial; o destaque à profissão do participante como elemento de distinção na obra, 

transformando-o de não-ator a especialista; a performance delegada e a distribuição da 

criação. Dentre essas ações-pensamentos, estão trabalhos desenvolvidos por mim, além de 

interlocuções com outros criadores, especialmente, com Stefan Kaegi, sendo eles: Vizi – 

Clube Social da Unidade de Vizinhança, Olhar Forasteiro, Cacuete- a incrível performance de 

Crendices, Chácara Paraíso - Mostra de Arte Polícia e Cambana. Este último, foi realizado 

integralmente como laboratório prático desta pesquisa. 

Como anexos, seguem ainda entrevistas realizadas com Stefan Kaegi e Xavier Le Roy, ambos 

criadores cujo projeto é abordado por essa tese, realçando os aspectos internos aos 

processos criativos e aos interesses de concepção. Ainda, seguem vídeos editados dos três 

últimos projetos de minha autoria, mencionados acima, que servirão para elucidar a 

extensão do mesmo por meio dessa mídia, além de viabilizar uma compreensão mais 

aprofundada desses processos em si. 

Vale ainda mencionar que a apresentação estrutural da tese não segue uma ordem 

cronológica de organização do pensamento. Antes pelo contrário, todas as ações-

pensamentos foram realizadas e observadas criticamente antes mesmo da tessitura de 

coligações e estabelecimento de Princípios e Qualidades. Mas, do ponto de vista da 

coerência e do diálogo, melhor se encaixaram no ciclo final de fechamento desse 

pensamento. Ainda assim, como forma de melhor aproximar o leitor do espectro prático 

que orientou este trabalho, descreverei brevemente as ações-pensamentos, guias de cada 

formato, para favorecer uma familiarização com os mesmos, desde o início da leitura.  

As ações-pensamento 

Vizi – Clube Social da Unidade de Vizinhança foi uma exposição de artes visuais realizada no 

Museu Murilo La Greca, em Recife, selecionada pelo Projeto Amplificadores-2008, 

destinado a projetos curatoriais. Fazia referência direta ao Clube Social da Unidade de 

Vizinhança, item do projeto urbanístico original de Lúcio Costa para a criação da capital de 

Brasília (cidade de convergência dos artistas conceptores de Vizi), e que buscava promover a 

interação entre os moradores da região de uma Unidade de Vizinhança. Dessa forma, a ideia 
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da exposição era fazer uma ligação entre a vizinhança que une a Capital Federal à cidade do 

Recife, através de uma rede de conexões entre pessoas das duas cidades, que se fez 

materializada na exposição através de objetos e histórias afetivas selecionadas pelos 

próprios participantes convidados a serem “sócios” do Clube. Cada um desses sócios foi 

convidado a selecionar objetos pessoais que considerassem de importância e valor 

inestimáveis, como relíquias particulares que pudessem fazer parte de um Museu, para 

compor o acervo público do Clube, durante a exposição.  

Olhar Forasteiro foi um projeto teatral itinerante, realizado por nove cidades do interior do 

Goiás e do Distrito Federal, realizado em trinta e três dias, onde foram criadas e 

apresentadas cenas a partir da experiência das atrizes com cada cidade. Três figuras, a 

Curandeira, a Cigana e a Caixeira Viajante, chegavam a cada cidade oferecendo seus 

serviços aos moradores, por três dias, percorrendo ruas, lojas e casas onde conversavam e 

colhiam histórias do local, que se transformariam em dramaturgia do espetáculo 

apresentado, ao final do terceiro dia, na praça pública da cidade.  

Cacuete- a incrível performance de Crendices, por outro lado, realizou a itinerância para 

dentro. Seu deslocamento voltou-se para o si e partiu de um processo imersivo de criação, 

realizado sob o formato de uma Residência Teatral, na praia do Jatobá, em Sergipe, durante 

vinte e um dias. Convidei artistas de habilidades distintas (dança, circo, teatro, música, 

videoarte, performance) para convivermos juntos e criarmos um espetáculo a partir de 

pesquisa sobre superstições e mitos populares brasileiros, englobando as experiências do 

local escolhido para a imersão e do repertório de linguagem de cada envolvido. O 

espetáculo – resultado foi concebido para o espaço teatral fechado e tem como narrativa de 

fundo a lenda de uma jovem, chamada Crendices, que se apaixonou por um marinheiro 

estrangeiro, lenda esta criada no decorrer da residência.  

Quanto a Chácara Paraíso - Mostra de Arte Polícia, de Kaegi e Arias, o projeto foi 

desenvolvido a partir de um dedicado estudo de campo no local homônimo, Chácara 

Paraíso, onde se encontra o maior centro de formação de soldados da Polícia Militar da 

América Latina, no bairro de Pirituba, São Paulo. A partir dessa pesquisa de campo, os 

propositores desenvolveram uma instalação que mescla o documental e o ficcional, 

abrangendo pessoas envolvidas ou que se envolveram no universo policial, que relatam 
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para os espectadores parte de suas biografias nesse centro de formação, através de 

situações montadas nos ambientes-cenários criados pelos artistas. 

Como laboratório prático da pesquisa, o projeto Cambana foi desenvolvido a partir de 

pesquisa de campo junto a comunidades Calóns (etnia cigana) do Recôncavo Baiano, com 

posterior distribuição delegada da criação e ação no espaço público. Concretizou-se como 

um arranjo de ações artísticas discutidas colaboratorialmente e criadas por meio de um 

contar e um mostrar de imagens, estáticas e em movimento, oriundas dessa pesquisa de 

campo. E apresentou-se sob o formato de intervenções artísticas ocorridas 

simultaneamente nas feiras livres das cidades nas quais a pesquisa de campo margeou-se, 

tendo sido realizadas por um grupo misto de criadores: fotógrafo, atriz, cenógrafo, bailarino, 

escritora, arquitetos, performers.  

* 

Por fim, em se tratando de uma pesquisa que lida com questões fronteiriças, tanto quanto à 

linguagem artística, quanto em relação ao estado de convívio, há um recorrente 

atravessamento entre áreas de referência, o que favorece a diversidade de diálogos, ao 

mesmo tempo em que dificulta afiliações muito precisas. De toda forma, compreendendo 

também a contemporaneidade do objeto, os caminhos e os percursos possíveis de serem 

traçados para se observar essas ocorrências são diversificados e passíveis de serem 

abordados por outras ferramentas, que tiveram, no caso, que ser descartadas para dar 

visibilidade às aqui adotadas. Assim, entendo que a pesquisa não se encerra e nem se 

conclui nas páginas aqui apresentadas e, certamente, irá me acompanhar seja em ação-

pensamento, seja em palavra, na busca por ressonâncias em novas travessias.  
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Seção 1  

[Engates] 
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Esta seção inicial busca delinear as peças de engate sobre as quais a investigação se pré-

dispõe, agindo como estímulos antecessores aos acontecimentos artísticos sobre os quais 

me debruço. Dessa forma, encontram reverberações nos projetos e processos criativos - 

alvo deste estudo.  

Esses engatess servem como filtros e convido-os a partilharmos um solo em comum, ou 

seja, entendermos o olhar de observação de onde parto para que seja através dele que 

afirmações, negativas e dúvidas se estabeleçam. Além disso, no laboratório prático, 

Cambana, que ficará mais claro adiante, na seção 3, encaixar é uma convocação 

impreterível, afinal lidar com um Outro, desconhecido, exige estabelecer pontos de conexão 

e de desassociação, num entendimento sobre como modelar o contato e a troca. Também a 

barraca, a tenda, a partir da qual os acampamentos são formados, são sustentadas por 

amarrações e junções que atam e desatam. 

Aqui, então, esses engates serão feitos a partir do delineamento do corpus prático-teórico 

da pesquisa, e por opção metodológica não pretendo com ele dar conta de uma perspectiva 

histórica, mas sim estabelecer pontos de diálogo com modos de operar a arte 

contemporânea. 

O primeiro desses engates é a prática da errância [flanerie, deambulação, deriva] como 

procedimento de contemplação (MAFFESOLI, 1995) do ambiente. Vale ressaltar desde já 

que a contemplação, como entendida pelo sociólogo1 Michel Maffesoli, não trata de uma 

noção passiva frente ao que se observa, mas do reconhecimento de uma razão sensível 

                                                           
1
 Ao me referir a alguém, irei indicar um ofício associado a ela, na tentativa de situar minimamente seu ramo 

de atuação. 
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capaz de perceber o que se olha para assim assentar um modo também sensível de se 

manifestar em relação a ele.  

De forma mais direta relacionada à experiência e à percepção na/da cidade, a errância pode 

ser também compreendida com uma atitude ou um estado a partir do qual o sujeito se 

coloca ao agir, viabilizando brechas subjetivas no sentido de se deixar afetar, ou melhor, 

afetar-se (DELEUZE e GUATTARI, 1997) pelo ambiente e contexto que o cercam. Como 

afirma o filósofo francês Gilles Deleuze: “os afetos não são sentimentos, são devires que 

transbordam aquele que passa por eles”. (2004 : 171). Como referência, evocarei alguns 

trabalhos do artista carioca Hélio Oiticica que contribuem para uma localização mais 

próxima desse tipo de prática. 

O segundo engate e, de certa forma, mais articulado diretamente à pesquisa uma vez que 

trata do alargamento da noção de participação na obra artística, é a dimensão relacional e a 

vontade de estar junto, implícitos na arte contemporânea. Está dividido em dois momentos 

distintos, mas associados: o primeiro deles, parte de um questionamento sobre Como viver 

juntos?, título da obra do francês Roland Barthes, de 2003, que também serviu de inspiração 

para a 27ª. Bienal de Arte de São Paulo, em 2006; já o segundo, utiliza como disparador do 

discurso, a publicação Estética relacional, do crítico também francês Nicolas Bourriaud, em 

2009. Ou seja, em A vontade de Estar Junto I o enfoque está nesse anseio de coletividade e 

participaçao relacionados à prática artística direta, enquanto em Estar Junto II as discussões 

são expandidas para outros campos da dinâmica contemporânea. 

Considero, num primeiro momento, que as discussões sobre as “novas” vanguardas de 1960 

e 1970 são evocadas para contextualizar uma arte que envolve a participação como 

Princípio, como também para estimular a crítica sobre a noção de uma autonomia da obra 

de arte. No segundo momento, a participação já é entendida à luz das práticas de final do 

século XX, e apesar de Bourriaud escorregar em algumas generalizações que fragilizam sua 

obra acima citada, toca em aspectos que introduzem condutas pertinentes às obras 

artísticas contemporâneas, e que ajudam a traçar paralelos e confrontações com os 

trabalhos artísticos apresentados e interpretados criticamente nesta tese. Em ambos os 

tópicos-engates, também convocarei alguns questionamentos da ordem político-filosófica 

pós-estruturalista, que farão luz aos processos de criação em questão. 
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Como último engate, me proponho a discutir questões relacionadas à Performance,  

partindo da utilização do termo como conceito operativo nas Ciências Sociais para alcançar 

uma delimitação via linguagem artística no campo da Performance Arte. Apesar das 

distintas qualidades sugeridas pelo uso do termo nestes dois campos, Performance denota 

propriedades de ruptura epistemológica que contribuirão para o entendimento da noção de 

Performatividade, apresentada na seção seguinte. 

Embora não objetive encontrar um denominador comum entre o conceito operativo  e a 

linguagem estética, apresentarei certas qualidades que facultam uma localização, mesmo 

que inexata, da permissividade proposta pela Performance, principalmente pautada nos 

períodos iniciais de sua configuração, ou seja, as décadas de 1960 e 1970.  

Do ponto de vista da Poética da Performance, um último tópico-engate é desenvolvido para 

esclarecer as antíteses geradas, na atualidade, acerca da Performance como linguagem 

artística - Performance Arte - pois, apesar do discurso de ampliação das fronteiras, é notável 

a crescente delimitação de uma categoria específica no circuito artístico. Essas antíteses 

servem, por fim, para esclarecer a hipótese em paradoxo que defendo, ou seja, que os 

trabalhos artísticos alvo desta tese não são Performance, apesar de conterem Performance. 
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[Errância e estar no espaço público] 

 
Ancestrais desejos nômades irrompem. 

Jack London (Internacional Situacionista) 

Saber orientar-se numa cidade não significa muito. 
Requer ignorância, nada mais. No entanto, perder-se 

numa cidade, como alguém se perde numa floresta, 
requer um aprendizado especial. 

Walter Benjamim 
 

 

Durante os estudos de Mestrado, me detive a explorar o urbano como um espaço potente 

de criação de afecções, capazes, por sua vez, de denotar determinada qualidade ao 

ambiente, como, por exemplo, a condição de ser um espaço público ou privado, de acordo 

com o uso e com as relações estabelecidas neste espaço. A Performance, enquanto 

linguagem artística, agia assim como dispositivo de criação de Estados Piratas2 em locais de 

circulação pública, heterogênea, anônima. Desse período, alguns estudos acerca do 

urbanismo e da concepção de cidade me permearam, incorporando o ambiente como 

constituinte da experiência subjetiva.  

Dessa herança, resguardei a prática da errância como procedimento criativo que impele a 

imprevisibilidade do percurso, como forma de estar disponível ao atravessamento de 

vetores, que atraem a atenção, conduzindo o trajeto. 

Como apresenta a urbanista Paola Berenstein Jacques, em seu artigo introdutório acerca 

das práticas de errância no campo da filosofia e urbanismo, Elogio aos errantes: breve 

histórico das errâncias urbanas, publicado originalmente na revista francesa Le passant 

ordinaire, em 2004, diversos artistas, escritores e pensadores discorreram e se debruçaram 

sobre a errância como prática de apreensão da cidade. Dentre eles, podemos destacar 

                                                           
2
 De forma sucinta, o estado pirata refere-se ao estado de suspensão no qual tanto performer quanto público 

passante, na rua, encontram-se deslocados de suas formas de entendimento e ação pré-educadas, e são 
saqueados pelo dispositivo (Performance) capaz de gerar surpreeensões, ou seja, compreensões afetivas 
advindas da surpresa do encontro. Desenvolvo melhor essa noção em minha Dissertação de Mestrado 
intitulada “Estado Pirata: Performance e cidade”, concluída em 2008, no Programa de Pós-Graduação em Artes 
da Universidade de Brasília, sob orientação de Bia Medeiros (Maria Beatriz de Medeiros). 
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poemas do final do século XIX, de Baudelaire3, que indicam a figura do flâneur, mais tarde 

estudado e aprofundado por Walter Benjamin (1930); as deambulações propostas por 

dadaístas e surrealistas do movimento de vanguarda artística europeu, entre 1920 e 1930; 

e, posteriormente, a prática da deriva associada ao movimento situacionista, entre finais de 

1950 e início de 1970.  

Em cada um desses períodos é possível associar a instauração da prática errática como uma 

reação ao processo de urbanização moderno ocorrido nas cidades europeias, daqueles 

períodos. Sem adentrar numa historicização da modernidade enquanto movimento 

transformador do espaço das cidades, vale destacar apenas como essas práticas estão 

ligadas à crítica àquela urbanidade e, ao mesmo tempo, à percepção do ambiente como 

determinante no processo de subjetivação. 

Considerações particulares do jornalista e cronista João do Rio, na Gazeta de Notícias, do 

Rio de Janeiro, ainda em 1905, ao criticar a modernização urbanística levada a cabo pelo 

então prefeito Pereira Passos, intitulada A rua, evidencia a necessidade de um estado de 

espírito para se alcançar essa subjetividade da rua: 

Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhes as delícias 
como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito 
vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo 
desejo incompreensível, é preciso ser aquele que chamamos flâneur e 
praticar o mais interessante dos esportes – a arte de flanar. (RIO apud 
JACQUES, 2004: s/p) 

Como forma de clarear essa dimensão crítica e as instaurações conceituais decorrentes 

dessa crítica, tomarei como exemplo, para efeitos de aprofundamento, a Internacional 

Situacionista (IS), surgida em período paralelo ao surgimento da Performance como 

linguagem artística, como será citado adiante. 

A Internacional Situacionista foi um movimento organizado inicialmente por jovens 

intelectuais europeus, liderados por Guy-Ernest Debord, insatisfeitos com a política de 

reconstrução das cidades implantada a partir do pós II Grande Guerra [vinculada ao 

chamado modernismo tardio, como indica JACQUES, 2003]. Apesar de datada de 1957, 

ideias próximas às defendidas por seus integrantes já se encontravam em circulação através 

                                                           
3
 Ver em “As Flores do Mal” (1857) e “O spleen de Paris – pequenos poemas em prosa” (1868).  
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de boletins, como o Potlatch, os quais se reconheceram de fato quando da realização de 

uma reunião para integração desses diversos movimentos europeus independentes, 

organizada pelo MIBI - Movimento Internacional por uma Bauhaus Imaginista. No decorrer 

de sua existência, por meio de seus integrantes, a Internacional Situacionista participou de 

diversos movimentos sociais organizados, dentre eles os acontecimentos de Maio de 68, em 

Paris, além de manterem ligações com artistas e coletivos da época, como o Grupo Fluxus. 

Além disso, publicaram obras relevantes para a constituição do pensamento da época, 

como A Sociedade do Espetáculo, de 1967, de Guy Debord. Em 1972, após o inchaço do 

grupo decorrente de seu reconhecimento internacional, o mesmo se desfez. 

Quanto à concepção ideológica, a IS defendia o urbanismo unitário que se opunha, por sua 

vez, ao espetáculo passivo promovido pelo modernismo. Acreditavam que, enquanto os 

modernistas pregavam que a arquitetura e o urbanismo deveriam modificar a sociedade, 

atitude emblematizada através da célebre frase de Le Corbusier (1923): “Arquitetura ou 

Revolução. Podemos evitar a revolução”, os situacionistas pretendiam que a sociedade 

transformasse a arquitetura e o urbanismo.   

Nesse sentido, propunham a criação de situações, ou seja, a proposição de ações frente à 

condição social a que estavam submetidos. Como afirma Guy Debord, no Relatório sobre a 

construção de situações e sobre as condições de organização e de ação da tendência 

situacionista internacional: 

A construção de situações começa após o desmoronamento moderno da 
noção de espetáculo. É fácil ver a que ponto está ligado à alienação do 
velho mundo o princípio característico do espetáculo: a não-participação. 
Ao contrário, percebe-se como as melhores pesquisas revolucionárias na 
cultura tentaram romper a identificação psicológica do espectador com o 
herói, a fim de estimular esse espectador a agir, instigando suas 
capacidades para mudar a própria vida. A situação é feita de modo a ser 
vivida por seus construtores. O papel do “público”, se não passivo pelo 
menos de mero figurante, deve ir diminuindo, enquanto aumenta o 
número dos que já não serão chamados atores, mas, num sentido novo do 
termo, vivenciadores. (JACQUES, 2003 : 43) 

 

Essa perspectiva de provocar a participação, busca também observável nos relatos 

históricos do teatro e da arte brasileira do mesmo período, conforme será visto ainda neste 
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tópico, através do exemplo do brasileiro Hélio Oiticica, é um aspecto que será retomado no 

decorrer da pesquisa. 

Para a construção de situações, os situacionistas instituíram o método da psicogeografia, ou 

seja, o estudo dos “efeitos exatos do meio geográfico, conscientemente planejado ou não, 

que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos” (JACQUES, 2003: 7). 

Como procedimento para a vivência, elegeram a deriva como técnica experimental para a 

passagem por ambiências variadas. Apesar de mencionar de forma mais contundente a 

dimensão física do ambiente, a descrição de um estado subjetivo está presente, conforme 

demonstrado através da idéia de felicidade, no trecho abaixo: 

As grandes cidades são favoráveis à distração que chamamos de 
deriva. A deriva é uma técnica do andar sem rumo. Ela se mistura 
à influência do cenário. Todas as casas são belas. A arquitetura 
deve se tornar apaixonante. Nós não saberíamos considerar tipos 
de construções menores. O novo urbanismo é inseparável das 
transformações econômicas e sociais felizmente inevitáveis. É 
possível pensar que as reivindicações revolucionárias de uma 
época correspondem à ideia que essa época tem da felicidade. (IS 
apud JACQUES, 2003: 17) 

Os situacionistas não propunham, no entanto, que essas derivas gerassem necessariamente 

uma produção artística e, tampouco, constituíram de fato um modelo de espaço urbano 

situacionista, pois verificaram que não seria possível, diante de seus princípios, instituir uma 

cidade pré-definida, já que dependeria da vontade de cada vivenciador. Assim, seus 

propósitos se efetivaram menos enquanto formalização e mais como crítica de estímulo a 

outras possibilidades de organização.  



32 

 

 

Figura 1 – Imagem produzida por Guy Debord sobre deriva na cidade de Paris 

Assim, associando esses propósitos ao campo da filosofia, nos deparamos com a noção de 

Contemplação, proposta por Maffesoli (1995), na qual compreende que existe uma razão 

sensível (seguindo uma afiliação pós-moderna), que permeia as percepções do universo 

material. A felicidade, por exemplo, como entidade abstrata, percorreria as vias da afetação 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997), por meio de identificações sensíveis.  

O ambiente não é uma simples coisa inerte. Certamente 
composto de espacialidade: são os lugares, os monumentos, as 
ruas, mas ao mesmo tempo, segundo a expressão consagrada, 
esses lugares possuem um gênio, o genius loci. Esse gênio lhes é 
dado por construções imaginárias, sejam elas contos e lendas, 
memórias escritas ou orais, descrições romanescas ou poéticas. É 
tudo isso que se faz com que o estático espacial se anime e anime, 
stricto sensu, dá-se-lhe vida e ele vivifica. (MAFFESOLI, 1995 : 116) 

Dar vida ou fazer vivificar, por sua vez, sugere uma mobilização e ativação sensível, que está 

além de um estado inerte de mera observação. Contemplar, de acordo com Maffesoli, é 
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também se disponibilizar a afetar e ser afetado para, assim, propor ação. Como afirma ainda 

o sociólogo, em entrevista ao pesquisador Juremir Machado: 

Ao empregar a palavra contemplação talvez eu não tivesse 
consciência de sua pertinência. Agora, reflexão feita, persisto, 
assino e descubro o quanto o termo é correto. A contemplação 
dos monges na idade Média não era necessariamente passiva e 
induzia determinados modos de comportamento, de 
generosidade, caritativos, destinados a atenuar a infelicidade do 
mundo. Creio que existe hoje uma forma de contemplação capaz 
de estimular a generosidade nas relações entre seres, 
respeitando-se o outro pelo que é e não pelo que se gostaria que 
fosse (...) A contemplação deve operar como uma forma de 
participação. (2013 : s/p) 

A prática da errância, como mencionado, permeou obras e práticas de vida de alguns 

artistas. Hélio Oiticica, responsável por contribuir para uma mudança de paradigmas no 

perfil oficial da arte brasileira, da segunda metade do século XX, foi um dos quais, 

declaradamente, vinculou-se4 a pensamentos situacionistas. Ao retornar ao Brasil após uma 

estadia nos Estados Unidos, propôs como intervenção no evento Mitos Vadios, organizado 

por Ivald Granato, em 1978, para o qual foi convidado, a ação Delirium Ambulatorium.  

       

Figuras 2 e 3: Hélio Oiticica, em Delírio Ambulatorium, 1978, pelas ruas de São Paulo 

                                                           
4
 Hélio Oiticica utilizou textos situacionistas e os declamou em ações artísticas, como nota Paola Berenstein 

Jacques, em “Estética da ginga - arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica”, Rio de Janeiro: Casa 
da Palavra, 2001. 
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Nos rascunhos escritos a mão5, Hélio descreve sua participação e estabelece alguns 

procedimentos para o desenvolvimento da ação. O primeiro deles aponta para o ato de 

caminhar pela periferia da área baldia, de forma não linear, sintetizado na palavra 

“ambulatoriar”. Apesar de não usar a mesma terminologia adotada pelos situacionistas, ao 

detalhar suas intenções com o delírio ambulatório, Oiticica se aproxima dos objetivos 

indicados pela deriva: 

O delírio ambulatório é um delírio concreto. Quando eu ando ou 
proponho que as pessoas andem dentro de um penetrável com areia e 
pedrinhas, estou sintetizando a minha experiência da descoberta da rua 
através do andar, do espaço urbano através do detalhe do andar, do 
detalhe síntese do andar (...) Todos os pedaços do Rio de Janeiro têm, 
para mim, um significado concreto e vivo, um significado que gera essa 
coisa que eu chamo de delírio concreto. (OITICICA apud Favaretto, 1992: 
224) 

Além de caminhar, ele propõe a utilização de capas e vestimentas específicas, para o 

envolvimento do público, e de alguns materiais que seriam levados do Rio de Janeiro a São 

Paulo, como, por exemplo, água da praia de Ipanema, asfalto da Avenida Presidente Vargas, 

terra do Morro da Mangueira. Apesar de parecer aleatória, na escolha desses Tokens, como 

chamou, Hélio agrega ao caminhar um deslocamento relacionado a uma sobreposição de 

territorialidades, no caso, geográfica, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Essa construção da 

territorialidade é estabelecida pela eleição de elementos pertencentes à dimensão cotidiana 

de apreensão do espaço, como podemos notar: 

Pretendo estender o sentido de apropriação às coisas do mundo com que 
me deparo nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim 
– coisas que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o 
público à participação – seria isso um golpe fatal ao conceito de museu, 
galeria de arte etc. e ao próprio conceito de exposição – ou nós 
modificamos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo; é a 
experiência cotidiana. (OITICICA, 1986: 79) 

De outro modo, ele propõe um desdobramento da deriva como procedimento 

psicogeográfico para uma aproximação entre prática de vida e prática artística. É a partir 

dessa postura de delírio que Oiticica estabelece um recorte sobre como transpor a 

                                                           
5
 Apesar de parte dos documentos escritos e audiovisuais de Hélio Oiticica terem se perdido no incêndio 

ocorrido na casa de seu irmão, onde estavam guardados, alguns deles foram preservados em virtude da 
digitalização promovida pelo Programa Hélio Oiticica, mantido pela Fundação Itaú Cultural em parceria com a 
curadora Lisette Lagnado. 
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experiência urbana, cotidiana, para a experiência estética na arte, convocando por sua vez a 

participação do público como aspecto determinante para a percepção.  

Se considerarmos o contexto histórico da arte brasileira no período, especialmente do 

âmbito paulista e carioca, podemos subentender essa necessidade de apropriação afetiva 

das coisas do mundo.  

Em São Paulo, o movimento concreto se estabeleceu com vigor durante a década de 1950, 

defendendo uma arte que se aproximasse da experiência construtiva e industrial, 

desenvolvimentista, desprovida da noção de figuração simbólica ou representacional. De 

acordo com o holandês Van Doesburg, autor do Manifesto Concreto, datado de 1930, 

utilizado na repercussão do movimento no Brasil, a arte concreta é não abstrata, “pois nada 

mais concreto, mais real, do que uma linha, uma cor, uma superfície” 6. Dessa forma, 

buscava o apuro plástico e geométrico da forma. 

Já no Rio de Janeiro, em 1959, numa revisão crítica do movimento paulista, é lançado o 

Manifesto Neoconcreto7 no qual é expressa uma vontade de ir contra as ortodoxias 

demasiadas e o dogmatismo paulista, humanizando a arte, “particularmente em face da 

arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista”. 

Nesse sentido, apesar de ambos os movimentos estarem relacionados ao Modernismo na 

Arte Brasileira, o Neoconcretismo sugere um retorno às intenções expressivas e a um 

resgate da subjetividade, associando-se à ideia de uma modernidade tardia, como 

apresentado anteriormente, na concepção da urbanista Paola Berenstein. Em alguns 

trabalhos artísticos, especialmente nos de Oiticica, essa subjetividade emerge a partir de 

uma dinâmica interacional (que ele chama de participativa) envolvendo o espaço urbano, 

cotidiano, como locus de ação e experimentação.  

                                                           
6
 De acordo com o verbete Concretismo, na Enciclopédia Virtual do Itaú Cultural, disponível em 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbet
e=370. Acessado em 18/09/2013. 
7
 Publicado no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, para onde escrevia, na época, Ferreira Gullar. 

Assinam o Manifesto Neoconcreto: Amilcar de Castro, Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark, Lygia 
Pape, Reynaldo Jardim e Theon Spanudis. O mesmo pode ser lido em http://www.literal.com.br/ferreira-
gullar/por-ele-mesmo/ensaios/manifesto-neoconcreto/ . Acessado em 18/09/2013. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=370
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=370
http://www.literal.com.br/ferreira-gullar/por-ele-mesmo/ensaios/manifesto-neoconcreto/
http://www.literal.com.br/ferreira-gullar/por-ele-mesmo/ensaios/manifesto-neoconcreto/
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Apesar de não ser um dos autores do Manifesto, Oiticica mantém afinidades com o 

movimento, tendo lançado, em 1979, o documento Esquema Geral da Nova Objetividade8, 

no qual explicita a coligação de seu pensamento com o Neoconcretismo, ao mesmo tempo 

em que busca manter-se fora de qualquer enquadramento estético: 

a “Nova Objetividade” sendo um estado, não é pois um movimento 
dogmático, esteticista (como por exemplo o foi o Cubismo, e também 
outros “ismos” constituídos como uma “unidade de pensamento”), mas 
“uma chegada”, constituída de múltiplas tendências, onde a “falta de 
unidade de pensamento” é uma característica importante, sendo 
entretanto a unidade desse conceito de “nova objetividade”, uma 
constatação geral dessas tendências múltiplas agrupadas em tendências 
gerais aí verificadas (COTRIM; FERREIRA, 2006: 154). 

A experimentação múltipla, vivenciada por Oiticica, reverbera no espaço público, que passa 

a ser tomado como locus de ação. Não apenas exatamente o espaço público, matéria 

concreta, com linhas e formas que desenham a cidade, mas o espaço público tornado 

experiência através dos que com ele estabelecem contato afetivo.  Um espaço público, 

como reivindicado pelo modernismo, em que os sujeitos que o percorrem tornam-se 

cidadãos ativos. Um espaço no qual o trajeto vivenciado, ou seja, o processo de percepção e 

uso do mesmo se dá por intensidades variadas e concomitantes. 

Em suma, o que distingue as viagens [nômades de deslocamento físico ou 
de vetores de intensidades num mesmo lugar] não é a qualidade objetiva 
dos lugares, nem a quantidade mensurável do movimento – nem algo que 
estaria unicamente no espírito – mas o modo de espacialização, a maneira 
de estar no espaço, de ser no espaço (DELEUZE E GUATTARI, 1997: 189).  

Novamente estar no espaço convoca a uma atitude momentânea, circunscrita sob o estado 

do instante, sob o Delirium Ambulatorium da maneira como se age.  De modo evidente no 

Parangolé, sequência de obras da década de 609 que fazem parte de seu Programa 

Ambiental, a forma de estar no espaço proposta por Oiticica sugere o envolvimento do 

                                                           
8
 Dentre os seis pontos desenvolvidos no Esquema Geral da Nova Objetividade, três deles valem a pena serem 

aqui destacados: 3) participação do espectador (corporal, táctil, visual, semântica, etc.); 4) abordagem e 
tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5) tendência para proposições coletivas e 
consequente abolição dos “ismos” característicos da primeira metade do século na arte de hoje. (COTRIM; 
FERREIRA, 2006)  
9
 Expressas através de Capas, Bandeiras, Estandartes ou Tendas, criadas para propor a incorporação mútua 

entre objeto (escultura móvel) e pessoa que as utilizam. Inicialmente fruto da relação estabelecida entre o 
artista e a Comunidade da Mangueira, também Escola de Samba, ele denominava os Parangolés como 
“antiarte por excelência”, já que questionava paradigmas tradicionais da arte, como a noção de contemplação 
e suporte mercantilizável.  
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público de forma participativa. Sem me ater por ora na discussão sobre o termo 

participação, que será tema de tópico mais adiante, o artista sugere que a interação do 

público seja determinante para a vida da obra. Ou seja, sem a movimentação de alguém 

que vista o Parangolé, a obra não se constitui.    

    
Figura 4: Oiticica vestido com o P4 Parangolé (capa 1), em 1964.   Figura 5: Nildo da Mangueira vestido  

com o Parangolé, em 1964. 

A sugestão de participação, que de forma clara no discurso do artista parte de uma tática 

política no sentido de emancipação do sujeito10, gera também uma variação estética uma 

vez que cada pessoa, público-participante, irá incorporar o objeto de um determinado 

modo, evocando qualidades particulares do seu estado e promovendo assim a condição 

expressiva da obra.  

Nesse sentido, o espaço público se expande como atmosfera simbólica e passa a agir 

também como esfera social, na qual os indivíduos são conclamados a manifestarem sua 

expressão de estado. Retomando a perspectiva da psicogeografia,  

O interesse dos situacionistas pelas questões urbanas foi uma 
consequência da importância dada por estes ao meio urbano como 
terreno de ação, de produção de novas formas de intervenção e de luta 
contra a monotonia, ou ausência de paixão, da vida cotidiana moderna. 
(JACQUES, 2003: 13) 

Por fim, imbuídos dessa herança, declarada ou não, os projetos e processos criativos-alvo de 

minha pesquisa tangenciam a questão urbana moderna como ambiente de práticas 

                                                           
10

  Afirma Oiticica:"O que interessa é justamente jogar de lado toda essa porcaria intelectual, ou deixá-la para 
os otários da crítica antiga, ultrapassada, e procurar um modo de dar ao indivíduo a possibilidade de 
'experimentar', de deixar de ser espectador para ser participador.” (CAVALCANTI, 2002: 2) 
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relacionadas ao cotidiano social. Pois, além do urbano sobressair enquanto local de vivência 

da prática errática, ele funciona como meio de atravessamento em busca de um encontro 

com o coletivo. 

Ainda, como mencionado anteriormente, a errância permeia esta tese também como um 

“estado de espírito”, seja em relação à prática criativa, seja em relação ao mecanismo de 

escrita, gerando por vezes aparentes desvios dispersores, mas configurando por outro lado 

trajetos transversais, que circulam conectando pontos. 
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[A vontade de estar junto I ] 

 

Com a 27ª Bienal de Arte de São Paulo 

Em 2006, a Fundação Bienal de São Paulo lançou Como viver junto? como título de sua 27ª 

Bienal de Arte, fazendo alusão ao livro homônimo do filósofo francês Roland Barthes, 

publicado no Brasil, em 200311. O projeto, assinado pela curadora Lisette Lagnado12, 

estendia o tempo e o território de atuação da Bienal, tradicionalmente realizada em 2 

meses de exposição na cidade de São Paulo, mantendo essa etapa expositiva13, mas 

distribuindo a realização do projeto durante todo o ano, através de Seminários 

Internacionais e Residências Artísticas que procuravam “ativar locais carentes de 

informação” 14 (LAGNADO, 2006: 3). 

O recorte curatorial voltou-se então para reflexões acerca da vida coletiva, em espaços 

partilhados, buscando apresentar artistas que tensionassem questões relacionadas a 

fronteiras da convivência, seja ela social, material ou institucional, e a incorporação das 

diferenças na esfera da vida cotidiana. Assim, a proposição das Residências15 em locais 

como Acre, por exemplo, buscava sobrepor diferenças contingenciais, além de geográficas, 

                                                           
11

 O livro de Barthes reúne anotações de preparação de aulas do Curso por ele proferido no Collège de France, 
1976-1977, tendo sido publicado originalmente apenas em 2002. Os textos disponibilizados no livro não 
possuem uma estruturação textual convencional, uma vez que foram mantidos os originais, ou seja, anotações  
para a explanação oral. 
12

 Com co-curadoria de Cristina Freire, Rosa Martínez, Adriano Pedrosa e José Roca, e tendo como curador 
convidado o alemão Jochen Volz. 
13

 Em relação à exposição, o projeto proposto por Lagnado também realizou mudanças profundas na 
organização da mesma, rompendo o formato até então adotado de representações nacionais. Esse formato foi 
incorporado como modelo desde a fundação da Bienal, tendo tomado como exemplo a Bienal de Veneza, em 
que há a designação específica de prédios ou salas destinadas à representação de cada país participante. Esse 
formato realçava distinções econômicas, já que cada país de origem suportava financeiramente a constituição 
de seus “espaços”, gerando uma velada concorrência simbólica. Ainda, a opção pela dissolução desse formato 
também buscou horizontalizar referências, como na seção histórica onde artistas mencionados em livros sobre 
História da Arte Mundial dividem salas com novos artistas contemporâneos. 
14

 Apesar da afirmação, as Residências foram realizadas nas capitais Rio Branco, Recife e São Paulo, e 
considerando o circuito artístico dessas localidades, apenas a primeira poderia se encaixar à definição de um 
“local carente de informação”, dada a um mercado de arte e uma política pública insipiente. A afirmação parte 
de uma visão centralista, consolidada por todas as edições anteriores do evento, mas a atitude almeja a uma 
descentralização geográfica pertinente com o título do Projeto. 
15

 Residência Artística não chega a ser exatamente um conceito, mas é um formato de criação no qual artistas 
são convidados a trabalhar juntos, entre si ou em contato com uma determinada comunidade, de modo a 
gerar obras desenvolvidas especificamente a partir desse “habitar”. Não irei me estender na explicação desse 
formato, por ora, já que ele será melhor discutido no tópico referente a imersão de convívio, na seção 3. 
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de modo a destacar as potencialidades do contato e a propor a reação dos artistas 

convidados, estrangeiros, aos contextos locais, através da criação de uma nova obra que 

servisse como sua “Imagem-Brasil”. 

Os Seminários, por sua vez, além de ser um sintoma atual da perspectiva da Arte como 

conhecimento e constituição de pensamento, buscavam contribuir para a formação 

filosófica e conceitual complementar ao projeto estético da exposição. Distribuídos em seis 

eixos temáticos (Marcel 30, Arquitetura, Reconstrução, Vida Coletiva, Trocas e Acre), 

discutiam formas contemporâneas de construção e reconstrução de comunidades, de 

espaços e de sensibilidades comuns, com foco nas relações e trocas (im)possíveis. 

 

Com Hélio Oiticica e Marcel Broodthaers e Rancière 

Já no primeiro dia de conferências, a curadora Lagnado discorreu sobre afinidades 

diferenciais (termo cunhado pela curadora) entre os dois artistas homenageados pela 

Bienal: o belga Marcel Broodthaers16 e o brasileiro Hélio Oiticica. Ela destacou os elementos 

do acaso e da construção na obra dos dois artistas, apontando suas especificidades, mas 

reforçou também um diferencial pautado na forma como cada um se relacionava com a 

autoria em suas obras: se Broodthaers transforma sua própria casa em um museu fictício, 

com a assinatura do artista como uma estratégia de reforço irônico; Oiticica vive em um loft, 

apostando em parcerias e colaborações.  

Ainda assim, Lagnado argumentou que ambos os artistas adotaram um modo de arte que 

buscava inaugurar uma forma de viver junto e, citando o filósofo francês Jacques Rancière, 

destacou que  

"Os projetos de vida que queriam substituir as obras de arte se tornaram 
obras de arte em si como outras onde simplesmente as técnicas mistas 
substituem os pigmentos de outrora." O raciocínio de Rancière segue 
fazendo uma crítica à autonomia da arte (uma "involução", segundo ele) 
pregada por Clement Greenberg, deixando claro que essas superfícies 
precisam ser "reativadas". E como podem ser reativadas? "Formulando 

                                                           
16

 Nascido em 1924 e falecido em 1976, Broodthaers torna-se uma figura influente na Arte Conceitual, tendo 
iniciado sua produção artística na área de literatura e gradativamente migrado para as Artes Visuais e Cinema. 
Questionava noções de coleção e representação, originalidade e cópia e a relação entre artista e sociedade. 
Uma de suas principais obras é um museu fictício, criado entre 1968 e 1972, intitulado Musée d´Art Moderne. 
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uma arte identificada com a construção de um mundo novo" ou 
"economia única da construção das formas da vida moderna, sob o modo 
da simultaneidade, construtivista". (LAGNADO17, 2006, vídeo de 
conferência proferida na 27ª Bienal de São Paulo) 

A citação inicial de Rancière tangencia a hiper-institucionalização da obra de arte, em sua 

auto-referencialidade moderna, e, consequentemente, problematiza a autonomia do objeto 

artístico como algo destacado da sociedade. Ao mencioná-lo, Lisette procura demarcar que 

o projeto poético dos dois artistas propõe-se a uma construção [termo adotado 

diretamente por ambos] de atitude que se volta para além do instante de produção da obra, 

tocando os contornos do sistema de arte e vinculando-se a uma proposta de constituição de 

sujeito ativo. 

Esse é também um dos principais aspectos criticados na Exposição da Bienal: a escolha dos 

curadores em privilegiar a postura ética do artista em detrimento da experiência poética  

que as obras poderiam gerar. Não raro, ao percorrer o Pavilhão da Bienal, local que 

concentrava a maior parte das obras escolhidas18, nos deparávamos com folhas de papel, 

mapas, fotografias, dentre outros, que, para além de registro de ação, concentrava o 

projeto da obra ali exposta, exigindo um esforço exaustivo em compreender a ideia 

norteadora do projeto específico e tornando a experiência presencial carente de apuro de 

leitura e informação adicional.  

Por outro lado, no âmbito político, como requerido por Rancière, a postura dos artistas 

evoca um posicionamento crítico não apenas sobre o circuito de arte, mas também sobre a 

própria dinâmica de ação do sujeito social, uma vez que sugerem uma emancipação quanto 

à atitude frente ao mundo e frente à ordem do instituído (RANCIÈRE, 2012). Também ao 

comentar o trabalho de Broodthaers, o crítico e artista Ricardo Basbaum menciona que: 

Há em procedimentos deste tipo um inevitável olhar sobre si mesmo – 
não enquanto indivíduo ou sujeito psicológico – mas acerca do dispositivo 
de atuação que está sendo construído, isto é, a figura do artista, a imagem 
do artista, o tipo de artista que está sendo produzido no momento mesmo 
de produção da obra. (BASBAUM, 2006, vídeo de conferência proferida na 
27ª Bienal de São Paulo)  

                                                           
17

 A autora informa que as referências a Jacques Rancière são da palestra L'espace des mots [O espaço das 
palavras], proferida no Musée des Beaux-Arts de Nantes, no dia 9 de janeiro de 2004, no âmbito da exposição 
Marcel Broodthaers. Un jardin d'hiver... e publicado em maio de 2005. 
18

 Menciono isto, pois Mostras Paralelas integravam a Bienal. 
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Nesse sentido, as posturas de ruptura assumidas pelos artistas destacados pela Bienal, 

reconfiguram o próprio papel do artista, ou seja, seu dispositivo de atuação, não apenas 

quanto a manifestar seu discurso ético-político, mas também no entendimento de que a 

própria prática artística e a obra devem incorporar sua proposição de mundo. Ética e 

estética se associam não entorno de uma defesa moral, mas a partir do entendimento de 

que a potência do bem (SPINOZA, 2009; DELEUZE, 2002) é promovida pela intensificação do 

poder de agir no mundo19. É através da obra que o artista age sua estética20.  

 

Com as  “novas” vanguardas de 1960 e 1970 

De um modo mais geral, essa radicalidade quanto à dissolução das fronteiras entre vida e 

obra21 é marcadamente assumida como estratégia de criação em meados do século XX22, 

como forma de resistência a um sistema macro político gerador de grandes desigualdades 

sociais (incluindo questões de gênero, raça e etnia), sob a alcunha de liberal e democrático. 

Associado a esse sistema, o mercado de arte passa a ser questionado por artistas, que o 

                                                           

19
 Para clarear o conceito de Ética adotado: “Em Espinosa, assim, uma vontade individual será considerada 

“má” (ou servil, ou fraca ou tola) se mantém-se extirpada de seu poder de agir, se mantém-se num estado de 
servidão em relação às paixões. Por outro lado, um modo de existência será considerado “bom” (ou livre, ou 
racional, ou forte) se exercer sua capacidade de ser afetado de tal maneira que seu poder de agir aumente, ao 
ponto de produzir afecções ativas e ideias adequadas. Para Deleuze, este é o ponto de convergência que une 
Nietzsche e Espinosa na sua busca por uma ética imanente. Modos não são mais julgados em termos de seu 
grau de proximidade ou distância de um princípio externo, mas serão valorados conforme a forma pela qual 
“ocupam” sua existência: a intensidade do seu poder, seu “teor” de vida”. (SMITH, 2011 : 125).  
20

 No decorrer desta Tese, ao me referir à ideia de Estética, acoplada à de ética, irei grafar deste modo: 
Estética. Assim, pretendo diferenciá-la de discussões que estão relacionadas apenas ao campo da percepção 
sensível da arte. 
21

 Vale destacar que a busca pela aproximação entre arte e vida também é intensamente vivenciada pelo 
Teatro Brasileiro Moderno, entre as décadas de 1950 e 1970, influenciado fortemente por uma tendência 
Brechtiana (PRADO, 1988), por meio da qual entendia-se que a via política era a aliança de ligação entre o 
Teatro e o Povo. Assim, o caráter político reverberou na prática teatral brasileira de diferentes modos: a 
representação de um cotidiano marginal ou burguês, presentes na obra de Plínio Marcos e Nelson Rodrigues, 
respectivamente; a representação de lutas de classes estudantis e operárias, como, por exemplo, no CPC da 
UNE e no Arena; a busca por uma valorização da cultura popular, no Movimento de Cultura Popular, em 
Pernambuco; a crítica à função social da mulher e de outras minorias, na obra de Leilah Assunção e do Teatro 
Arena, respectivamente; um teatro de protesto contra o regime político vigente, como no Grupo Opinião; a 
crítica à noção de brasilidade, pontuada pelo Teatro Oficina. Além das discussões de conteúdo político, grupos 
como o Arena e o Oficina promoveram investigações estética determinantes para a história do teatro 
brasileiro, tendo tensionado o papel do público como mero espectador. 
22

 As vanguardas do início do século XX já haviam gerado esse tipo de questionamento, no entanto, não me 
interessa desenvolver essa cadeia de associações, uma vez que estenderia o escopo da pesquisa, correndo o 
risco de generalizações incongruentes. Para maior abrangência histórica dessa relação entre arte e vida, ver 
GOLDBERG, 2006. 
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acusam de objetificar e capitalizar a criação a ponto de despotencializá-la como experiência 

sensível. 

Linguagens artísticas como a Instalação23 e a Performance Arte, que será discutida mais 

adiante, surgem assim denominadas numa tentativa de desmaterializar a obra, de forma a 

torná-la fruível como ação, ou seja, relacionada a um contexto específico, mediado por uma 

duração no espaço. Não que o objeto material deixe de existir como obra de arte, mas, 

nessas linguagens, a rigor, ele se relaciona a outros fatores e/ou objetos e a experiência 

sensorial do espectador é requerida como objetivo primeiro. 

Assim, um paradoxo se apresenta: ao mesmo tempo em que linguagens artísticas são 

experimentadas na década de 1960 como forma de resistir a um sistema de mercado, 

gerando uma emancipação política da obra através do formato em que ela se dispõe; 

deparamo-nos com um excesso de discurso incorporado a ela, nas repercussões das 

décadas posteriores, como, por exemplo, por trabalhos dispostos na mesma Bienal de São 

Paulo. 

Quando recebi o convite para escrever um pré-projeto para a 27a Bienal 
de São Paulo, parti da constatação de que a obra de Oiticica já havia sido 
bastante divulgada, mas seus escritos eram ainda desconhecidos do 
grande público(...).O “Programa Ambiental” de Oiticica foi escolhido como 
paradigma conceitual da 27a BSP com o objetivo de ativar seu repertório 
como propositor, para demonstrar que sua experimentalidade deveria ser 
reconhecida como “programa” político, além de estético. (LAGNADO, 
2007 : s/p) 

Como explícito na própria fala da curadora-chefe, o Programa Político foi destacado no 

recorte curatorial, o que acarretou uma demanda discursiva aos projetos expostos, na 

tentativa de localização exata sobre o modo como cada um deles operava. O Programa 

                                                           

23
 De modo muito sucinto, a Instalação [Installation art] é uma linguagem artística na qual o trabalho é 

disposto num determinado espaço e a experiência desse espaço torna-se o objetivo de maior relevância. Claire 
Bishop, historiadora e crítica de arte, aponta em seu livro Installation Art (2005) dois conceitos chaves através 
dos quais analisa essa linguagem: Ativação [Activation] e Descentramento [Decentring]. No primeiro, destaca o 
deslocamento físico requerido ao espectador na percepção da obra, já que é necessário que ele passe por e 
através dela; no segundo, aborda a capacidade da instalação em romper a perspectiva tradicional da arte, uma 
vez que não há posição certa ou errada. Considera-se que exibições surrealistas ainda na década de 1930 
tenham sido os precursores dessa arte, mas é a partir de 1960 que ela se torna de fato uma modalidade 
proeminente. No Brasil, os Penetráveis de Hélio Oiticica, entre 1960 e 1970, são um bom exemplo para a 
época.  
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Educativo, durante a realização da Bienal, esteve também em destaque, uma vez que a 

fruição das obras, em muitos casos, sugeria o apoio desse aparato didático.  

 

Com Tadej Pogačar24  

A título de exemplo, o trabalho do esloveno Tadej Pogačar demonstra a carência de dados 

relevantes à obra. Na exposição, foi apresentado por meio de camisetas em displays de 

manequins, com dizeres do tipo “ As mulheres boas vão para o céu. As mulheres más vão 

para qualquer lugar”:  

 

Figura 6: Detalhe da obra de Tadej Pogačar, na 27ª Bienal de São Paulo 

Fruto de parceria com a grife Daspu25, o artista justifica seu trabalho CODE:RED como se 

tratando de uma pesquisa de modelos da economia informal e auto-organizacional do 

contexto do trabalho sexual feminino, no caso, adaptado à realidade brasileira. Assim, 

produziu camisetas e um desfile, realizado na abertura da exposição, cuja intenção seria 

documentar formas alternativas desse sistema informal, mas, pelo esvaziamento na 

                                                           
24

 Nem sempre estar com alguém é para permanecer. Estou aqui com Pogačar para contra-exemplificar, mas a 
presença dele não se mantem no decorrer da tese. 
25

 Grife da ONG carioca Davida, formada por ex-trabalhadoras do sexo que se dedicam ao design de moda e à 
confecção de roupas. 
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apresentação da obra, acabava por reforçar preconceitos morais e um glamour modístico, 

indo de encontro a suas próprias finalidades políticas. 

 

Com uma obra de arte de autonomia relativa 

Ao caracterizar-se como uma arte de ação, que em muitos dos casos é conjunta, ou seja, 

estabelecida entre artista-criador-colaborador-participante-espectador, a obra artística 

enfrenta um desafio: como apresentar-se? Como manifestar seu projeto político através da 

própria obra? Como traduzir o processo de criação em algo tangível? Não se trata de 

promover uma autonomia da arte no sentido de independência de seu contexto econômico-

social, como criticou Rancière quanto ao anseio modernista, mas de buscar uma autonomia 

da obra, de modo que ela seja suficiente em manifestar o posicionamento político em si 

mesma, afinal  

A autonomia de que falo não é mais uma liberdade absoluta, emancipada 
de qualquer dependência, mas uma autonomia que depende de seu meio 
ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. A autonomia não é possível 
em termos absolutos, mas em termos relacionais e relativos. (MORIN, 
2000 : 118) 

Aparentemente, uma afirmação dessa ordem contradiz o propósito da Arte Conceitual26, 

forte influência dessa arte de ação, que pretendia romper com a dependência do 

“comunicar algo por meio do objeto”. No entanto, requerer uma autonomia estética da 

obra não implica torná-la objeto, esvaziado de discurso ou conceito. Implica dizer que esse 

discurso deve estar incorporado a ela de modo que ela se expresse em ideia. Afinal, os 

próprios artistas conceituais manifestavam suas ideias através de elementos tangíveis. 
                                                           
26

 Devido a sua diversidade, com posições às vezes contraditórias, não há um consenso sobre o que venha a 
ser a Arte Conceitual. De um modo geral, o conceito ou a atitude mental tem maior relevância do que a 
aparência da obra. Considera-se que a invenção é a ideia. Os principais representantes desse tipo de arte são 
oriundos dos Estados Unidos e Europa, como é o caso de Sol Lewitt e Lawrence Weiner e muitos de seus 
trabalhos se articulavam a problemáticas da filosofia da linguagem. Um dos trabalhos de Joseph Kosuth, que 
teve grande repercussão, inclusive no Brasil, intitulado Uma e três cadeiras, mostra uma cadeira, uma foto de 
uma cadeira e uma descrição de dicionário sobre cadeira. De acordo com a pesquisadora Cristina Freire, “a 
Arte Conceitual , de modo geral, opera na contramão dos princípios que norteiam o que seja uma obra de arte 
(...) Em vez da permanência, a transitoriedade; a unicidade se esvai frente a reprodutibilidade; contra a 
autonomia, a contextualização; a autoria se esfacela frente às poéticas da apropriação; a função intelectual é 
determinante na recepção.” (2006: 9). No Brasil, talvez os principais artistas que transitam pela Arte 
Conceitual sejam Cildo Meireles, que em 1970, em uma exposição internacional no Museu de Arte Moderna 
de Nova Yorque (MOMA), lançou Inserções em Circuitos Ideológicos; e o recifense Paulo Bruscky, conhecido 
principalmente por suas Obras Postais. 
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Rosalind Krauss (1977), importante pesquisadora da época, chama de index [índice] os 

materiais (fotografias, vídeos, textos, definições de dicionário, dentre outros) utilizados 

pelos artistas conceituais, nas exposições, para tornar presente o inacessível temporal ou 

espacial.  

Como reflete Oiticica sobre seus Penetráveis: 

Descobri algo importante: a informação estava contida na própria 
ambientação; as obras, se isoladas em seco, não comunicariam a 
plenitude de seu sentido; o ambiente criado não era, pois, algo gratuito, 
superficial ou decorativo como poderia parecer aos menos avisados, mas a 
completação dessas obras. (2009 : 52). 

Ao mesmo tempo, lidar na esfera do político parece sugerir uma armadilha escorregadia. A 

própria chamada de Oiticica ao espectador como participante ativo, discurso-chave de seu 

Programa Ambiental27, anos depois, se aproxima do conceito de prosumer [prosumidor], 

forjado dentro de uma dinâmica de mercado.  

 

Com participantes e prosumers 

Termo cunhado na década de 198028, através do livro A Terceira Onda, do futurologista 

Alvin Toffler, o termo prosumer, de forma literal, possui dois significados complementares: 

1) a união da palavra producer [produtor] e consumer [consumidor], assumindo uma 

perspectiva de que o consumidor deve fazer parte da definição de demanda da produção, 

gerando assim consumidores supostamente proativos; 2) a união das palavras professional 

[profissional] e consumer, que parte da ideia de que uma parcela de consumidores está se 

tornando cada vez mais profissionais, ou seja, com maior entendimento do produto  que 

deseja adquirir, não se deixando levar pela corrente dominante.  

O autor acreditava que a produção em massa deveria recorrer ao consumidor para assim 

poder produzir uma customização dos produtos, garantido por sua vez maior possibilidade 

                                                           
27

 Em elogio à participação do espectador requerida pelas obras de Ruben Gerchman, Oiticica comenta 
justificando seu entendimento sobre o Ambiental: “Mas, para que alguém delas participe, é preciso uma 
introdução que não pode ser somente verbal, terá que ser total, ambiental.” (2009: 52) 
28

 Vale lembrar que, ainda em 1969, o poeta e ensaísta Décio Pignatari antecipou a noção de prosumer através 
da criação do termo produssumidor, publicado em uma Revista brasileira da época e, posteriormente, re-
apresentado em sua obra Contra-comunicação (2004 : 31-32). 
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de venda e lucro. O termo foi inicialmente empregado na área de Marketing, tendo 

rapidamente sido incorporado nas áreas relacionadas à tecnologia e à economia digital. Na 

área de Arte, tem sido utilizado por críticos e pesquisadores, como por exemplo pela crítica 

britânica Claire Bishop, ao tratar sobre Novas Mídias, não numa perspectiva conformista, 

mas justamente problematizando o discurso político em seus subterfúgios.  

O engajamento29 político da obra artística, característico de meados do século XX30, na 

busca por escapar à apreensão pelo sistema de mercado, visto por sua vez como algo nocivo 

à liberdade expressiva da Arte, encontra um paralelo ambivalente na emancipação do 

sujeito espectador. Apesar de deslocá-lo da função contemplativa, própria do paradigma 

representacional, requerendo uma atitude ativa em relação à constituição da obra, a noção 

de espectador-participante está fadada aos mesmos aparatos de mercado a que se deseja 

contrapor.  

 

Com Rosalind Krauss 

Em seu texto fundacional A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium 

Condition [Uma viagem no Mar do Norte: Arte na Era da Condição do Pós-Meio], a mesma 

Rosalind Krauss (2000) argumenta sobre o tipo de arte promovida após meados do século 

XX, a que chamou de era de “pós-meios”, promovendo uma revisão crítica sobre o discurso 

de ruptura política dos anos 1970. 

Também com base no trabalho de Broodthaers, especificamente os relacionados ao 

cinema31, Krauss defende que os meios de comunicação chegaram a tal ponto de confusão 

(e em uma de suas narrativas, menciona claramente a Televisão) que não é possível 

                                                           
29

 A título de esclarecimento, ao me referir a uma arte engajada ou engajamento na arte procuro me 
aproximar de manifestações em cujo discurso pretenda-se um envolvimento político, sem contudo estar 
atrelado a uma finalidade partidária, como proposto na propaganda. 
30

 Como afirmei anteriormente, de modo algum, ignoro os antecedentes históricos que contribuíram para a 
demarcação desse processo, em especial, os movimentos do início do século e os acontecimentos pós-
segunda-guerra. No entanto, para evitar um encadeamento fadado a uma imprecisão teórica, prefiro 
recomendar leitura que melhor ampara essa historicização. Ver BISHOP, 2012.  
31

 Um deles nomeia o texto da pesquisadora. 
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delimitar uma pureza da forma, como almejado pelo Modernismo32. Assim, reconhece na 

Arte Conceitual, por exemplo, o paradoxo entre a negativa mercantilista e a apropriação do 

próprio sistema mercantil como meio de difusão de ideias. Ao mesmo tempo, ao depender 

de uma teoria da Arte como meio legitimador, os artistas conceituais lançam a Arte numa 

autopromoção sustentada pelo mesmo sistema de mercado a que evitam. 

A partir de análise de filosofias pós-estruturalistas33, Krauss conclui que ideias como 

interdependência e intermediação são responsáveis pela heterogeneidade da prática 

cotidiana, como também pela saturação do espaço cultural e social através da imagem, 

gerando uma ineficiência do discurso artístico engajado, já que a estética se torna obsoleta 

onde ela deveria propriamente agir. Na prática, ao descrever Broodthaers, ela metaforiza o 

procedimento do artista em também se apropriar de métodos ultrapassados do início do 

cinema, por meio da agregação de imagens, alegando a proposição de um Pós-meio auto 

diferenciado. Ou seja, sem uma forma pré-estabelecida e em articulação entre métodos 

obsoletos e procedimentos pós-modernos.  

Assim, a condição de Pós-meio, que ela inaugura em seu texto, trata de uma reunião entre a 

forma pós-moderna, múltipla e indulgente à máquina capital, e o que ela chama de 

Differential Specificity [Especificidade Diferencial], “o que quer dizer o meio como tal, o qual 

eles [artistas] terão agora que reinventar e rearticular”34. (KRAUSS, 2000: 56) (tradução 

pessoal),  através da qual reconhece a potência da promessa de engajamento no domínio da 

arte.  

A discussão lançada por Rosalind Krauss me interessa aqui por três razões: 1) ela assume o 

paradoxo embutido na crítica política em arte - já que, mesmo as propostas mais radicais, 

tanto utilizam o sistema a que pretende se diferenciar quanto se tornam alimento para ele –

, mas reserva ainda a potência do agir esteticamente; 2) ao adotar o termo Specificity, posso 

associá-lo ao conceito do crítico Clemente Greenberg, fazendo alusão a uma autonomia da 

obra de arte, ao mesmo tempo em que pode incorporar o termo Differential, promovendo 

uma abordagem pontual, interna à proposta da obra, e, portanto, relativa; 3) sendo um 

                                                           
32

 Neste ponto, ela se refere especificamente ao conceito de Specificity [Especificidade], cunhado pelo crítico 
Clemente Greenberg. 
33

 Especialmente o conceito de Desconstrução, de Jacques Derrida. 
34

 [which is to say the medium as such, which they [artists] will now have to reinvent or rearticulate] 
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termo genérico, Pós-meio amplia as possibilidades de formato da obra de arte, uma vez que 

não parte de uma delimitação de linguagem específica/garantida.  

Apesar de nesta tese não adotar diretamente o termo fundado por Krauss, especialmente 

porque ela defende como uma condição instaurada e não como categoria, os três pontos 

descritos acima (paradoxo da crítica política em arte; Differential Specificity e autonomia 

relativa; e a idéia de Pós-meio e a ampliação das possibilidades de formato da obra de arte) 

permeiam a escolha do corpus sobre o qual me debruço. Os projetos e processos que aqui 

serão tratados incorporam a dimensão política em suas escolhas de formato e abrangência, 

apesar de não manter o discurso de resistência em primeiro plano; não se encerram na 

defesa de uma categoria de linguagem específica como Performance, teatro de rua, entre 

outros e resguardam suas afinidades diferenciais, quanto ao modo como operam, para 

retomar um termo já mencionado por Lisette Lagnado, anteriormente. 

Vale ainda ressaltar que Krauss se refere a uma arte pós-década de 1960-197035. Também 

Lagnado considera que o Programa Ambiental de Oiticica e seu sentido ético-social 

“repercute hoje, mais do que quando foi elaborado, nas práticas contemporâneas” (Folder 

do Seminário Trocas, 2006).  

 

Com Claire Bishop 

 A crítica Claire Bishop, especialista em Arte e Participação, por sua vez, ao contextualizar 

economicamente o que chama de “Social Turn” [Virada Social] na arte, afirma que  

De uma perspectiva europeia ocidental, a virada social na arte 
contemporânea pode ser contextualizada por dois momentos históricos 
prévios, ambos sinônimos de agitações políticas e movimentos para 
transformações sociais: a histórica vanguarda europeia, por volta de 1917, 
e a então chamada ‘nova’ vanguarda, de 1968. O ressurgimento notável 
da arte participativa nos anos 90 me leva a acreditar que a queda do 
comunismo, em 1989, é um terceiro ponto de transformação (..) Cada fase 
veio acompanhada por um repensar utópico sobre a relação entre a arte e 
o social e o seu potencial político – manifestado através da reconsideração 

                                                           
35

 O texto original de Krauss foi publicado em 2000 e os artistas a quem se refere na obra, além de 
Broodthaers, atuam especialmente na década de 90. 
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de caminhos pelos quais a arte é produzida, consumida e debatida36 . 
(2012 : 3) (tradução da pesquisadora) 

Apesar de especificar que o ponto de vista de onde parte é oeste-europeu, no Brasil 

podemos estabelecer paralelos claros com os períodos mencionados por ela: a Semana de 

Arte de 22; os Movimentos Concreto e Neoconcreto entre 1960 e 1970, na época, 

submetidos à situação de ditadura militar; e a eclosão significativa de Coletivos de arte nos 

anos 199037, como será verificado mais adiante38.  Assim, entendo que a contextualização 

histórico-econômica, traçada por Bishop, pode servir como via de aproximação entre as 

esferas internacional e nacional, pelo menos na dinâmica Ocidental, sendo possível se 

apropriar da análise da pesquisadora britânica para tratar sobre o Brasil. 

Com relação a esse terceiro momento de uma virada social na arte, na década de 1990, é 

possível perceber uma proliferação de formas de organização e de atuação na arte - seja 

através de recortes curatoriais, obras artísticas, espaço de apresentação/exposição e 

mobilização, tanto estética quanto de gestão, de Coletivos de Arte - que demandam, no 

cerne de suas questões, discussões sobre formas de convivência e de relação com o Outro-

Mundo, sugerindo um espaço para a interferência participativa. 

 

 

 
                                                           
36

 [From a Western European perspective, the social turn in contemporary art can be contextualized by two 
previous historical moments, both synonymous with political upheaval and movements for social change:  the 
historic avant-garde in Europe circa 1917, and the so-called ‘neo’avant-garde leading 1968. The conspicuous 
resurgence of participatory art in the 1990s leads me to posit the fall of communism in 1989 as a third point of 
transformation (…) Each phase has been accompanied by a utopian rethinking of art’s relationship to the social 
and of its political potential – manifested in a reconsideration of the ways in which art is produced, consumed 
and debated] 
37

 Apenas para citar alguns: Corpos Informáticos, de Brasília; Grupo Entorno, de Brasília; A Revolução não será 
televisionada, de São Paulo; Laranjas, de Porto Alegre; Empreza, de Goiânia; Bijari, de São Paulo; Atrocidades 
Maravilhosas, do Rio de Janeiro; Transição Listrada, de Fortaleza; Urucum, do Amapá; Grupo GIA, de Salvador; 
ou mesmo espaços de reunião coletiva, mostras e debates, como o Rés-do-Chão, no Rio de Janeiro ou o Centro 
de Contracultura, em São Paulo. Alguns desses coletivos e grupos continuam em atuação.  
38

 No teatro brasileiro, na década de 1960 e 1970, importantes grupos e montagens destacam-se em 
experimentalismos e abordagens político-sociais, como mencionado em nota anterior, e, na década de 1990, 
desenvolve-se de formas relevantes de colaboração no teatro, tendo cada grupo desenvolvido especificidades 
de pesquisa. Nesse período, podemos destacar grupos como o Teatro da Vertigem, Cia do Latão, Teatro 
Galpão e Cia dos atores. No início do século XX, destacam-se apenas o texto “O Rei da Vela”, de Oswald de 
Andrade, escrita em 1933 e publicada em 1937; e o Teatro Experimental, fundado pelo artista Flávio de 
Carvalho. 
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[A vontade de estar junto II ] 

 

Com uma dinâmica relacional 

A obra Estética Relacional, do curador e crítico francês Nicolas Bourriaud, é significativa para 

a década de 1990, especialmente, por ter lançado um termo de efeito para demarcar a ideia 

de participação na arte contemporânea. Foi apresentada como um único volume, em 1998, 

e reunia artigos do autor publicados anteriormente em revistas especializadas de arte e 

catálogos de exposições, tendo sido publicada no Brasil apenas 11 anos depois39.  

É também com um apelo político, de engajamento, que ele defende sua tese sobre uma 

estética relacional, baseada na obra de artistas que buscam promover a participação dos 

espectadores, por vezes entendidos como co-criadores da obra já que trata de obras-

abertas (ECO, 1968). Apesar40 da frágil fundamentação de seu tom político a favor da arte 

contemporânea, de pouca contextualização histórica que antecede o período de referência 

e de uma certa generalização da interpretação dos exemplos artísticos, é possível extrair 

algumas tendências descritas por Bourriaud que ajudam a traçar paralelos com o que se 

pretende numa dinâmica relacional.  

A primeira tendência que gostaria de destacar é o desenvolvimento e a valorização de uma 

cultura urbana mundial, que se reflete nos demais fenômenos culturais, como afirma 

Bourriaud: “a mudança da função e do modo de apresentação das obras mostra uma 

urbanização crescente da experiência artística” (BOURRIAUD, 2009: 20).   

A cidade permitiu e generalizou a experiência da proximidade (..) Esse 
regime de encontro casual intensivo, acabou criando práticas artísticas 
correspondentes, isto é uma forma de arte cujo substrato é dado pela 
intersubjetividade e tem como tema central o estar-juntos, o “encontro” 
entre observador e quadro, a elaboração coletiva do sentido. (idem : 21) 

                                                           
39

Apesar de, na ocasião de realização da Bienal de Arte de 2006, o livro ainda não ter sido publicado no Brasil, 
o que aconteceu apenas em 2009, o crítico é convidado pela co-curadora Rosa Martínez a proferir palestra no 
eixo temático Trocas, dos Seminários Internacionais, sob título Estética Relacional, política das relações. Além 
disso, muitos dos artistas citados por Bourriaud foram convidados a participar da referida Bienal. 
40

 Poderia me alongar nas críticas à obra, mas preferi entender que o livro trata de reflexões em processo, 
algumas delas tendo sido aprofundadas pelo próprio autor em ocasiões posteriores e, portanto, me detive a 
pequenas suspeitas interessantes, levantadas por ela, para evitar um descarte também generalizante. 
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Ao criticar o modernismo, não apenas como movimento estético, mas como plano 

urbanístico, o crítico aborda a intensificação da circulação no espaço público como sendo 

determinante na constituição subjetiva, consequentemente, à arte. 

 

Com os Coletivos Artísticos 

Esse tema do estar-junto, relacionado ao espaço público, é também central nas práticas dos 

Coletivos Artísticos41, os brasileiros, surgidos de forma mais vigorosa em meados dos anos 

1990 e com clara referência a artistas e grupos anteriores, como Flávio de Carvalho, Hélio 

Oiticica, Lygia Clark e 3Nós3, para citar alguns. “É no meio desse interesse crescente em 

questionar os parâmetros que regem a vida urbana, bem como introduzir novos atos 

estéticos nesse espaço, que começam a surgir diversas formações coletivas” (2005 :1), 

afirma Ricardo Rosas42, um dos principais pesquisadores e articuladores de Coletivos do 

país, na época. 

Discussões sobre Arte Pública permeiam a atuação desses Coletivos, que, em sua maioria, 

passam a agir na rua não apenas por ser uma opção de “pauta”, ou seja, por não depender 

de agendamento ou vontade de espaços institucionais, mas para provocar o deslocamento 

físico de atuação da arte contemporânea, implicando também num deslocamento do 

espaço de recepção dela. Como propõe Danilo Miranda, em Arte Pública, “ao optar pela rua 

como território de enraizamento, ela [a Arte Pública] expressa a compreensão do estético 

não mais como privilégio de iniciados, mas sim como valor a ser partilhado” (1998: 7). A 

partilha remonta assim a um espaço aberto, com frequências variadas ao longo do percurso, 

agindo de forma intensiva nas individualidades heterogêneas que o compõe. 

                                                           
41

 Bourriaud não faz nenhuma referência a artistas brasileiros, ou seja, estou aproximando a teoria por ele 
defendida, do contexto nacional. 
42

 Rosas escreveu textos e organizou eventos relacionados a práticas coletivas em arte e artivismo, tendo sido 
um dos idealizadores e organizadores  do Festival Mídia Tática Brasil, reunindo artistas, especialistas em mídia 
digital e ativistas nacionais e internacionais. Foi também o fundador e mantenedor do relevante site 
rizoma.net, que reunia e disponibilizava gratuitamente textos nacionais e internacionais envolvendo questões 
como arte, urbanismo, política, sustentabilidade e filosofia contemporânea. Faleceu de forma precoce em 
2007.  
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Por outro lado, esses Coletivos buscam escapar à monumentalidade estática da Arte Pública 

e, a Intervenção Urbana é, em muitos dos casos, a linguagem através da qual expressam 

suas vontades estéticas e políticas.   

A intervenção urbana, dialogando com o espaço da cidade e introduzindo 
inflexões poéticas, questionamentos sexuais, sociais, políticos ou estéticos 
na arena pública, oferecia um pouco o que faltava na dita “arte pública”, ou 
seja, espontaneidade, diálogo com o local, quebra do protocolo “sério” da 
arte convencional, participação do público, temporalidade volátil, ênfase 
nas sensações e interpretação e não na “monumentalidade”. (ROSAS, 2005 
:1) 

Rosas agrega à intervenção urbana a noção de participatividade e relacionamento 

contextual, dada a interação direta com interlocutores do espaço público, qualidades estas 

vistas como algo de menor enfoque na Arte Pública, entendida por sua vez como a 

implantação de monumentalidades escultóricas na cidade. 

Isso diz respeito também ao segundo aspecto da teoria de Bourriaud que gostaria de 

destacar. Ao tratar da urbanização crescente e sua influência nas relações subjetivas, o 

autor conclui que os intercâmbios sociais e a mobilidade dos indivíduos passam a ser 

estimulados e estimulantes da tecnologia empregada no cotidiano. O espaço de habitação, 

automóveis, telefonia e mídias parecem diminuir de dimensão física, ocupando menos 

volume e com menor peso, fazendo com que as condições de deslocamento e 

armazenamento interfiram no formato aristocrático das obras. 

Mobilidade passa a ser prioridade nesse âmbito urbano, acelerado, e as questões do 

provisório e efêmero são incorporadas como insurgências poéticas das obras, podendo ser 

entendidos como Princípios desses trabalhos. Para citar um exemplo de um desses 

Coletivos43, mencionarei o trabalho Degrau, do Grupo de Interferência Ambiental – GIA, de 

Salvador-BA, reunido em 2002 e formado por amigos oriundos da Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal da Bahia. 

                                                           
43

 A título de esclarecimento, o autor não menciona especificamente a formação de Coletivos de Arte, sendo 
essa conexão estabelecida por mim, a partir da contextualização brasileira. 
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A palavra “amigos” aparece em destaque porque é assim que o grupo se define44 e essa 

aparentemente simples designação reforça as afinidades e os interesses decorrentes de 

suas ações, como será melhor discutido adiante. 

   

Figuras 7 e 8:  Intervenção urbana Degrau, do Grupo de Interferência Ambiental – GIA. 

Nas figuras acima, é possível ver Cristiano Pithon, integrante do Coletivo, auxiliando pessoas 

a ter acesso ao transporte público, por meio da utilização do degrau45 construído pelo 

grupo, sem monumentalidade. Através de situações relacionais, o Coletivo gera uma 

funcionalidade ao objeto e tensiona a operacionalização de leis de acessibilidade aos ônibus 

urbanos, ativando possibilidades simples e concretas de estar no cotidiano-mundo. “Em 

outros termos, as obras já não perseguem a meta de formar realidades imaginárias ou 

utópicas, mas procuram constituir modos de existência ou modelos de ação dentro da 

realidade existente, qualquer que seja a escala escolhida pelo artista”. (BOURRIAUD, 2009 : 

18).  

Se indignado com a velocidade voraz de absorção de suas temáticas e proposições pelo 

próprio sistema capital a que desejava se contrapor, Oiticica bradou: 

E agora o que se vê? Burgueses, subintelectuais, cretinos de toda espécie, 
a pregar tropicalismo, tropicália (virou moda!) – enfim, a transformar em 
consumo algo que não sabem direito o que é. (...) muito bom, mas não se 

                                                           
44

 Ver descrição do blog do Grupo: http://giabahia.blogspot.com.br/ 
45

 A intervenção, além de realizada como mostra as imagens, acontece ainda sob a forma de um samba, 
homônimo, cantado em eventos nos quais o grupo participa. 

http://giabahia.blogspot.com.br/
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esqueçam que há elementos aí que não poderão ser consumidos por esta 
voracidade burguesa: o elemento vivencial direto, que vai além do 
problema da imagem, pois quem fala em tropicalismo apanha 
diretamente a imagem para o consumo, ultra superficial, mas a vivência 
existencial escapa, pois não a possuem. (OITICICA, 1968: 3) 

Não à toa, o GIA insiste em se denominar como um grupo de amigos. Não há garantias de 

sua persistência como grupo, se não for pela afinidade em manter suas relações internas 

vivas e atualizadas. Convivem, se encontram e se desencontram com a generosidade de 

quem ama. Nesse mesmo nicho afetivo buscam reverberar nas relações criadas por seus 

trabalhos, afinal, o vínculo estreita o espaço das relações (MAFFESOLI, 1995). 

Ao convidar desconhecidos a agir a obra, no caso, Degrau, estão também sugerindo a 

existência de uma situação solidária, vivencial e afável, na qual, o espetador é incentivado a 

participar, tornando-se cúmplice de um modo de existência possível, de um modo de estar 

em coletivo. Como sugere Bourriaud, a obra é elaborada na “intersubjetividade, na resposta 

emocional, comportamental e histórica que o espectador dá à experiência proposta” 

(BOURRIAUD, 2009 : 21).   

Dessa forma, a obra de arte deixa então de ser garantida enquanto concretude adquirida, 

ou percorrida, e passa a se apresentar como uma duração a ser experimentada, sendo o 

tempo de contato com a obra determinante para a percepção relacional. Assim, para além 

de uma mera interatividade em optar por determinado elemento, a experiência relacional 

supõe um encontro com “tempo de manipulação, de compreensão, de tomada de decisões, 

que ultrapassa o ato de ‘completar’ a obra com o olhar” (idem : 21). 

Da perspectiva brasileira, os trabalhos de Oiticica e Lygia Clark, por exemplo, já inauguram 

essa dimensão, no entanto, os artistas não são citados por Bourriaud, que mantém sua 

referência apenas num circuito euro-americano, se esforçando em distanciar 

cronologicamente o período a que se dedica analisar46. 

A partir da leitura de Estética Relacional, é possível notar que o autor tenta desvincular sua 

teoria de uma referencialidade histórica associada à arte praticada nas décadas de 1960 e 

1970, cujo foco estava voltado à liberdade de ação e à expansão dos limites e fronteiras no 
                                                           
46

 Além da suposta especificidade relacional da década de 1990, que Bourriaud defende, muitos dos exemplos 
artísticos que ele menciona (e não interpreta de fato), quando averiguados, não se sustentam como dinâmica 
de “encontro” propriamente dita. 
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âmbito da arte, sejam eles sinestésicos47, tecnológicos48, de categorias de linguagem49, 

separador do eixo arte-vida50.  

De acordo com ele, assistimos em fins do século XX a uma experimentação voltada para 

uma investigação de formas de inclusão e de convivência, quando a participação estabelece 

um fator de sociabilidade possível, dentro do campo social global. Nesse sentido, a arte 

relacional descrita por Bourriaud “toma como horizonte teórico a esfera das interações 

humanas e seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo 

e privado [arte]”51 (ibidem: 19).  

Assim, podemos concluir que Bourriaud parte de uma premissa pautada na ocorrência do 

fenômeno relacional em diálogo com outras esferas da prática humana, ou seja, numa 

escala ampliada da arte. Ainda, a forma vivencial da participação a que se refere 

compreende o relacional não apenas como qualidade do âmbito interno à obra, mas como 

interesse de mercado de legitimação, tendo em vista que os artistas a que se refere fazem 

parte do mainstream [nata] da arte euro-americana atual. Nesse sentido, também Lagnado 

constatou, em comentário anterior já citado, que o trabalho de Oiticica repercute mais na 

atualidade do que quando foi proposto.  

 

Com a Web 2.0 

Ainda num esforço de tentar situar as diferenças entre as épocas em questão, o artivista52 

Rosas argumenta que  

O que diferencia a atual voga de movimentações coletivas no Brasil são o 
caráter político de boa parte delas, assim como o uso que muitas fazem da 
internet, seja via listas de discussão, websites, fotologs e blogs ou 

                                                           
47

 Vide experiências de Lygia Clark, Living Theater, Teatro Oficina, dentre tantos outros. 
48

 Vide experiências de Eduardo Kac, Sterlac, Orlan, Nam June Paik, dentre tantos outros. 
49

  Vide experiências de Marina Abramovic, Grupo Fluxus, Secos e Molhados, Asdrubal Trouxe o Trombone, 
dentre tantos outros. 
50

 Vide experiências de Sophie Calle, Paulo Bruscky, dentre tantos outros.  
51

 Apesar dessa afirmação, os exemplos artísticos citados pelo autor não evidenciam claramente a noção de 
contexto social, como será visto na seção seguinte. 
52

 Termo bastante difundido, a partir de 1990, que remete à união das palavras Arte e Ativismo. Este último, 
de forma bem sucinta, refere-se a engajamentos políticos em torno de um determinado assunto ou área, 
suscitando uma atitude ativa em busca da conquista do que se almeja. 
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simplesmente comunicação e ações planejadas por e-mail (ROSAS, 2003 
:1). 

Também reconheço que a difusão da Internet como meio de comunicação, armazenamento 

e troca de dados, interfere diretamente na noção de envolvimento coletivo53. A 

popularização a partir de 1990, por exemplo, do correio eletrônico e dos sistemas de 

distribuição da informação peer to peer54 [igual-para-igual], conhecido mais amplamente 

através dos sistemas wikis55, passam a traçar uma nova formatação comunicativa, na qual a 

edição, a seleção e a apropriação do material disponibilizado deixam de ser mediados por 

um servidor central. No sistema peer-to-peer, cada computador individual e caseiro passa a 

atuar como servidor podendo interferir diretamente em conteúdos e operações co-

participativas em rede.  

                         

Figuta 9: Disposição de uma rede    Figura 10: Exemplo esquemático de 
centralizada usual (até 1990)   um sistema Peer to Peer 

Apesar do contato direto (ou seja, presencial) a que os trabalhos já mencionados se 

propõem, bem como os que ainda serão abordados, a lógica virtual passa a recompor a 

compreensão do relacional, que ganha cada vez mais espaço institucional e é incorporado 

ao sistema de mercado. 

                                                           
53

  Para maior aprofundamento sobre a relação entre a cibercultura e a sociedade atual ver CASTELLS, 2002 e 
LEMOS, 2002. 
54

 Sistema que tornou-se possível a partir da popularização da Internet 2.0, em 1990, que trata do 
aperfeiçoamento do modo operacional anterior, sob o conceito de internet como plataforma. Foi primeiro 
citado por Darcy DiNucci, em 1999, em seu artigo Fragmented Future [Futuro Fragmentado], mas enfrenta 
várias polêmicas quanto a sua especificidade. É assumido por várias grandes corporações como Google e 
Microsoft e de acordo com seu difusor, Tim O´Reilly, “ a regra mais importante é desenvolver aplicativos que 
aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, 
aproveitando a inteligência coletiva” . Fonte: Wikipédia. 
55 Termo utilizado para designar uma coleção de dados organizados sob a forma de hipertextos ou criados a 
partir de um software de colaboração. O exemplo mais conhecido desse sistema é a Wikipédia, onde o 
conteúdo da enciclopédia é criado e manipulado por seus próprios usuários/leitores. 
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Assim, se na década de 1960, a participação do espectador em arte soava uma alternativa e 

uma resistência, o que de fato contrastava com o padrão social da época, principalmente se 

considerarmos situações de um regime político em ditadura militar, por exemplo; na década 

de 1990, as iniciativas dessa ordem ilustram uma dinâmica macroestrutural sócio-

tecnológica, que se populariza. 

 

para nos encontrarmos 

Ainda quanto à teoria relacional, a noção de conflito é ignorada pelo curador francês, que 

lança o relacional numa pretensa harmonia de convívio, pré-designado como favorecedor 

de um bem-estar e do bem, no sentido moral. Fazer parte de um coletivo participante pré-

assume uma condição política, no discurso de Bourriaud, já que se reivindica como um 

posicionamento crítico diante de uma sociedade fadada ao “espetáculo” ( DEBORD, 2000), 

na qual os indivíduos são figurantes passivos da lógica de produção e acúmulo, e pautada na 

valorização da dimensão visual da comunicação, a imagem, como instrumento de poder.  

Da perspectiva crítica ao capitalismo como máquina manipuladora do indivíduo, o simples 

fato de estar junto, realmente, pode parecer revolucionário, porque implicaria a 

possibilidade do agir junto. Zygmunt Bauman, autor de Modernidade líquida, em entrevista 

ao Programa Fronteiras do Pensamento, em 2011, prega o formato da ágora grega56 como 

espaço modelo do exercício democrático já que funcionava como local de enunciação 

pública, coletiva, para discussão da vida social. Sob esse aspecto, estar junto viabiliza uma 

escuta coletiva e, dessa forma, o poder inteligente das multidões (CASTELLS, 2002).  

Por outro lado, a multidão sugere uma vetor unificador, que equaliza o estar em conjunto. 

Elias Canetti, ao discorrer sobre as propriedades das massas, elabora um conjunto de 4 

elementos integrantes do que chama de massas abertas, ou seja, a massa no sentido 

coloquial. O segundo desses elementos, diz respeito à qualidade de reinar nas massas uma 

                                                           
56

 Em termos funcionais, significa um local de reunião ou assembleia. Era a praça principal da Polis, cidade-
estado grega, na Antiguidade Clássica, e constituía-se num local amplo, cercado em sua maioria por prédios 
públicos. Na ágora, os cidadãos se reuniam para discutir sobre a vida comum na cidade e, dessa forma, moldou 
os parâmetros do que se configurou como ideal de democracia. 
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igualdade. Ainda sobre o assunto, indica a existência de uma “descarga” através da qual o 

dispositivo de agregação se configura.  

O processo mais importante que se desenrola dentro das massas é a 
“descarga”. Antes dela, a massa não existe realmente, é a “descarga” que a 
constitui. É o instante em que todos que fazem parte se desfazem das suas 
diferenças e sentem-se iguais. (CANETTI apud LEMOS, 2005 : 13) 

Seria “se sentir igual” a prerrogativa do bem estar relacional proposto por Bourriaud? Seria 

o sentimento de tribo (MAFFESOLI, 1987), ou seja, estar entre iguais, o difusor de um 

sentido utópico ao estar junto? Se o artista solicita a participação, afinal a obra só se 

concretiza com o espectador, tenho que participar para estar “junto”? Mas, ao mesmo 

tempo, como resguardar um espaço entre as relações, em que estar junto não implique 

uma coerção participativa, em massa, a ponto de desconsiderar o diferencial do indivíduo? 

A potência positiva do encontro se esvazia quando agir é demandado como imperativo; 

quando a participação do espectador ocorre a partir de forças sutis de coação, para que ele 

corresponda ao ser “igual” do conjunto.   

Os teóricos políticos Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, através de seu livro Hegemony and 

Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics [Hegemonia e Estratatégia 

Socialista: rumo a uma política democrática radical], são citados em artigo de Claire Bishop 

(2004), no qual aponta pequenos desdobramentos equivocados da teoria pós-moderna e 

impasses da teoria Marxista, retomada na década de 1970. Em busca de uma 

horizontalidade nas relações e, consequentemente, uma atenuação das disparidades sociais 

- pano de fundo para a compreensão utópica do estar junto - atitudes consensuais e 

benevolentes são incorporadas como ideal de conduta.  

No entanto, como defendem Laclau e Mouffe, a flutuação das fronteiras proposta pelo pós-

moderno deve ser entendida numa dinâmica onde novas fronteiras são constantemente 

redesenhadas e trazidas ao debate. “Em outras palavras, uma sociedade democrática é 

aquela em que as relações de conflito são sustentadas, não apagadas. Sem antagonismo só 
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haverá um consenso imposto por uma ordem autoritária – a total supressão do debate da 

discussão, o que é prejudicial à democracia57” (BISHOP, 2004 : 65-66) (tradução pessoal). 

Dessa forma, o conflito é encarado como vital ao discurso de engajamento, uma vez que a 

disposição antagônica reacomoda as fronteiras que delimitam o estar junto. O sentido 

utópico permanece como desejo de coletivo, mas não participar é compreendido também 

como participação, por exemplo. “A tarefa é equilibrar a tensão entre o ideal imaginário 

[utopia] e o gerenciamento pragmático de uma positividade social sem recair num 

totalitarismo 58” (idem: 66) (tradução pessoal). 

Ainda sobre o estar junto como potência utópica, Bauman, na mesma entrevista citada 

anteriormente, explicita a falta de crença na democracia como modelo político, na 

atualidade, pois o estar junto não mais implica em discutir sobre o bem coletivo. 

Ironicamente, afirma que o equivalente mais próximo da ágora na atualidade são os Talks 

Shows da televisão, onde as pessoas perguntam, telefonam, comentam, e, citando seu 

colega sociólogo, Alain Ehrenberg, anuncia que a “revolução pós-moderna começou numa 

quarta-feira à noite, num outono da década de 1980, quando uma certa Vivienne, uma 

mulher comum, na presença de 6 milhões de telespectadores, declarou nunca ter tido um 

orgasmo durante seu casamento, porque seu marido, Michel, sofria de ejaculação precoce”. 

Com isso, o sociólogo pretende reposicionar a ideia de coletividade tida como demarcadora 

do interesse compartilhado para sugerir uma reconfiguração na qual informações 

personificadoras da intimidade são evocadas em caráter público.  

Tomando o relato do artista Rirkrit Tiravanija, uma das principais referências na obra de 

Bourriaud, é possível notar como sua descrição do convívio com os participantes relacionais 

de sua primeira exposição solo na 303 Gallery59, permeia a ideia de compartilhamento de 

dados íntimos ou particulares:  

                                                           
57 [In other words, a democratic society is one in which relations of conflict are sustained, not erased. Without 

antagonism there is only the imposed consensus of authoritarian order—a total suppression of debate and 
discussion, which is inimical to democracy]. 
58

 [The task is to balance the tension between imaginary [utopia] ideal and pragmatic management of a social 
positivity without lapsing into the totalitarian]. 
59

 A obra apresentava chama-se Untittled (Free) [Sem título(gratuito)] e consistia, sucintamente, na construção 
de uma cozinha improvisada na qual o artista cozinhava e servia arroz e comida thailandesa, de graça, para os 
espectadores. 
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Na 303 Gallery, eu regularmente sentava com ou era abordado por um 
desconhecido, o que era bom. A galeria tornou-se um espaço para trocas, 
jocosidades e conversa franca. Eu tive uma série de refeições com gestores 
de arte. Uma vez, eu comi com Paula Cooper que me contou uma longa e 
meio complicada fofoca profissional. Noutro dia, Lisa Spellman relatou, em 
detalhes hilários, uma história de intrigas com um gestor parceiro 
tentando, sem sucesso, conquistar um de seus artistas. Aproximadamente, 
uma semana depois, eu comi com David Zwirner. Eu esbarrei com ele na 
rua e ele disse: “nada está dando certo hoje. Vamos para Rirkrit”. E nós 
fomos e ele me falou sobre sua falta de excitamento com o mundo da arte 
de Nova Iorque60 . (TIRAVANIJA apud BISHOP, 2004 : 67) (tradução pessoal) 

 

Conforme podemos notar, a convivialidade que suporia a criação de espaços críticos e de 

construção engajada, opera num patamar excessivamente cotidiano, que, no caso, contribui 

para estreitar laços entre artista e gestores de arte. Assim, estar junto de forma 

descontraída, numa proposição participativa entre artista e espectador, não implica por si 

mesmo uma atitude democrática, de acordo com o pensamento de Laclau e Mouffe, já que 

camufla desencontros antagônicos necessários.  

 

Com Roland Barthes 

Da perspectiva de uma “era da conexão”61 (Weinberger, 2003), estágio posterior ao que os 

cyberteóricos chamaram de “era da informação”, vivenciamos cotidianamente situações em 

que estamos interligados a conhecidos e a desconhecidos, através das vias virtuais, afinal “a 

internet é hoje uma gigantesca máquina de contato” (LEMOS, 2005 : 15). A ideia de rede é 

convocada como sustentáculo base de uma comunicabilidade que se direciona a uma 

conectividade móvel, a todo tempo online e instantânea, vide aparelhos celulares e 

sistemas Wi-fi, dando um tom quase profético ao conceito de rizoma e desterritorialização, 

de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997), e contaminando, por modos e graus ainda 

indiscerníveis, a dinâmica cotidiana. 
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 [At 303 Gallery I regularly sat with or was joined by a stranger, and it was nice. The gallery became a place 
for sharing, jocularity and frank talk. I had an amazing run of meals with art dealers. Once I ate with Paula 
Cooper who recounted a long, complicated bit of professional gossip. Another day, Lisa Spellman related in 
hilarious detail a story of intrigue about a fellow dealer trying, unsuccessfully, to woo one of her artists. About 
a week later I ate with David Zwirner. I bumped into him on the street, and he said, “nothing’s going right 
today, let’s go to Rirkrit’s.” We did, and he talked about a lack of excitement in the New York art world].  
61

 O teórico da comunicação se refere não apenas à internet como ferramenta de conexão, mas desenvolve 
sua teoria pautada numa disseminação de uma conexão sem fio (aparelhos móveis como celulares, laptops e 
sistema wi-fi). 



62 

 

Jocosamente, a palestra do filósofo húngaro-brasileiro Peter Pál Pelbart, na 27ª. Bienal de 

São Paulo, contrastava com o tema principal da mostra e era intitulada “Como viver só”, 

fazendo alusão ao contraponto já esboçado por Barthes em seu livro que deu título à Bienal.  

A pergunta norteadora da obra do filósofo francês, que apresenta as anotações para suas 

aulas no curso homônimo do Collège de France,  entre 1976-1977, era: “A que distância 

devo me manter de meus semelhantes para construir com os outros uma sociabilidade sem 

alienação?” 

Para desenvolver a questão, Barthes se baseia em obras da literatura62 que remetem 

especialmente a duas formas, aparentemente opostas e negativas, do viver junto: a clausura 

coletiva monasterial ou sanatorial e a vida em solidão. A partir da análise das obras, 

estabelece traços do viver junto, que, de acordo com o pesquisador Claude Coste, também 

autor do prefácio do livro, são assim chamados para evitar um aprofundamento que 

comprometa a pluralidade dos prolongamentos. Esses traços foram representados por uma 

palavra de referência63, e destacam modos, hábitos, temas e valores desse estar junto. 

Alguns desses traços serão retomados adiante, mas por ora nos interessa discutir sobre o 

parâmetro-guia elegido pelo autor. 

Para desenvolver seu raciocínio, Barthes estabelece o que chama de fantasia64 original: a 

Idiorritmia. Antes de discorrer sobre esse princípio, vale esclarecer que o que Barthes chama 

de fantasma (ou fantasia) trata-se da defesa do intricamento entre Ciência e Imaginário, 

afirmando “a fantasia como origem da cultura (como engendramento de formas, de 

diferenças)”(2003 : 8). Assim, entende que “não é contraditório querer viver só e querer 

viver junto” (idem : 9).  

Quanto à Idiorritmia, ele a define como o ritmo próprio de cada sujeito. No entanto, esse 

ritmo não se refere ao deslocamento ou movimento dos indivíduos. Barthes faz questão de 
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 De acordo com Claude Coste, no prefácio do livro, as obras de referência são: História dos monges do 
deserto, de Paládio (descrição pitoresca da vida eremítica no século VIII); A montanha mágica, de Thomas 
Mann (para sociabilidade muito particular do sanatório); Pot-Bouille, de Émile Zola (para hierarquia estrita do 
prédio burguês); Robinson Crusoé, de Daniel Defoe e A Sequestrada de Poitiers, de André Gide (como contra-
exemplos do viver-só). 
63

 Para citar alguns exemplos “acoplamento”, “distância”, “escuta”, “esponja”, “quarto”. 
64

 A palavra utilizada pelo autor, em francês, é Fantasme, cuja tradução seria “Fantasma”. Mas o termo mais 
adotado nas traduções brasileiras é “Fantasia”, já que essa é a tradução mais próxima do termo técnico 
utilizado na psicanálise. 
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recorrer à composição grega da palavra na qual ídios significa próprio e rhythmós, apesar de 

numa tradução literal significar ritmo, “remete às formas sutis do gênero de vida: os 

humores, as configurações não estáveis, as passagens depressivas ou exaltadas; em suma, o 

exato contrário de uma cadência cortante, implacável de regularidade” (ibidem : 16). O 

filósofo reposiciona a compreensão da palavra grega, explicando que  

Até o período ático, rhythmós não significa nunca “ritmo”, não é aplicado 
ao movimento regular das ondas. O sentido é: forma distintiva, figura 
proporcionada, disposição; muito próximo e diferente de schêma. Schêma 
= forma fixa, realizada, colocada como objeto. (...) Rhythmós = modelo de 
um elemento fluido (letra, peplo, humor), forma improvisada, modificável. 
(ibidem : 15)  

É a partir da Idiorritmia que Barthes compreende a vontade de estar junto em consonância 

com o respeito à alteridade, facultando cada pessoa a encontrar um lugar em comunidade. 

Ele analisa, por exemplo, no monastério do Monte Atos, essa forma de coabitação através 

da qual os monges, ao mesmo tempo em que dependem de uma convivência monasterial, 

permanecem autônomos, solitários e integrados. 

Assim, para concluir essa vontade de estar junto, assumindo o princípio da idiorritmia 

proposto por Barthes, compreendo que a dimensão relacional evocada por Bourriaud 

ressalta uma condição macro-contextual na sociedade contemporânea, na qual a 

interconectividade permeia o contato entre os indivíduos, reconfigurando também a 

relação entre observado e observador, artista e espectador, sem contudo garantir uma 

postura ativa da pessoa, que lhe mantenha alheia à alienação. 

No campo artístico, convocar à participação implica uma abertura do sentido e da 

interpretação do que se considera a obra, interrogando a noção de uma autonomia integral 

e própria a ela, pretendida por Greenberg e o programa modernista. Por outro lado, 

reivindica que a mesma expresse os preâmbulos sustentados por essa participação de modo 

que o diálogo se estabeleça a partir do se saber só, assumindo uma postura crítica quanto à 

relação que se propõe.  

Nesse sentido, considero que não é apenas ao rhythmós do participante que se deve 

respeitar na convocação, mas também ao rhythmós da própria participação sugerida, 
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entendendo que é a “configuração não estável” dessa relação que pode evocar a utopia do 

viver junto, como modo de existência.  

Se Bourriaud compreende que “o que chama a atenção no trabalho dessa geração de 

artistas é, em primeiro lugar, a preocupação democrática que o anima” (2009 : 80), preciso 

reforçar que, como visto em Chantal e Laclau, a democracia envolve a negociação de 

conflitos e, nesse sentido, o consenso da inclusão participativa não necessariamente 

sustenta o discurso político a que se pretende. 

A tensão utópica – que jaz no fantasma idiorrítmico – vem disto: o que é 
desejado é uma distância que não quebre o afeto (...), uma distância 
penetrada, irrigada de ternura. (...) Aqui alcançaríamos, aquele valor que 
tento pouco a pouco definir sob o nome de delicadeza (palavra um tanto 
provocadora no mundo atual). Delicadeza seria: distância e cuidado, 
ausência de peso na relação, e, entretanto, calor intenso dessa relação. O 
princípio seria: lidar com o outro, os outros, não manipulá-los, renunciar 
ativamente às imagens (de uns, de outros). (BARTHES, 2003, p.260) 

Se o GIA, aquele grupo de amigos, com sua intervenção Degrau, gera uma funcionalidade ao 

objeto, ele esta buscando menos valorizar o impacto visual e mais promover um cuidado em 

relação ao outro, ao mesmo tempo em que tensiona a distância de suas percepções sobre a 

ação de subir em um ônibus. O objeto artístico deixa de ser o degrau e deixa de ser a 

vestimenta de Oiticica. Passa a ser a delicadeza tensionadora da proposição.   
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[Performance e Performance Arte] 

 

Nós tendemos a “empilhar” o que nos interessa sob o título 
de Performance. 

 Dell Hyme 

 

O exercício de precisar uma origem ou de definir bordas bem delimitadas ao que é ou 

poderia ser Performance se auto anula como finalidade bem sucedida, abrindo espaço para 

um plano de associações e interconexões flutuantes, mas sugestivas. Assim, não pretendo 

alcançar um resultado como definição, mas percorrer os vestígios de um amplo espectro de 

permeabilidade do termo, para conferir as razões de sua permanência ou não no âmbito 

dos processos criativos desta tese. 

Antes de mais nada, precisamos reconhecer os contextos nos quais o termo passa a operar 

como conceito ou gênero, uma vez que a principal referência de sua constituição, quanto a 

registro histórico, é conferida na língua inglesa.  

Enquanto alguns autores requerem a origem etimológica da palavra associada ao francês 

antigo, parfournir, que significa “completar” ou “realizar inteiramente”, Performance na 

língua inglesa é utilizada como uma palavra corrente no vocabulário e, de acordo com o 

Dicionário Oxford, possui duas aplicações principais “1) ato de encenar ou apresentar um 

espetáculo, concerto ou outras formas de entretenimento; 2) a ação ou o processo de 

efetuar ou realizar uma ação, tarefa ou função 65” (tradução pessoal). Dessa forma, o termo 

é utilizado para referir-se a qualquer manifestação espetacular, o que promoveu diversas 

confusões quanto a uma clareza conceitual, ao mesmo tempo, em que viabilizou infiltrações 

em diversas outras áreas do conhecimento. 

Suas primeiras aparições no campo correlato da arte, seguindo a localização proposta por 

Marvin Carlson, em Performance: uma introdução crítica, começam a surgir nas Ciências 

Sociais e Linguística, a partir dos anos 1950. Nessas primeiras décadas, os conceitos 

desenvolvidos por diferentes pesquisadores ora se aproximam da compreensão 

                                                           
65

 [1) an act of staging or presenting a play, concert, or other form of entertainment; 2) the action or process of 
carrying out or accomplishing an action, task, or function]. 
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contemporânea de Performance ora demonstram estar próximos do significado coloquial do 

termo, em inglês, que orbita em torno da noção de drama, já conhecida da prática teatral.  

No campo da antropologia, estudos do folclore antecipam a utilização de Performance 

como termo crítico central, já em 1950, com as obras de William Jansen, assinalando um 

modelo de classificação do evento social pautado no envolvimento do público presente. 

Ainda na década de 1950, “Performance cultural” é apresentada como terminologia nos 

estudos de Milton Singer que defendia que ocasiões particulares como espetáculos de 

teatro, dança, festividades religiosas, dentre outras, ofereciam uma condição especial de 

observação da estruturação da tradição social, capaz de complementar o entendimento de 

organização da sociedade.  

No entanto, ambos os autores utilizam-se de Performance para aproximar-se da noção de 

teatralidade, embutida no significado da palavra em inglês. De acordo com Singer, por 

exemplo, cada uma dessas Performances culturais possuíam como característica: “um 

espaço de tempo definitivamente limitado, um princípio e um fim, um programa de 

atividades organizado, um conjunto de performers, uma audiência, um lugar e uma ocasião 

de Performance” (SINGER apud CARLSON, 2010 : 25). 

Paralelamente, a pesquisa de Victor Turner, talvez a maior contribuição para o 

estreitamente da relação entre antropologia e teatro, também por sua relação com o 

pesquisador teatral Richard Schechner, começa a ser desenvolvida e o termo “drama social” 

surge como ferramenta de análise. Diferentemente de Singer que se preocupou em analisar 

a situação teatral da Performance cultural, Turner dedicou-se a desenvolver 

pormenorizadamente estudos sobre a estrutura organizacional da ação dramática social. 

Para isso, recorreu a publicações de Arnold Van Gennep, do início do século XX, nas quais 

desenvolve modelos de estudos de ritos de passagem, entendidos como promotores de 

uma mudança na condição social do indivíduo. 

A partir dos estudos de Gennep, Turner ampliou a estruturação inicialmente proposta pelo 

antropólogo francês, lançando como base de sua teoria do processo ritual um modelo 

elencado por 4 fases: (1) ruptura, (2) crise e intensificação da crise, (3) ação reparadora e (4) 

desfecho. A fase 3, demarca a situação liminar e/ou liminóide do processo ritual, em que a 
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estrutura social à qual as fases de ruptura e de desfecho estão associadas é interrompida, 

gerando uma suspensão dos valores e efeitos morais da ordem social. Essa liminaridade será 

retomada mais adiante nas discussões acerca da performatividade. 

Em 1982, incentivado pelo estreitamento de suas relações com Schechner, Turner lança 

From Ritual to Theatre [Do Ritual ao Teatro] no qual apresenta a base de sua teoria do 

processo ritual aplicada como metáfora essencial da ação dramática, portanto, pertinente 

também aos estudos dos dramas sociais. No livro, o autor discute sobre o espaço simbólico 

gerado por esses dramas, presentes também em sociedades ditas complexas, defendendo 

um poder autoreflexivo destes, no sentido de que a própria sociedade gera uma fonte 

reflexiva que a mobiliza a reflexão e a transformação de seus valores sociais.  

A ênfase na perspectiva ritual como Performance elaborada dos eventos sociais, também 

em sociedades complexas, demarcam uma diferenciação de abordagem no campo das 

ciências sociais, uma vez que a perspectiva tradicional da pesquisa ritual, sustentada por 

Émile Durkheim, baseava-se numa estrutura binária e primária do pensamento, separada 

entre sagrado e profano. Ao mesmo tempo, seu apelo transformador gera uma série de 

questionamentos sobre o efeito de fato produzido pelos rituais como a manutenção do 

status quo social. 

A questão da relação entre Performance e sua cultura é outro aspecto que 
demonstra claramente a essência contestada do termo ‘Performance’, com 
alguns teóricos percebendo-a como reforçando verdades [grifo do autor] 
culturais, outros identificando-a como, pelo menos potencialmente 
subversora dessas verdades e outros, ainda, observando-a operar de certa 
forma em algumas circunstâncias, como na definição de Performance 
cultural de MacAloon, como “ocasião na qual, como cultura ou sociedade, 
nós refletimos sobre nós mesmo e nos definimos, dramatizamos e 
finalmente mudamos em alguns pontos enquanto permanecemos os 
mesmos em outros”. (CARLSON, 2010 : 35) 

No modelo do processo ritual proposto por Turner, na fase 4, definida como uma situação 

de desfecho, o retorno ou a re-agregação (como sugerido por Gennep), à função estrutural 

da sociedade, não pressupõe a conservação da ruptura, ou parte dela, vivenciada na fase 

liminal (3) da anti-estrutura. Também o tema do ritual reaparece como ponto nevrálgico de 

separação entre teóricos da Performance no campo artístico, como será visto mais adiante. 
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O sociólogo Erving Goffman, por sua vez, em 1959, lança o livro demarcador de sua 

produção, The Presentation of Self in Everyday Life [A apresentação66 do eu na vida 

cotidiana], no qual parte da perspectiva de que a “estrutura é um princípio organizador para 

separar eventos sociais, especialmente, aqueles que, como o jogo ou a Performance, têm 

uma relação com a vida e com as responsabilidades normais” (CARLSON, 2010 : 50)67. Nesse 

sentido, Goffman entende que é necessário emoldurar o jogo ou a Performance como uma 

estrutura que opera na vida cotidiana. 

No livro, Goffman dedica-se especialmente ao detalhamento da análise do comportamento 

social, no qual sugere que os indivíduos promovem Performance ao interagir com outros 

sujeitos. De acordo com Carlson, “Goffman define ‘Performance’ como ‘toda atividade de 

um indivíduo, que ocorre durante um período marcado por sua presença contínua perante 

um conjunto particular de observadores, e que tem alguma influência sobre esses 

observadores’ “(idem : 49). Como visto na definição, o uso do termo, novamente refere-se 

ao caráter teatral da situação social, próprio das manifestações humanas. 

 As interações, reforçadas por Goffman como devendo ser face-a-face, promovem as 

percepções do indivíduo sobre o outro e de si mesmo através da reação do outro. Deste 

modo, o autor entende que os indivíduos também correspondem em seus papéis sociais a 

uma expectativa gerada pelo outro, audiência, concluindo, portanto, que as interações não 

produzem necessariamente um produto lógico em que há um aumento da eticidade dos 

atores envolvidos, podendo gerar, ao contrário, um alto grau de manipulações. 

Ainda no tocante às interações, o sociológo entende que os indivíduos compartilham 

quadros de referências que viabilizam o chaveamento das interações. Um exemplo simples 

de chaveamento dado pelo autor é, por exemplo, o apagar das luzes num espetáculo de 

teatro, em que o ato se estabelece como um código através do qual plateia e atores (palco) 

compreendem quais papéis devem desempenhar a partir dali (Ex: silenciar e estar atento ao 

palco; preparar-se na coxia, entre outros). Nesse sentido, o chaveamento permite ao 
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 A tradução do livro no Brasil assumiu como título A representação do eu na vida cotidiana, o que do ponto 
de vista conceitual gera divergências. 
67

 Esse tema foi melhor desenvolvido em seu livro seguinte Frame Analysis [Análise da moldura/estrutura], de 
1974. 
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indivíduo reconhecer as melhores estratégias de interação [Strategic Interaction] de acordo 

com a circunstância de co-presença.  

Apesar de não localizar a Performance também como sendo o não–programado na 

interação entre sujeito e sua audiência, antes, localiza-a como o processo interno que opera 

no indivíduo a partir de suas interações e correspondências no âmbito social, Goffman 

ressalta aspectos que serão retomados no entendimento da Performance, na pós-

modernidade: a Performance está misturada à vida cotidiana, sem qualquer tipo de 

destacamento enquanto acontecimento, ou seja, a identificação dela perpassa um 

emolduramento; as interações entre os indivíduos promovem a emergência de elementos 

contingenciais da co-presença; no estabelecimento dessas interações, há um confronto 

entre referências prerrogativas (chaveamento). 

De modo geral, esses estudos relacionados à Performance nas ciências sociais, embora 

claramente associados à teatralidade, ou dramaticidade, ou ainda espetacularidade, dos 

acontecimentos e relações sociais, passam a influenciar a própria objetividade do estudo de 

campo. Em resumo,”o executor do trabalho de campo pode não mais se apoiar nos 

métodos tradicionais de reportar ‘objetivamente’ à Performance, não porque a objetividade 

seja impossível (embora seja extremamente difícil), mas porque a Performance não pode 

realmente ser compreendida dessa forma.” (ibidem : 42). Da mesma maneira, o cientista 

social não está imune a sua função de performer68 social, consciente ou não de seu 

protagonismo no contexto estrutural da função. 

De uma perspectiva histórica, a adoção e a permissividade do termo Performance em 

diversos estudos dessa área, para além dos pesquisadores aqui mencionados, demarca 

momentos de “vanguarda” do pensamento social conforme sugere Carlson: 

Muito da análise antropológica recente de Performance tem enfatizado 
como ela pode operar dentro de uma sociedade precisamente para solapar 
a tradição, a fim de propiciar um local para a exploração de estruturas e 
modelos de comportamento alternativos e novos. (ibidem  : 24) 

É com essa veia de ruptura ou de inventividade de processos que a Performance é assumida 

no campo das artes, conforme veremos a seguir.  
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 Agente ou acionador da Performance. 
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O termo Performance não possui uma datação precisa, exclusiva, quanto à sua utilização no 

campo artístico, já que na língua inglesa conforme visto anteriormente, a palavra é utilizada 

para referir-se a qualquer manifestação espetacular de teatro, dança ou música, por 

exemplo, sem designar uma qualificação em termos de estilo. A partir dos anos 1960, a 

palavra começa a ser utilizada associada a uma linguagem artística na qual o corpo do 

artista é trazido para o primeiro plano da experiência sensível, convocando também uma 

exposição pública de sua subjetividade. Como afirma Roselee Goldberg:  

Foi, primeiramente, vagamente usado por artistas do início da década de 
60 nos Estados Unidos, para se referirem aos muitos eventos ao vivo que se 
realizavam, no período, como os Happenings, as ações do Fluxus, eventos, 
Body Art ou, na Alemanha, Ações e Protestos. Em 1969, o termo 
Performance passa a ser incorporado nos títulos dos trabalhos artísticos, 
nos E.U.A. e Reino Unido, e variava entre ‘peça/obra de Performance’ ou 
simplesmente ‘peça/obra’69 . (2008, s/p) (tradução pessoal) 

Desse ponto de vista das Artes Visuais, as experimentações que envolvem o corpo nas 

vanguardas artísticas do início do século XX, especialmente relacionadas ao Futurismo e ao 

Dadaísmo70, já antecipavam qualidades estéticas do que posteriormente convencionou-se 

chamar de Performance Arte. Outras modalidades como o Happening71, a Body Art72, a Live 

Art73 e a Action Painting74 se misturam e se confundem ao que se compreende como a 

linguagem da Performance. 

Do ponto de vista das Artes Cênicas, a estreia de Ubu Rei, de Alfred Jarry, em 1896, demarca 

rupturas no entendimento da operação teatral, instaurando, junto com as produções de 
                                                           
69

 [It was first used very loosely by artists in the early 1960s in the USA to refer to the many live events taking 
place at that time, such as Happenings, Fluxus concerts, Events, body art or (in Germany) Aktionen and 
Demonstrationen. In 1969 Performance was more specifically incorporated into titles of work in the USA and 
UK and was interchangeable with ‘Performance piece’ or simply ‘piece’]  
70

 Vide livro A Arte da Performance: do futurismo ao presente, de Roselee Goldberg. 
71

 O Happening, de forma sucinta, refere-se a um acontecimento coletivo no qual artistas e público em geral 
são convocados a compartilhar ações improvisadas, privilegiando o encontro presencial. O principal elucidador 
dessa categoria foi Allan Kaprow, cuja obra “18 happenings em 6 partes”, em 1959, destaca-se como evento 
de grande vultuosidade. 
72

 Como o próprio nome informa, envolve trabalhos de arte que agem no corpo ou através dele, diretamente. 
Contemporaneamente, é utilizado para referir-se a interferências físicas no corpo, como tatuagens, 
escarnificações ou piercings, mas foi bastante utilizado na década de 1960 e 1970, confundindo-se com a 
própria Performance. Na França, utilizou-se o termo Art Corporel, tendo como principal representante 
Michel Journiac. 
73

 A tradução direta é Arte ao vivo e, como sugere, envolve todas as manifestações que exigem co-presença e 
nas quais a temporalidade do trabalho de arte e levada a primeiro plano.  
74

 Tem como principal referência o pintor norte-americano Jackson Pollock, que, ainda na década de 40, 
desenvolvia pinturas a partir da movimentação de seu corpo. Assim, a “Pintura de Ação” (tradução do termo) 
refere-se justamente ao trabalho em tela gerado a partir da ação do corpo.  

http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10457
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Gordon Craig e Adolphe Appia, na virada do século XX, inovações estéticas fundantes da 

encenação teatral e do teatro de vanguarda. Posteriormente, a intensa e cativante defesa 

de Antoni Artaud em torno de um teatro da crueldade75, no qual convoca uma experiência 

visceral do corpo levada à última instância da expressão sensível, repercute como estímulo a 

outros campos da arte e do conhecimento, atraindo contribuições para o entendimento da 

Performance. 

Considerando que o termo Performance é próprio das manifestações do teatro e da dança, 

na língua inglesa, como já mencionado, é nas Artes Visuais que ele começa a surgir como 

uma demanda estética específica (GLUSBERG, 2013).  

Podemos situar o aparecimento da Arte da Performance como linguagem 
artística multidisciplinar, geralmente com eixo nas Artes visuais, porém 
ainda não identificada como tal, no Futurismo e no Dadaísmo. Sua 
atividade se estende por ações de Marcel Duchamp, John Cage, Grupo 
Fluxus, entre outros. Denominando-se Performance, Happening, Body-art 
ou Art Corporel, a encontramos intensa de 1960 à, cerca de, 1975. 
(MEDEIROS, 2004 :1) 

Note-se que o termo aqui começa a ser utilizado integrado à palavra Arte, uma vez que 

entende-se que há diferenciações entre a Performance aplicada como conceito e a mesma 

referindo-se a linguagem ou formato estético (FERRAL, 2008). 

Tentando estabelecer sucintamente uma reconstrução histórica e didática da Performance 

Arte, podemos identificar categorias por meio das quais a utilização do corpo como obra se 

organizou. Inicialmente, na tentativa de se libertar dos meios artísticos dominantes, como a 

pintura e a escultura, artistas como Yves Klein e Pierro Manzoni passam a utilizar o corpo de 

modelos como objeto ou suporte artístico, conforme pode ser visto nas imagens abaixo: 
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 A proposta de Artaud tem um grau tão desafiador que o próprio autor não conseguiu torná-la prática 
concreta, mas inspirou diversas outras formulações na área e para além dela.  
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Figura 11:As antropometrias do período azul, de Yves Klein,              Figura 12: Escultura Viva, de Piero Manzoni, 
1960, na qual utiliza corpos de modelos femininas como pincéis.            1961, na qual assina em corpos nus. 

Apesar da grande possibilidade de crítica já que objetificam corpos alheios, os artistas 

viabilizam uma mixagem de meios até então considerados estanques, como a pintura e a 

escultura. O trabalho anterior de Klein, por exemplo, baseava-se numa investigação 

exaustiva da busca por uma cor perfeita, fundando posteriormente o Azul Klein, e em 

experimentalismos relacionados à pintura, também utilizando modelos, que na função 

tradicional da arte serviam como estátuas vivas para o desenho da forma. Pierro Manzoni, 

por sua vez, tensiona a questão da produção e de autoria de uma escultura, aproximando-se 

dos questionamentos da Arte Conceitual. 

É também sob a influência dessa Arte Conceitual, que como visto anteriormente, buscava de 

um modo geral abolir a autonomia do objeto artístico através da adoção prioritária de 

conceitos e ideias como obra, que a Performance vai se delimitando no período. Apesar de 

não ter se configurado exatamente como um movimento ou estilo, não possuindo dessa 

forma limites muitos claros, a Arte Conceitual misturou-se à noção de conceitualismo na 

arte permeando várias vertentes produzidas entre 1960 e 1970. Sol Lewitt, um dos seus 

principais representantes declarados, afirma que ela é uma arte  

geralmente livre da dependência das habilidades do artista como um 
artesão. É objetivo do artista envolvido com a arte conceitual tornar sua 
obra mentalmente interessante ao espectador e, dessa forma, ele pretende 
torná-la emocionalmente seca. Não há razões para supor, no entanto, que 
o artista conceitual queira aborrecer o espectador. Essa é apenas uma 
expectativa de um pontapé emocional, ao qual um condicionado à arte 
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expressionista está acostumado, que irá deter o espectador de perceber 
essa arte desse modo76. (LEWITT, 1967: 79) (tradução pessoal) 

A Arte Conceitual, dessa forma, busca uma intelectualidade imbricada à percepção da obra, 

fato que fica evidente no texto do artista conceitual Joseph Kosuth, de 1969, intitulado Art 

after Philosophy [Arte depois da Filosofia], ao mesmo tempo em que pretende dissolver a 

referência emocional primeira da obra. No caso da Performance, o uso do corpo como 

presença viva, transfigura de alguma forma a emocionalidade, no sentido de uma 

identificação catártica, para uma experiência de cumplicidade pautada no instante do 

contato. 

Um aspecto temático que entrecruza conceitualismo e Performance, refere-se ao 

questionamento do próprio sentido da arte e de seu sistema de mercado. Dessa forma, 

críticas e denúncias sobre esse sistema são incorporados como temas das obras, como já 

antecipado pelos ready-mades77 de Marcel Duchamp, nas primeiras décadas do século XX, a 

partir de sua oposição ao que chamava de Retinal Art [Arte Retinal/Visual], nos quais 

satirizava a excessiva idolatria à genialidade, à beleza e ao manufaturado. Essa sátira e 

ironia transparecem também em Performances de artistas emblemáticos do período como 

Joseph Beys e Marina Abramovic. 
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 [Usually free from the dependence on the skill of the artist as a craftsman. It is the objective of the artist 
who is concerned with conceptual art to make his work mentally interesting to the spectator, and therefore 
usually he would want it to become emotionally dry. There is no reason to suppose, however, that the 
conceptual artist is out to bore the viewer. It is only the expectation of an emotional kick, to which one 
conditioned to expressionist art is accustomed, that would deter the viewer from perceiving this art.] 
77

 O artista utilizava materiais comuns, do dia-a-dia, industrializados, e os tirava de seu contexto e função 
cotidiana para inseri-lo no universo artístico através da apresentação dos mesmos como escultura ou obra de 
arte. Um exemplo disso é a obra Fonte, de 1917, na qual apresenta um mictório de porcelana branco, assinado 
com o nome R. Mutt.  
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Figura 13:  Como explicar imagens a uma lebre         Figura 14: Arte tem que ser bonita, de Marina Abramovic,  
morta, de Joseph Beuys, 1965.             1975 (still do vídeo). 

Em Como explicar imagens a uma lebre morta, o artista alemão encoberto em folhas de 

ouro, elemento ícone da suntuosidade, está em uma sala de depósito, rodeado de arquivos, 

molduras e telas, e explica arte contemporânea à lebre. Já em Arte tem que ser bonita, 

Marina Abramovic penteia os cabelos com duas escovas de forma agressiva e frenética, 

repetindo a frase: “Arte tem que ser bonita”. 

Diferentemente de uma qualidade explicitamente engajada, onde a intencionalidade 

política da obra é evidenciada em sua temática, conteúdo ou discurso acoplado do artista, a 

Performance contém uma dimensão política, implícita, uma vez que seu formato de 

apresentação é requerido como recurso de evasão, ou seja, inapreensão. Assim como a Arte 

Conceitual, sua linguagem é tida como uma tática de escape à definição acadêmica e ao 

circuito mercadológico. No campo das Artes Visuais, essa perspectiva parece ser mais clara 

uma vez que a circulação econômica da obra está relacionada ao seu objeto material e, em 

se tratando de Performance, o corpo impõe a uma certa inviabilidade de posse e de 

controle.  

Essa presença do corpo nas Artes Visuais, não apenas como processo de fabricação da obra, 

ou representação ilustrativa do mesmo, mas como obra viva, inaugura veias de 
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permeabilidade entre as artes uma vez que irrompe o status tradicional, central, da Arte 

Plástica. Essa permeabilidade é notada em articulação com outras áreas como a dança, 

literatura e música, e o corpo passa a ser experimentado como próprio limite dessa arte-

vida. 

   

Fig ura 15:Tensionamento Paralelo, de Dennis Oppenheim,  Figura 16:  Expansão no Espaço, de Marina  
1970              Abramovic e Ulay, 1977.  

A obra Tensionamento Paralelo, de Oppenheim, ilustra, através do suporte final da 

fotografia, o corpo experimentado como medida entre estruturas físicas ou paisagens. O 

mesmo princípio, o corpo como medida, é explorado por artistas como Valie Export em 

relação à arquitetura das cidades. Já Marina Abramovic e Ulay, conhecidos por suas ações 

envolvendo exaustão ou riscos físicos, em Expansão no Espaço chocam seus corpos contra 

paredes móveis de modo que as colunas se distanciam à medida que os performers contra 

elas batem-se. Gina Pane, artista francesa do mesmo período, explora seu próprio corpo 

através de cortes e mutilações chocantes, reforçando um caráter feminista em suas ações.  

Considerando a efervescência política do movimento feminista, na época, Lucy Lippard, 

crítica de arte, lança, em 1980, texto intitulado Sweeping exchanges: the contribution of 

feminism to the Art of the 1970s [Trocas radicais: a contribuição do feminismo para a arte da 

década de 1970] no qual busca clarificar qualidades da arte de vanguarda do período que 

podem ser entendidas como contribuições da emergência feminina na arte em associação 

ao movimento feminista, do qual muitas faziam parte. Dentre essas contribuições, que a 

autora faz questão de dizer que não são puras, Lippard ressalta: o apelo político das obras 

numa tentativa de reencontro entre o self estético e o self social – que pode recair também 

numa dependência ao “politicamente correto”; a necessidade de uso da linguagem não 
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apenas visual, mas também verbal; formações coletivas e colaborativas; a emergência de 

discursos confessionais e autobiográficos como objetos de evidência verídica a partir da 

experiência particular; dentre outros. 

É notável no período compreendido entre 1970 e 1980, o reconhecimento e a legitimação 

de uma grande quantidade de artistas, mulheres, e, igualmente na Performance, muitos dos 

trabalhos evidenciam o caráter tensionador de gêneros. 

   

Figura 17: Pintura de Vagina, de Shigeko Kubota         Figura 18:  Transplante de pêlos   
(Fluxus), 1965             faciais,  de Ana Mendieta, 1972 

O trabalho de Shigeko Kubota, integrante do Grupo Fluxus, importante referência para a 

transgressão na arte, da época, apresenta um pincel dentro da vaginal da artista, através do 

qual ela realiza a pintura. Tendo uma forma também fálica, o pincel simboliza a 

ambivalência da ação ao querer buscar uma expressão do feminino na arte. O Transplante 

de pêlos faciais, de Mendieta, demonstra de forma direta a superposição de traços 

femininos e masculinos numa clara alusão à cultura masculina dominante. Ação próxima à 

de Kubota foi também realizada pela artista performática Carolee Scheneeman em Rolagem 

Interior, na qual ela instala no interior de sua vagina uma tira com escritos feministas, 

retirando-a em público e lendo os escritos para os presentes. 

Diálogos entre a Performance e questões identitárias, especialmente relacionadas a gênero, 

são retomados em estudos posteriores sobre a heteronormatividade liderados por Judith 

Butler, que repensa a teoria feminista e argumenta minunciosamente que o sexo, como 
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dado fisiológico, também é algo instituído culturalmente, assim como gênero e desejo. 

Complementarmente, ao contrário do que defendia o movimento feminista, Butler entende 

o gênero não apenas como um substantivo, datado culturalmente, e nem apenas um 

sentido de si do sujeito, mas o entende como uma performatividade inconstante e 

contextual: “A presunção aqui é que o ‘ser’ um gênero é um efeito [grifo da autora]” (2003: 

5), “um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergentes (idem: 29). 

O sentido da performatividade evocado por Butler será revisto mais adiante, mas por ora 

interessa-me entender como a efemeridade do acontecimento cultural é proposta como 

algo contextual e condicionada a convergências. Esse mesmo sentido é retomado no 

princípio interativo ou participativo que a Performance traz como sugestão. Sendo uma 

obra eminentemente aberta, ou seja, que se compreende em progresso e muitas vezes é 

interdependente da relação estabelecida com o público, no momento da ação, a 

Performance sugere um envolvimento da audiência algumas vezes relacionado inclusive à 

realização de ações, sendo o corpo do espectador aquele que age. 

Yoko Ono, também integrante do Grupo Fluxus, e outros artistas mais periféricos como o 

italiano Cesare Pietroiusti, ilustram de forma objetiva o caráter work in progress da obra 

performática, ou seja, inacabada e disposta ao envolvimento do público, que mesmo sem a 

presença do corpo do artista, requisita diretamente a ação do espectador através de suas 

instruções. 

   

Figura 19: Exemplo do livro Pensamentos Não Funcionais,     Figura 20: Peça Cidade, no livro Grapefruit  
com obras de 1978 a 2007, de Cesare Pietroiusti.                   [Pomelo], de Yoko Ono, 1961.  

Na primeira imagem acima, o artista visual Pietroiusti solicita ao leitor que escolha uma 

memória importante e faça tudo o que puder para esquecê-la. Na segunda, Yoko Ono pede 
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ao leitor que caminhe pela cidade com um carrinho de bebê vazio. Nos dois casos, apesar 

das propostas fazerem parte de livros, ambos foram apresentados como obras em 

exposições de artes visuais evidenciando um entrecruzamento entre a referência escrita, 

tradicionalmente ligada à literatura, e a imagem mental criada em torno da promoção de 

uma ação. Além disso, os artistas pretendem não apenas gerar um entendimento 

interpretativo do que propõem, mas promover de fato uma ação que mobilize o espectador 

de forma ativa. No segundo livro de instruções de sua autoria, entitulado Acorn [Bolota], 

que segue a mesma linha proposta por Grapefruit, Yoko informa à imprensa nova-iorquina 

que aquele se trata de “poesia em ação com participação”78 (ONO, 2013: s/p) (tradução 

pessoal). 

Esse envolvimento do espectador determinante na constituição da experiência estética da 

obra, também evocado por movimentos moldadas no período, como a Instalação e o 

Minimalismo79, foi questionado de forma vigorosa pelo historiador de arte Michael Fried, 

através de seu ensaio Art and Objecthood [Arte e Objetificação], em 1967, no qual utiliza de 

forma pejorativa o termo “teatricalidade” para definir a condição do que não era arte, em 

sua opinião. Observando o crescimento de uma sensibilidade “teatricalizada” da experiência 

artística, uma vez que a ênfase dessas novas linguagens estava nas circunstâncias efêmeras 

da obra e da forma como o espectador se relaciona com o trabalho, em detrimento da 

autonomia do objeto artístico, “Fried tentou excluir [essa teatricalidade] precisamente 

porque ela introduziu na experiência da arte um sentido de contingência, tempo e situação” 

(CARLSON, 2010 : 158). 

Apesar da tentativa de Fried e posterior reafirmação de sua posição nos anos 1990, a 

permeabilidade das fronteiras e a resistência ao modernismo dogmático, que convocava a 

essa autonomia do objeto, marcaram o período e, dessa forma, delinearam os 

procedimentos artísticos da pós-modernidade. No caso da Performance Arte, a crítica à 

teatralidade surgiu como força aliada, já que no decorrer de sua prática a objeção à 

representação delimitou uma propriedade diferenciada em relação a outras modalidades 
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 [poetry in action with participation]. 
79

 Movimento que teve repercussão em meados do século XX, no campo das Artes Visuais, Música, 
Dramaturgia e design, concentrava-se em extrair a partir de uma quantidade mínima de elemento o máximo 
de efeito. Assim, defendia a redução de quais quer recursos materiais ou conceituais que não fossem 
essenciais para a obra. Nas Artes Visuais, sua prática converge para a produção de artistas norte-americanos 
como Donald Judd, Robert Morris e Tony Smith.  
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tradicionais das artes envolvidas com o corpo (do artista e/ou espectador) e com a co-

presença ao vivo. 

A rejeição de Fried à “teatralidade”, interpretada no caso da Performance 
como uma rejeição à qualidade mimética, discursiva e narrativa do teatro 
tradicional, adequou-se bem ao interesse crescente da Performance não 
narrativa, não discursiva e não mimética, preocupada com a experiência 
imediata de um evento. (idem :144) 

Para exemplificar a maneira radical como alguns artistas se posicionavam quanto à ideia de 

representação mimética de um estado ou situação, vejamos as Performances Tiro, de Chris 

Burden, e Reincarnação da Santa Orlan: 

      

       Figura 21: Tiro, de Chris Burden, 1971.           Figura 22: A reincarnação da Santa Orlan, de Orlan, 1990. 

Na primeira, Burden solicitou a um assistente que lhe desse um tiro em seu braço esquerdo, 

a uma distância aproximada de 5 metros, com uma espingarda calibre 22. Assim foi feito e 

registrado em vídeo. Na segunda, Orlan elegeu partes do rosto de representações de 

mulheres, ícones nas Artes Visuais, como por exemplo, Mona Lisa, pintadas ou esculpidas 

por homens, as quais foram remodeladas em seu próprio rosto através de cirurgias 

plásticas, filmadas e transmitidas ao vivo em Centros ou Galerias de arte.  

A busca por uma separação entre representação e presentação, ou seja, encontrar-se em 

estado de presença desprovido de simulacro ou mimese, passa a ser requerido como anseio 

dos que fazem Performance Arte, se posicionando como alternativa ao espetacular 

dominante (DEBORD, 2000). Nesse sentido, pelo menos como objetivo e intenção, ela se 

opõe ao conceito de Performance como surgido nas Ciências Sociais, apresentado 
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anteriormente, uma vez que tanto a ideia de drama social, de Turner, como a Performance 

cotidiana dos indivíduos no meio social, de Goffman, referem-se à representação de valores, 

papéis, condutas, simbologias, dentre outras. Como propõe o teórico Philip Auslander, pelo 

visto, a Performance possui “um discurso elusivo e frágil que está sempre forçado a andar 

na ponta dos pés entre a cumplicidade e a crítica”. (AUSLANDER apud CARLSON, 2010 : 161) 

Apesar dessa aparente dicotomia, muitas das qualidades evocadas por um e por outro 

denotam uma instabilidade quanto a determinações precisas, já que adentram 

complexidades particulares que rejeitam generalizações. Como confirmar que a 

Performance cotidiana dos indivíduos é, a priori, representação ou teatralidade, no sentido 

de mimese, se ela permeia a própria condição de estar no meio social? Como garantir que 

não estamos representando ao nos propor a receber um tiro em nome da Arte? A questão é 

bem mais profusa do que essas simples perguntas, mas é também retórica uma vez que não 

há uma conclusão definitiva.  

Discussões em torno da antiteatralidade, proposta por Martin Puchner (2002), em 

contraposição à representação mimética, apresentam, por exemplo, relações históricas que 

inauguram essa dicotomia como a confrontação dos postulados filosóficos de Platão e 

Aristóteles, acerca da poética, tendo no primeiro a edificação da ideia pejorativa do teatro 

como uma arte do engano ou da ilusão mimética, através de seu Mito da Caverna. 

De acordo com Puchner, é apenas no modernismo que teatralidade é discutida através de 

um viés poético e não filosófico, apresentando assim a proposta modernista de Drama de 

Gabinete80 como reação antiteatral à dominante regência cênica da Gesamtkunswerk (obra 

de arte total), de Richard Wagner. “Não mais interessados em banir atores ou fechar 

teatros, o antiteatralismo modernista não permanece externo ao teatro, mas pelo contrário, 

se torna uma força produtiva responsável pelas realizações mais gloriosas do teatro” 

(PUCHNER, 2013 : 26).  

Nesse sentido, Puchner argumenta que a avant-garde do teatro, no caso representados por 

Stéphane Mallarmé, James Joyce, Gertrude Stein, William Butler Yeats, Bertolt Brecht e 

                                                           
80

 “ O drama de gabinete comedido, indo de Platão a Hofmannsthal, passando por Milton e Swiburne, consiste 
de falas e monólogos filosóficos ou poéticos, um teatro caracterizado pela retirada da ação cênica e pela 
resistência a ela”. (PUCHNER, 2013: 29) 
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Samuel Beckett, manifestaram suas reações à iniciativa moderna, através de um retorno à 

teatralidade, ao mesmo tempo em que irrompem com os próprios princípios da 

teatralidade, agindo, cada qual a seu modo, de maneira radical em direção à subversão do 

texto escrito e do papel mimético do ator. “As formas mais radicais de teatralismo, assim, 

chegam a algumas das mesmas conclusões àquelas alcançadas pelo antiteatralismo, e às 

vezes uma crítica particular ao teatro parece pertencer a ambos os campos” (idem : 20). 

Desse modo, retomando a aparente dicotomia entre representação e presentação, ou anti-

representação, podemos compreender que apesar de forças motoras distintas, elas não se 

anulam como efeito. Como conclui Puchner, ainda acerca da antiteatralidade modernista,  

A estrutura da resistência sugere que o drama de gabinete não consegue 
escapar inteiramente da normatividade teatral; que aquilo que se parece 
com liberdade do teatro nada mais é do que um efeito da resistência a ele. 
Isso é verdade, mas isso não significa que esses efeitos não sejam 
significativos. Isso significa que a resistência do drama de gabinete ao 
teatro também produz um teatro, um que rompe com a figura humana e se 
rebela contra os confinamentos miméticos de uma ação de palco e teatral. 
(ibidem : 32) 

Assim, se a Performance Arte reivindica um status anti-representacional, de forma 

ambivalente, ela irá também construir normatividades (BUTLER, 2003), ao mesmo tempo 

em que sua resistência à representação é capaz de gerar inovações no campo a que se 

opõem. Nesse sentido, a Performance Arte que se apresenta como avant-garde das Artes 

Visuais reencontra a ruptura sugerida pela incorporação do conceito de Performance nas 

Ciências Sociais, acoplando a ela a resistência à representação, se vista do ponto de vista de 

sua perspectiva atual. 

Segundo Auslander, a resistência da arte pós-modernista não é em função 
de nenhuma prática política específica (tipo de resistência representado 
por muita Performance política dos anos 1960), mas, ao invés disso, é uma 
resistência à representação em geral, uma estratégia mais abstrata e difícil. 
(CARLSON, 2010:161). 

Dessa forma, com o Princípio da Performatividade, que será melhor discutido adiante, vou 

além da noção da Performance como conceito de ritual ou como linguagem estética anti-

representacional, uma vez que estendo as qualidades flutuantes de ambos os sentidos.  
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 [Por uma outra Performance Arte] 

Marina Abramovic, em entrevista à revista do Serviço Social do Comércio –SESC/SP, quando 

da apresentação de seu trabalho Balkan Erotic Epic, no Brasil, em 2006, declarou: “Gosto de 

pensar a Performance como uma fênix [ave mitológica que se deixava queimar num braseiro 

para depois renascer das próprias cinzas]. Ela está sempre queimando, morrendo e 

renascendo - de uma maneira diferente, com formas diferentes”.  Da mesma forma, 

percebo, como artista que se dedicou à Performance Arte por cerca de 10 anos, ciclos de  

renovação e mantenho-me coligada a ela também pela via de sua antinomia. Como afirmou 

Auslander, exerço a cumplicidade seguida de crítica. 

Sua capacidade de renovação e mutabilidade, garantiu ao termo Performance e seus 

derivados uma ampla notoriedade e circulação por diversos meios do conhecimento, 

tornando-se pilar de suporte de algumas correntes do pensamento contemporâneo ou pós-

moderno (LYOTARD, 1990, 1996; DELEUZE e GUATTARI, 1997; AUSLANDER, 1994). Ao 

mesmo tempo, no decorrer de anos de assentamento conceitual, teóricos da atualidade a 

designam um status de antidisciplina (CONQUERGOOD, 1991; CARLSON, 2010), enquadrada 

no modo de autoreflexividade, por sua natureza de resistência a conclusões, definições, 

fronteiras e limites. Essa mesma qualidade antinômica, confunde-se com a própria prática e 

pensamento pós-moderno: 

Os termos contemporâneos “performance” e “pós-modernismo” são um 
produto do mesmo meio cultural e têm sido empregados amplamente para 
caracterizar um largo espectro de atividades, especialmente nas artes [...] 
Nick Kaye, em estudo recente, estimulante e profundo da relação entre 
esses dois termos sugere que a “condição de ‘performance’ pode ser lida 
como tendendo a promover ou olhar em direção às contingências e 
instabilidades pós-modernas”, e que a performance “pode ser pensada 
como um modo primário do pós-moderno”. (CARLSON, 2010 : 140-141) 

É em associação ao discurso pós-moderno que o termo passou a ganhar maior notoriedade 

no campo artístico-acadêmico, no Brasil, a partir da década de 1980, muito relacionado a 

temas transversais como identidade, religião, política e tecnologia. Diferentemente do 

significante Performance na língua inglesa, na língua portuguesa o termo foi incorporado já 

como uma prática que possuía referências intencionais claras. 
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Apesar das experiências neo-concretas a partir de 1960, especialmente as práticas corporais 

e relacionais de Hélio Oiticia, Lygia Clark e Lygia Pape, além dos trabalhos e eventos do 

Grupo REX, e anteriores como os do arquiteto Flávio de Carvalho, para citar alguns, é 

apenas a partir de 1980 que trabalhos como os dos cariocas Márcia X e Eduardo Kac e os 

paulistas Otávio Donasci e Guto Lacaz, além de festivais e grupos de Performance Arte, 

como Empreza e Grupo de Pesquisa Corpos  Informáticos-GPCI, ganham notoriedade como 

linguagem distinta, Performance, e passam a assumir um espaço de circulação específica no 

meio artístico.  

Corroborando com as indicações de Erika Fischer Lichte (2008) e Carlson (2010), que 

constatam que a discussão teórica sobre Performance surge concomitantemente e em 

ligação à criação de departamentos acadêmicos relacionados à arte em universidades da 

Alemanha e dos Estados Unidos, respectivamente, também as primeiras publicações da 

área, no Brasil, ocorrem em coligação a estudos universitários. 

 A primeira publicação brasileira, Performance como linguagem, de 1989, é fruto dos 

estudos de mestrado do diretor teatral e também professor Renato Cohen. No entanto, 

diferentemente da perspectiva euro-norteamericana em que os estudos acadêmicos em sua 

maioria se mantém em clara distinção entre pesquisa teórica e prática artística, no Brasil, 

como os próprios fazedores de Performance possuem essa via de ligação acadêmica, o 

discurso teórico parte de uma perspectiva endógena, com todos os riscos de uma análise 

inflamada. Assim, essa via de mão dupla também contribuiu para uma hiper 

intelectualização da prática, conforme será visto mais adiante. 

Ainda sobre Cohen, sua principal defesa acerca da Performance como linguagem artística, 

baseava-se na qualidade de ruptura de padrões, tendo afirmado que a Performance surgiu 

como 

movimento de ruptura que visa dessacralizar a arte tirando-a de sua 
função meramente estética e elitista. A ideia de resgatar a característica 
ritual da arte, deslocando-a de espaços mortos como museus, galerias e 
teatros, colocando-as numa posição viva, modificadora. Esse movimento é 
dialético, pois, na medida em que, de um lado se tira a arte da posição 
sacra, inatingível, vai se buscar de outro, a ritualização dos atos comuns 
da vida: dormir, comer, etc. (COHEN, 1989: 16) 
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Naquele momento, o procedimento criativo buscava tornar a experiência vivida e cotidiana 

também matéria-prima para a obra, envolvendo um deslocamento em termos de 

legitimidade de quem é ou poderia ser artista criador. Por outro lado, a discussão sobre a 

ritualidade ou anti-ritualidade da Performance, é mais uma vez divisora de concepções. Na 

compreensão da professora e artista, Maria Beatriz de Medeiros, coordenadora do GPCI, 

também referência prática-teórica acerca da Performance no Brasil, a Performance não é 

ritual, ou melhor, o ritual não é Performance uma vez que não se propõe a gerar nenhum 

tipo de ruptura (MEDEIROS, 2004). 

Não sendo relevante por ora nos estendermos na discussão acerca do ritual, vale observar a 

insistência da Performance como arte de ruptura e nos colocarmos numa posição crítica de 

avaliação dos efeitos de fato conquistados. 

Há um momento em que os gestos de ruptura dos artistas que não 
conseguem converter-se em atos (intervenções eficazes em processos 
sociais) tornam-se ritos. O impulso originário das vanguardas levou a 
associá-las com o projeto secularizador da modernidade: suas irrupções 
procuravam desencantar o mundo e dessacralizar os modos 
convencionais, belos, complacentes, com que a cultura burguesa o 
representava. Mas a incorporação progressiva das insolências aos museus, 
sua digestão analisada nos catálogos e no ensino oficial da arte, fizeram 
das rupturas uma convenção. […] Não é estranho, então, que a produção 
artística das vanguardas seja submetida às formas mais frívolas da 
ritualidade: os vernissages, as entregas de prêmios e as consagrações 
acadêmicas. (CANCLINI, 2003 : 45) 

Sarcasticamente, o mesmo GPCI a partir de 2011 passou a substituir o termo Performance 

por fuleragem, numa clara ironia ao caráter sisudo que a Performance, através de 

praticantes e teóricos, se colocou. “A fuleragem deseja a pronóia, realiza composições 

urbanas. Ela foge de uma denominação envelhecida, Performance, e provoca uma 

reconceituação desta ação política, por vezes, ainda, denominada ‘arte’” (AQUINO, F., 

MEDEIROS, M.B. de, MOTA, M. H., 2012, s/p). 

Em 2002, no Brasil, entrei em contato pela primeira vez com a prática da Performance. 

Naquela ocasião, eu era uma estudante de graduação81 ávida pela multiplicidade e, com 

algumas oscilações de intensidade, entre 2002 e 2008, participei das discussões e 
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 Do curso de Bacharelado em Interpretação Teatral, na Universidade de Brasília. 
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proposições do GPCI, coordenado por Medeiros82, já citada, focando minhas pesquisas 

subsequentes, nesta área.  

Na época, o grupo trabalhava com o enfoque voltado para a telepresença83 e o primeiro 

trabalho que realizei em colaboração, Macula@corpos, apresentou-se em São Paulo 

juntamente com grupos e performers importantes da Performance no Brasil como Neo Tao, 

coordenado por Renato Cohen, e Otávio Donasci. Ao retornar da viagem, escrevi uma carta 

provocativa ao grupo demonstrando um estado intenso e estimulado, mas ao mesmo 

tempo indignado por não compreender o sentido do envolvimento entre arte, corpo e 

tecnologia a que nos arriscamos, uma vez que a plataforma (Internet) ainda não 

correspondia ao ritmo do experimentalismo. Meses depois e com a ajuda de algumas 

leituras teóricas sobre o assunto, passei, primeiramente, a compreender a linguagem da 

Performance, em sua particularidade, e depois a associá-la ao avant-garde da interação 

tecnológica.  

Com a aproximação à linguagem da Performance e a partir de minha experiência como atriz,  

vivenciei algumas dessimilitudes entre o que se almejava e o que se praticava. As mais 

evidentes e chocantes diziam respeito ao caráter aberto da Performance (risco) em 

contraposição ao programado do teatro (ensaio) e à noção de realidade do evento, na 

primeira, ao lado do representacional, fundador da segunda. Em meu trajeto criativo, então, 

reconhecia quando uma proposição dizia respeito a uma ou a outra modalidade em termos 

de circuito de mercado e, dessa forma, entendo que os trabalhos que realizei como artista 

como parte desta pesquisa contém “Performance”, mas não os considero Performance 

enquanto obra final. 

Pode parecer tolo, cerca de 40 anos depois do aparecimento do termo, enquanto linguagem 

artística, retornar à categorização de modalidades a que a Performance insistia em romper. 

Convivemos com um paradoxo artístico: ao mesmo tempo em que o conjunto das 

possibilidades apresentadas pela pós-modernidade convoca a uma miscigenação de 

condutas, valores e formatos, inter(trans)disciplinares, gerando uma localização inexata na 
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 Que posteriormente foi minha orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação e do Mestrado 
em Artes, na mesma instituição. 
83

 Note-se que a telepresença, naquela época, ainda era um recurso digital pouco conhecido e explorado, uma 
vez que, por exemplo, a popularização do e-mail ainda estava em fase de implantação. 
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fruição da obra, a Performance, através dos artistas e teóricos que a compõem, têm 

requerido um espaço próprio de definição e categorização, como pode ser visto por meio do 

crescente número de associações jurídicas; eventos exclusivos da linguagem, alguns 

competitivos; fóruns em defesa de uma representação específica para a linguagem junto 

aos órgãos governamentais; pesquisadores especialistas em Performance; megaeventos 

sensacionalistas como a recente exposição The artist is present [O artista está presente], de 

Marina Abramovic, no Museu de Arte Moderna – MOMA, de Nova Iorque; dentre outros. 

Essa necessidade surge de uma demanda de localização exata para o reconhecimento de 

sua especificidade, ao mesmo tempo, que ludibria o princípio de fluidez com que surgiu. 

Assim, ela tem requerido para si o status de categoria quase pura de linguagem.  

Por outro lado, como audiência, tenho observado um excesso de intelectualidade discursiva 

na tentativa de sustentar a ação performática, ocasionando num esvaziamento de sua 

potência como presença. A crítica mexicana Avelina Lésper, em ensaio ácido em que critica 

a Performance, lançou como conclusão:  

O que se tem claríssimo é que quem faz isso são artistas e que qualquer 
ação realizada por um artista, desde mastigar e cuspir comida até encher 
um copo com terra ou colorir seus glúteos, se transforma em arte. Essa 
arrogância gera como resultado uma coleção inusitada de clichês e 
simplezas elevados a um status que não lhes corresponde. Digo com 
clareza: estas Performances não aportam nem a arte, nem a experiência 
estética. São ações sem provocação, politicamente corretas, com 
argumentos débeis para questionamentos fáceis; carregadas de 
propósitos morais e ideias de inspiração burguesa. Com essa cachoeira de 
bons propósitos os Performanceiros evadem a responsabilidade de fazer 
arte como ofício. Um movimento que surgiu como rompimento, e que não 
requeria compreensão, se degenerou em obras que acumulam explicações 
e discursos alinhados com o status quo84. (LÉSPER, 2013 : s/p) (tradução 
pessoal) 

Da mesma forma, e a partir de minha própria condição fronteiriça, uma vez que participo de 

um circuito híbrido (Performance, artes visuais, artes cênicas), tendo participado 
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 [Lo que sí se tiene clarísimo es que quienes hacen esto son artistas y que cualquier acción realizada por el 
artista, desde masticar y escupir comida hasta llenar un vaso con tierra o pintar sus glúteos de colores, se 
transforma en arte. Esa arrogancia da como resultado una colección inusitada de clichés y simplezas elevados 
a un estatus que no les corresponde. Lo digo con claridad: estos Performances no aportan ni al arte, ni a la 
experiencia estética. Son acciones sin provocación, políticamente correctas, con argumentos débiles para 
cuestionamientos fáciles; cargadas de propósitos morales e ideas de inspiración burguesa. Con esta cascada de 
buenos propósitos los Performanceros evaden la responsabilidad de hacer arte con oficio. Un movimiento que 
surgió como rompimiento, y que no requería de comprensión, ha degenerado en obras que acumulan 
explicaciones y discursos alineados con el statu quo]. 
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recentemente de Festivais Nacionais, responsáveis por reunir um conjunto relevante de 

artistas da área, da atualidade, entendo que há uma traição ao enunciado Performance. 

Parece agressivo se assim dito, mas o que quero indicar é que a sensação de vivacidade e 

alternativa estético-ideológica aludidas com o surgimento da linguagem não correspondem 

à fixação a que ela se pretende no momento atual. Não pretendo com isso agregar 

valoração de julgamento, mas acredito que é necessário que ela adormeça em suas cinzas 

temporárias, em alusão a Abramovic, mesmo se fazendo presente.  

Como indica Carlson, ao apontar o artigo de revisão Research in Interpretation and 

Performance studies: trends, issues, priorities [Pesquisa em interpretação e estudos de 

Performance:  tendências, problemas, prioridades], de Mary Strine, Beverly Long, Mary 

Hopkings (1990), na Performance habita um desacordo que torna o conceito 

“essencialmente questionado”. 

Reconhecer um dado conceito como essencialmente questionado implica 
reconhecer usos rivais desse conceito (como os que ele mesmo repudia) 
não apenas como algo logicamente possível e humanamente provável, 
mas também como sendo algo de valor crítico potencial 
permanentemente, para o próprio uso ou a interpretação do conceito em 
questão. (GALLIE apud CARLSON, 2010:11) 

A mesma permeabilidade e fluidez com que o termo consegue circular e se infiltrar é 

responsável por seu autoquestionamento, uma vez que ele abrange um campo alargado de 

possibilidades de combinações. Essas combinações operam por sobreposições e 

divergências, declarando-as “sofisticados desentendimentos”: “toda Performance envolve 

uma consciência de duplicidade, por meio da qual a execução real de um ato é colocada em 

comparação mental com um modelo – potencial, ideal, relembrado – dessa ação.” 

(BAUMAN apud CARLSON, 2010: 16). Essa dupla presença, a do acontecimento em si e seu 

paralelo [não] equivalente, instaura uma dinâmica de comunicabilidade com o tempo atual, 

uma vez que os modelos estão sendo atualizados frequentemente. 

Não é surpresa que tal Performance tenha se tornado uma arte altamente 
visível - pode-se dizer emblemática - no mundo contemporâneo, um 
mundo profundamente autoconsciente, reflexivo, obcecado por 
simulações e teatralizações em todos os âmbitos do conhecimento social. 
(CARLSON, 2010:17) 
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Nesse sentido, há um alargamento das bordas das próprias categorias matriciais da arte 

(teatro, dança, artes visuais, audiovisual, música, etc). Em 1999, o alemão Hans-Thies-

Lehman publicou sua obra polêmica Teatro Pós-dramático, na qual elege algumas 

características do teatro contemporâneo a fim de ilustrar sua tese sobre a fragmentação 

narrativa do teatro europeu atual, mantendo claramente seu vínculo com a postulação do 

pós-moderno. Embora o termo não sirva a esta tese uma vez que parte de uma corrente 

ainda dramática e pouco convincente como paradigma da cena, ele faz emergir uma série 

de questionamentos no próprio contexto brasileiro responsáveis por balizar uma 

reconfiguração do sentido de teatralidade. 

Os termos contemporâneo ou performativo, por exemplo, passaram a ser assumidos em 

forma composta nessas matrizes como maneira de indicar a abertura à contaminação com 

outras artes. Essa absorção do termo pode ser observada desde títulos de obras acadêmicas 

como, por exemplo, Teatro contemporâneo no Brasil, de José da Costa, Teatralidades 

contemporâneas, de Sílvia Fernandes, ou Teatro Performativo, de Josette Féral. A associação 

do termo à matriz funciona, portanto, não apenas como um identificador da produção atual, 

em relação ao tempo histórico, mas também como indicador de uma via de expansão da 

linguagem. 

Nessa dinâmica de mútuas coligações, a Performance conquista um espaço por meio do 

qual ela também pode estar contida nessas outras matrizes da arte, como pequenos 

“antígenos”85. Através de meu próprio percurso artístico pude perceber como a 

Performance também agiu como artifício de provocação e questionamento ao que 

compreendo como Teatro. Como afirma Carlson, a partir da citação de Erik MacDonald, 

acerca de seu estudo sobre “palcos pós-estruturados”: 

A arte da Performance abriu espaços invisíveis “dentro das redes 
representacionais do teatro”. Isso “problematiza sua própria 
categorização” e inevitavelmente insere uma especulação teórica na 
dinâmica teatral”. (2010: 12) 
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 Na biologia, correspondem a partículas, substâncias ou micro-organismos estranhos ao corpo humano 
capazes de estimular a produção de anticorpos específicos.  



89 

 

Essa especulação teórica, por sua vez, reverbera na prática cênica e, deste modo, acredito 

que a contribuição deste trabalho se insira nessa via de alargamento do campo matricial 

entendido em associação ao performativo lançado pela Performance. 

Dessa forma, compreendo que, apesar da necessidade de categorização a partir de 

ferramentas de legitimação já constituídas, ou seja, a denominação de uma obra como 

sendo Performance ou Teatro ou Dança ou Artes Visuais, é possível traçar um recorte 

transversal orientado não pela forma de apresentação final da obra, mas pela poética que 

ela inaugura, entendendo esssa poética também a partir do processo criativo disparador. 

Assim, afirmo com os trabalhos artísticos e apontamentos discutidos nas seções 2 e 3 a 

configuração de Poéticas de Convívio estabelecidas também a partir do contágio entre as 

matrizes convencionais e a Performance Arte. 
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Seção 2  

[Princípios e qualidades] 
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Como falado anteriormente, esta pesquisa passou por um longo processo de observação, 

de contemplação (MAFFESOLI, 1995) de seu objeto. Não sendo um objeto pautado na 

análise de algo estável e já consolidado, mas num atravessamento tangencial, procurei 

aproximação à projetos artísticos que, por razões ainda não evidentes no início da pesquisa, 

possuíam em comum uma qualidade ou aspectos relacionados ao seu formato de criação 

que permitiam visualizá-los como um conjunto, um esboço de exemplos. 

No decorrer da prática criativa e da pesquisa teórica, esses aspectos passaram a evidenciar-

se como princípios norteadores ou qualidades derivadas desses princípios já que do ponto 

de vista de pesquisadora e criadora, eles são os operadores que permitem reunir os 

projetos artísticos aqui observados, identificando-os como uma possível vertente poética e 

estética. 

Logo, nesta seção serão apresentados os Princípios detectados como conectores dos 

projetos artísticos, assim estabelecidos: primeiramente o entendimento de Performance 

como um dispositivo acionador do Princípio da Performatividade e, em um segundo 

momento, a definição de qualidades derivadas desse princípio, aglomeradas em torno de 

Poéticas do Convívio.  

No tocante ao delineamento do Princípio da Performatividade, argumento que rege a 

própria escolha dos objetos artísticos discutidos nessa pesquisa, diferentemente da conduta 

da Performance como conceito teórico ou mesmo linguagem artística, optei por aproximar-

me dela como um dispositivo (Foucault, 2000; AGAMBEN, 2009; DELEUZE, 1999), que age 

como uma linha de fuga para padrões apriorísticos, identificando consequentemente a 

Performatividade como gatilho de processos criativos capazes de se manifestar 
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enunciativamente como projetos que se localizam numa flutuação de fronteiras ou se 

definem em áreas específicas como Teatro, Dança, Artes Visuais e/ou Performance.  

Dando sequência e ciente de que essa Performatividade convoca determinadas qualidades 

nesses trabalhos práticos, procuro esclarecer o que chamo de Poéticas do Convívio, ou seja, 

que se pretende dinâmica e em relação, assumindo como tópicos de evidência a noção de 

obra como Projeto e a utilização de recursos documentais como constituintes dessa obra, a 

escolha por formatos participatórios de processos criativos e a instituição de comunidades 

provisórias para a realização desses projetos. 

No primeiro aspecto, tomando por base a experiência estimulada pelo conceitualismo na 

Arte, a partir de 1960, utilizo o termo Projeto para definir o conjunto de ações envolvidas 

nas obras discutidas, que, de diferentes modos, se apropriam de recursos considerados de 

registro, como o vídeo, a fotografia, o áudio e o relato, escrito ou oral, como material para a 

constituição criativa. Assim, eles são deslocados de uma função prioritariamente 

relacionada a uma pós-produção do evento, como extensão, para constituir-se em material 

criativo pré-evento. A absorção desses mecanismos de registro como material de processo 

implanta, em diferentes graus, um tensionamento entre o dato ficcional e o real, 

aproximando-se, portanto, da ideia de documentário. 

No segundo aspecto, formato participatório desses projetos, irei discutir questões 

pertinentes à Arte Participativa, a partir da perspectiva de sua ocorrência na atualidade, 

estabelecendo pontos de contato e distanciamento em relação a outras denominações 

como Arte Colaborativa, Arte Socialmente Engajada, dentre outros. Nesse exercício de 

aproximação e distanciamento, espera-se alcançar o território do que seja o Participatório, 

cujo significante está também associado ao sufixo –tório, sugerindo por sua vez uma ligação 

com a palavra Laboratório. Também será discutido o que chamo de formato de projeto, já 

que trata-se de iniciativas que funcionam a partir de um pré-estabelecimento de formato de 

processo criativo. 

No terceiro e último ponto, irei discorrer sobre fundamentos relacionados à noção de 

comunidade uma vez que os projetos aqui discutidos lançam mão do estabelecimento de 

grupos, formados a partir de intuitos específicos. Essas comunidades são formadas pelo 
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próprio conjunto de participantes desses projetos e possuem claramente uma constituição 

temporária. Dentro dessa lógica da efemeridade, a formação dessas comunidades prevê 

justamente o provisório como elemento motor e formador do processo criativo. 
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 [Performance como dispositivo e o Princípio da Performatividade no 

processo criativo] 

As pessoas de teatro chegam e dizem: “Isso não é teatro” [...] Os artistas 
da Performance vêm e dizem: "Isto não é arte da Performance”. Mas eu 
realmente não me importo como vou chamar isso, não é importante. O 

que importa é o efeito. 

Eric Bogosian 

 

Antes mesmo de adentrar a noção de dispositivo como apresentada no campo da filosofia 

contemporânea, me interessa pensar o termo de forma genérica como algo que aciona, que 

move, que faz operar. Como um mecanismo disparador de gatilho de processos. Nesse 

sentido o próprio termo dispositivo se aproxima de Performance, se pensada do ponto de 

vista da qualidade performativa de um enunciado, de acordo com o que justificou o filósofo 

da linguagem John Langshaw Austin, já em 1955, em seu livro How to do things with words 

[Como fazer coisas a partir de palavras86]. 

Performativo 

De acordo com Austin87, os enunciados do ato de fala podem ser separados em 

performativos e constatativos. De forma simplificada, constatativos dizem respeito a 

descrições, relatos ou constatações de fatos. Enquanto os performativos, sugerem o 

desencadeamento de uma ação, que não está diretamente, ou está em parte, transmitida 

no enunciado. Austin lança como exemplo, dentre outros, o ato de batizar algo: 

'Batizo este navio com o nome de Rainha Elizabeth' - quando proferido ao 
quebrar-se a garrafa contra o casco do navio. [...] Esses exemplos deixam 
claro que proferir uma dessas sentenças (nas circunstâncias apropriadas, 
evidentemente) não é descrever o ato que estaria praticando ao dizer o 
que disse, nem declarar que o estou praticando: é fazê-lo. (1990 : 24)  

                                                           
86 

 A versão brasileira optou pela tradução Quando dizer é fazer: palavras e ação. 
87 

 O próprio Austin desconsiderou suas afirmações acerca da separação dos enunciados em performativos e 
constatativos, poucos anos depois, em virtude de não conseguir sustentar essas separações, concluindo 
portanto que todos os enunciados eram performativos e devendo-se então estudar as circunstâncias de tais 
enunciados. No entanto, considerando a morte do autor apenas 5 anos mais tarde, seu colega Émile 
Benveniste retomou a divisão propondo perguntas-fórmulas complementares para esclarecer e manter as 
distinções propostas por Austin inicialmente. 
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 Há um efeito posterior ao ato de fala que não está declarado diretamente nele, assim 

sendo, esse navio terá implicações da ordem de uma identidade perante as esferas 

institucionais, será regido por uma tripulação, possui um histórico que se conecta de alguma 

forma com seu nome, dentre outros. Ou seja, a qualidade performativa promove uma 

operação que se estabelece, mesmo que de forma não enunciada, nos efeitos reverberantes 

do ato.  

Sem adentrar os meandros como Austin, complementado posteriormente por seu colega 

Émile Benveniste, estabelece padrões estruturais de análise dos termos, nos interessa 

salientar que a qualidade performativa inibe um julgamento entre verdadeiro ou falso, 

como acontece com os enunciados constatativos. Por exemplo, se afirmo que "a panela está 

sobre o fogão", pode-se atribuir um valor-verdade a esse enunciado, negando ou afirmando 

a constatação. No caso do performativo, de acordo com Austin (1990), o efeito decorrente 

só pode ser mensurado a partir de um caráter de felicidade, medido a partir da análise 

contextual das "circunstâncias apropriadas" (idem : 30). Ou seja, ele entende que para cada 

efeito do performativo, a depender das circunstâncias de enunciação, pode-se alcançar a 

felicidade ou a infelicidade do ato88. Nesse sentido, o performativo opera, portanto, como 

acionador de um ato sem previsibilidade exata, mas condicionada. 

A pesquisadora alemã Erika Fischer-Lichte em Transformative power of Performance: a new 

aesthetics [O poder transformador da Performance: uma nova estética], de 2008, 

desenvolve o conceito de performativo numa lógica semelhante à de Austin, mas busca 

atualizar a compreensão do termo delegando a ele sua condição embodied [corporificada], 

ou seja, não apenas como linguagem verbal. Nesse sentido, Fischer-Lichte argumenta que a 

noção de circunstância deve ser entendida não como um conjunto de referências prévias, 

mas relacionadas ao contato com os outros corpos, ou seja, a audiência. 

Atos performativos (como atos corporais) são "não-referenciais" porque 
eles não se referem a condições pré-existenciais como a uma essência 
interior, substância, sendo supostamente expressos nesses atos; não 
existe identidade fixa estável para que eles possam se expressar. 

                                                           
88 

 No original, ele escreve "doctrine of the Infelicities". 
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Expressividade, no entanto, está numa relação oposta a 
performatividade89. (FISCHER-LICHTE, 2008 : 37) (tradução pessoal) 

A principal defesa de Fischer-Lichter acerca do performativo gira em torno da co-presença 

entre artista e público e do aproveitamento e influência nesse compartir. Sendo assim, a 

noção de expressividade, considerada como a emissão de mensagem a partir de referências 

pré-estabelecidas, é incompatível com o performativo, pois não corresponde ao impulso 

propulsor do estado "ao vivo" 90  de contágio.  

Aproximando-se do Princípio da Performatividade adotado por esta pesquisa, que será 

discutido mais adiante, Fischer-Lichte retoma qualidades da Performance Arte, às quais 

foram apresentadas em tópico anterior, e defende que o performativo funda uma nova 

estética no sentido que estabelece uma autopoieses do evento a partir de um feedback 

cíclico [feedback looping] entre as funções de artista-promotor e público-espectador. De 

forma mais clara, o ato performativo corporificado convoca a uma troca de papéis entre 

artista e espectador, através do estabelecimento de uma comunidade efêmera constituída 

no momento da co-presença. Ao citar Max Hermann, teórico do teatro que serve de base 

para o pensamento de Lichte, ela sintetiza: "'O fator teatral de maior importância' para 

                                                           
89 

 [Performative acts (as bodily acts) are "non-referential" because they do not refer to pre-existing conditions, 
such as an inner essence, substance, or being supposedly expressed in these acts; no fixed stable identity 
exists that they could express. Expressivity thus stands in an oppositional relation to performativity]. 
90 

 Não irei me alongar num esclarecimento sobre o que configura uma situação "ao vivo", pois trata-se de um 
termo bastante relativo nos dias atuais em que a presença é colocada em questão em função da virtualidade, 
ou seja, é um termo que do ponto de vista de uma definição demandaria extensa contextualização histórica e 
tecnológica. No entanto, considero que mesmo ações planejadas e realizadas sem a presença de público 
direto, podem ser consideradas Performance e viabilizam esse contágio através de sua documentação. 
Diferentemente de Fischer-Lichte, que defende rigorosamente a condição da co-presença para a existência de 
Performance, e de Peggy Phelan, que afirma radicalmente que "a performance não pode ser guardada, 
registrada, documentada ou participar de qualquer outro modo na circulação de representações de 
representações; no exato momento em que o faz, ela torna-se imediatamente uma coisa diferente da 
Performance" (1997: 171), acredito que o caráter performativo da ação pode ser estendido ou sofrer variação 
em sua documentação/mediatização. Seja na condição de registro ou de obra, a documentação/mediatização 
inaugura outras contingências de apreciação e, dessa forma, instaura também processos performativos 
motivados pela ação primária. Por outro lado, a documentação de e como performance sugere especificidades 
de discussão que não serão consideradas nesta tese por uma questão de delimitação e recorte. Para maior 
aprofundamento nesta questão, rever textos de referência sobre o assunto como:  Liveness: Performance in a 
Mediatized Culture [Vivacidade: Performance numa Cultura Midiatizada] e The Performativity of Performance 
Art Documentation [A performatividade da Documentação de Performance Arte], ambos de Philip Auslander, 
de 1999 (1ª. edição) e 2006, respectivamente; Performance em Telepresença: O corpo em telepresença e 
Performance em Telepresença: Informação e Comunicação na Rede Mundial de Computadores, ambos de 
Maria Beatriz de Medeiros. 
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perceber a performance esteticamente é ‘experienciar corpos reais em um espaço real'" 91 

(idem: 46) (tradução pessoal). 

Num apelo mais utópico, a curadora e pesquisadora Roselee Goldberg assegura: 

o termo ‘performativo' surgiu para descrever este estado de perpétua 
vivacidade. Ele aparece regularmente em textos acadêmicos para ressaltar 
o significado de engajamento do artista e do observador [...] nesse 
sentido, somos todos ativistas; nunca mais recipientes passivos do 
material da cultura; somos colaboradores cinéticos na construção das 
ideias. (1998: 10)  

Dessa forma, a noção de participação e colaboração na arte ganha um suporte referencial, 

contribuindo para uma dinamização de práticas que envolvem essas ferramentas na criação. 

Por outro lado, retomando o conceito de dispositivo invocado inicialmente, perceberemos 

que tanto a ideia de ruptura, já desenvolvida na seção anterior, quanto a noção de 

emancipação de sujeitos, implícita no discurso de reversão de papéis e funções entre artista 

e espectador, estão condicionadas a elementos estruturantes dos quais não é possível 

isolar-se. Ou seja, não é possível estar imune a entidades fixas, pré-referenciadas, como 

proclamou Fischer-Lichte. 

Dispositivo 

Apesar de ter sido uma palavra amplamente utilizada por Michel Foucault, desde A História 

da Sexualidade (original em 1976), dispositivo nunca foi desenvolvido em suas obras como 

um conceito filosófico. Como bem sinaliza o italiano Giorgio Agamben, que escreve sobre o 

termo em coligação à obra foucaultiana, sua hipótese é a de que dispositivo é um termo 

técnico do pensamento do autor francês, tendo sido declarada sua definição em entrevista 

do mesmo à International Psychoanalytical Association (IPA):  

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes 
elementos. (Foucault, 2000 : 244) 

                                                           
91 

 ['the most important theatrical factor' for perceiving a Performance aesthetically is ‘to experience real 
bodies and real space'] 
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A análise das circunstâncias do enunciado proposta por Austin acrescida da ênfase na 

situação de co-presença de corpos, levantada por Lichte, dialogam bem, então, com a ideia 

de rede estabelecida entre os elementos, formando um dispositivo.  

Dispositivo - positividade e oikonomia 

Seguindo com Agamben, na busca pela genealogia do termo evocado por Foucault, ele traz 

positividade como um vocábulo prévio a dispositivo, mencionado em A Arqueologia do 

Saber, e estabelece relações filosóficas entre os dois termos, mesmo que o francês não 

tenha declarado a coligação entre ambos. Nessa procura, se depara com escritos do filósofo 

Jean Hyppolite, influente mestre na obra de Foucault, ao introduzir o pensamento de Hegel, 

que separa a religião entre "religião natural" e "religião positiva". De acordo com Hyppolite, 

essa segunda "implica sentimentos que vêm impressos nas almas através de uma coerção e 

comportamentos que são o resultado de uma relação de comando e de obediência e que 

são cumpridos sem um interesse direto" (apud AGAMBEN, 2009 : 10). O italiano conclui, 

portanto, que "Hyppolite mostra como a oposição entre natureza e positividade 

corresponde, nesse sentido, à dialética entre liberdade e coerção e entre razão e história" 

(idem). 

Complexificando as relações, Agamben anexa outro vocábulo, oikonomia92, à positividade e, 

consequentemente, à dispositivo, justificando que o termo grego desempenhara na teologia 

dos primeiros séculos da história da Igreja, uma função decisiva tendo sido traduzido para o 

latim como dispositio. Essa intersecção é utilizada pelo filósofo para gerar uma conclusão 

menos isolada da rede de elementos proposta por Foucault, e para esclarecer que a 

operação gerada pelo dispositivo está diretamente envolvida a um sistema coercitivo e 

histórico. 

À luz desta genealogia teológica, os dispositivos foucaultianos adquirem 
uma importância ainda mais decisiva, em um contexto em que estes se 
cruzam não somente com a "positividade" do jovem Hegel, mas também 
com a Gestell do último Heidegger [...] Comum a todos esses termos é a 
referência a uma oikonomia, isto é, a um conjunto de práxis, de saberes, 
de medidas, de instituições cujo objetivo é de administrar, governar, 
controlar e orientar, em um sentido em que se supõe útil, os 
comportamentos, os gestos e os pensamentos dos homens. (idem : 12) 

                                                           
92 

 "Vocês sabem que oikonomia significa em grego a administração do oikos, da casa e, mais geralmente, 
gestão, management" (AGAMBEN, 2009 : 11).  
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De forma mais otimista, Gilles Deleuze também propõe uma leitura acerca do vocábulo 

dispositivo lançado por Foucault e estabelece três platôs de análise: Curvas de Visibilidade e 

de Enunciação, Linhas de Força e Linhas de Subjetividade; correspondendo cada uma delas 

aos três aspectos mais pesquisados e presentes na obra de Foucault: Saber, Poder e 

Subjetividade. Em conformidade com sua linguagem muito peculiar, Deleuze defende que a 

proposta foucaultiana se baseia num  

conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diferentes. E, no 
dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas homogêneos 
por sua própria conta, como o objeto, o sujeito, a linguagem, etc., mas 
seguem direções, traçam processos que estão sempre em desequilíbrio, e 
que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. (DELEUZE, 1999: 
155) 

Nesse sentido, quaisquer desses vetores aclamados por ele estão sujeitos à variação de 

direções, derivações e mesmo bifurcações, estabelecendo uma cadeia de variáveis capaz de 

desacoplar-se uma das outras. Ainda assim, é possível mapear através de um "trabalho de 

terreno" (FOUCAULT apud DELEUZE, 1999) caminhos percorridos por essas linhas. 

Dispositivo e Performance - Curvas de Visibilidade e de Enunciação 

A partir da primeira dessas curvas identificadas por Deleuze, Curvas de Visibilidade e de 

Enunciação, através da qual sugere que a visibilidade se dá a partir da iluminação de dados 

visíveis e invisíveis concernentes ao modo como se sabe um dispositivo, podemos elencar 

algumas qualidades já discutidas anteriormente do conceito e da linguagem da 

Performance, já que é a correspondente direta de performativo e, portanto, de 

Performatividade. 

Podemos considerar que essa primeira curva convoca à oposição, explícita ou implícita, 

demarcada pela Performance, em relação ao acomodamento de disciplinas estanques ou 

valores tradicionais. Essa qualidade é perceptível tanto na adoção do termo pelas ciências 

sociais, como por outras áreas do conhecimento, e também se evidencia no hibridismo de 

linguagens no campo da arte.  

Do ponto de vista artístico, uma decorrência notável desse hibridismo, por exemplo, é a 

textura multimídia e material/imaterial da Performance, que se utiliza não apenas de corpos 

vivos, mas de recursos de virtualidade (televisão, vídeos, internet, dentre outros), além de  
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auditivos e textuais (sons sampleados e/ou criados por estímulos ao vivo, poesias, 

narrativas). Essa resistência a determinações rígidas e pré-moldadas gera, ainda, como 

decorrência da Visibilidade da Performance, o estabelecimento de uma relação direta com o 

espaço físico e humano em que se manifesta, bem como a apropriação de materiais "in 

natura", sejam naturais ou industrializados, e mesmo artefatos manufaturados. 

Josette Féral, ao descrever características atuais do teatro, defendendo-o como sendo um 

teatro performativo uma vez que considera que "a noção de Performatividade está no 

centro de seu funcionamento" (FÉRAL, 2008 : 197), elenca, de forma sintética, alguns 

elementos fundadores desse teatro para discorrer sobre as mudanças estruturais que essa 

contaminação gerou:  

Transformação do ator em performer, descrição dos acontecimentos da 
ação cênica em detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, 
espetáculo centrado na imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo 
à uma receptividade do espectador de natureza essencialmente especular 
ou aos modos das percepções próprias da tecnologia. (idem : 198) 

Dentre suas conclusões, argumenta, portanto que essa contaminação bifurcou a própria 

noção de representação e de dramático no teatro, recomendando que a obra teatral seja 

entendida a partir de uma lógica interna, sem dependência a uma mimese exterior precisa e 

a uma narrativa ficcional linear. Com isso, Féral insinua que a oposição à estabilidade 

disciplinar, exemplificada aqui no caso do teatro, mina a lógica estabelecida como própria 

ou peculiar e estilhaça a compreensão da estabilidade. O performativo opera, então, como 

um vetor desestabilizador, seguindo sua visibilidade. 

Uma segunda qualidade ainda relacionada à Curva de sua Visibilidade e Enunciação, diz 

respeito ao caráter contingencial requerido pela Performance. Assim como Goffman 

descrevia a interação face-a-face como determinante para o chaveamento da relação entre 

os indivíduos e os seus correspondentes sociais na performance cotidiana, Austin menciona 

as circunstâncias dadas como critério de felicidade do enunciado e Fischer-Lichte ressalta a 

co-presença dos corpos como geradora da autopoieses de feedback em looping da 

Performance. 

No entanto, o aspecto contingencial não abarca apenas a relação direta estabelecida com o 

público, também performer, mas a relação com o espaço físico (Oppenheim), o contexto 
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político-social-institucional (Grupos Fluxus e Joseph Beyus), o corpo como matéria objectual 

(Orlan e Chris Burden) ou como subjetividade do instante (Ana Mendieta), o tempo de 

contato e o alargamento da experiência no decorrer desse tempo (Yoko Ono), o risco 

testemunhado entre cúmplices (Marina Abramovic e Ulay), dentre outros e ao revés. Como 

afirma Peggy Phelan, "o espetáculo performativo é, em si, uma projeção da trama na qual o 

seu próprio desejo tem lugar" (PHELAN, 1997: 179). Sendo assim, o desejo desses corpos 

que partilham "uma estética da presença [grifo da autora] se instaura" (FÉRAL, 2008 : 209). 

Também no tocante a suas Curvas de Visibilidade, o performativo opera em direção a um 

antiestabelecimento, não convencional, ou seja, a uma tendência à ruptura. Com isso o 

papel do performer ganha destaque uma vez que essa operação age através de sua 

mediação. A esfera cotidiana, e em muitos casos também a cidade como local público, 

ganha espaço temático nas Performances artísticas numa tentativa de interromper padrões. 

É comum observarmos no discurso de performers, por exemplo, uma referência a intenções 

de "driblar a velocidade contemporânea", "se contrapor a modelos de normatividade", 

"experienciar a condição de subalternidade".  

Do mesmo modo, por exemplo, a dramaturgia teatral, ou melhor, a encenação teatral, vem 

sofrendo modificações determinantes em sua forma, tendo sido qualificada pelo diretor  

Antônio Araújo, forte referência na cena brasileira em virtude de seu trabalho com o a 

companhia Teatro da Vertigem, como uma "encenação performativa" (2008). A encenação 

passa a depender de justaposições incomuns de imagens incongruentes, aparentemente 

não relacionadas.  

A ficção em si, assim que está presente, não constitui necessariamente o 
coração da obra. Ela está ali como um dos componentes de uma forma em 
que a colagem das formas e dos gêneros, a justaposição das ações 
domina. Performativa, no sentido de Derrida, ela preconiza a 
"disseminação" escapando ao horizonte da unidade do sentido. (Idem : 
204, em nota de rodapé) 

Quanto ao papel do performer-artista, a professora e artista Eleonora Fabião defende de 

forma agridoce: "Performers são, antes de tudo, complicadores culturais [grifo da autora]" 

(2008 : 237). Ela destaca, ainda, a potência da Performance como força que des-habitua e 

des-mecaniza. Assim, ao performer-espectador, atribuições de reconexão são requeridas no 

sentido de territorializar-se após fissuras. Enquanto o artista lança ambiguidades em termos 
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de sentido e significado, o olhar do espectador, a partir do que lhe é ofertado como obra, é 

convocado a buscar adaptações para reencontrar seu próprio entendimento. 

Retomando a proposição de Deleuze acerca das Curvas do Saber, a enunciação da 

Performance se propõe a ocorrer em um formato indefinido. Ela manifesta-se sem forma 

pré-estabelecida, mas é percebida através de uma moldura de gênero (GOFFMAN, 1959). 

Nesse sentido, eis a razão pela qual entendo que é necessário reagir a ela, através do que 

descrevo no tópico Por uma outra Performance Arte, atestando sua natureza de conceito 

essencialmente contestado (CARLSON, 2010).  A moldura "Arte" deixou de funcionar apenas 

como borda que baliza modos através dos quais ela coloca-se em um meio instituído, para 

exercer estatutos formais. 

De acordo com Deleuze, "os enunciados, por sua vez, remetem para linhas de enunciação 

sobre as quais se distribuem as posições diferenciais dos seus elementos" (1999: 156). Dessa 

forma, apesar de reconhecer que na prática da Performance Arte uma tipologia de 

apresentação vem sendo formatada como definição sobre o que é ou não é Performance 

Arte, e nesse sentido, me antagonizo a essa postura, pois vai de encontro ao local múltiplo a 

que ela se propõe, busco reforçar a relevância e o diferencial da linguagem poética como 

local de experimentação de formas enunciativas. Assim, entendo a Performatividade, 

princípio derivado da qualidade performativa, como sendo a própria linha de fuga 

(DELEUZE, 1999) do dispositivo Performance, como veremos mais adiante nas Curvas de 

Subjetivação.  

Dispositivo e Performance - Linhas de Força 

Quanto às Linhas de Força, apresentadas por Deleuze como uma linha retificadora que 

estabelece tangentes com todos os trajetos das outras linhas, elas agem como flechas que 

governam o dispositivo. Por equivalência, elas aludem às dinâmicas de Poder, também 

próximas às Curvas do Saber, anteriormente comentadas. De forma clara, então, relaciona-

se à positividade e à oikonomia, como descrita por Agamben, como sendo o operador da 

administração, do controle e do coercitivo aos quais os dispositivos estão necessariamente 

associados. 
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 Por mais que a Performance esteja, como anseio, em oposição a disciplinas de bordas bem 

definida, valorizando um aspecto contingencial e, dessa forma, relativo, e indo contra um 

estabelecimento normativo, vetores de poder governam os percursos dessas linhas 

conduzindo ao que aparentemente é o útil ou desejável. "Invisível e indizível, ela [a linha de 

força] está estreitamente enredada nas outras e é totalmente desenredável". (DELEUZE, 

1999: 156). Assim, parece de fato justo que Marina Abramovic seja recompensada pelos 

anos de sua atuação na área de Performance Arte, tendo nos anos iniciais sido relegada a 

uma certa "alternatividade/marginalidade" do mercado de arte, através de uma exposição 

retrospectiva, individual, em 2010, que ocupa andares do MOMA, garantindo o seu lugar no 

mainstream da Arte atual e podendo vender reproduções de fotografias de seus trabalhos 

por US$ 50.000,0093. Ainda que ela tenha, por meio de suas Performances, ironizado essa 

mesma estrutura de poder. 

Dispositivo e Performance - Linhas de Subjetividade 

Mas para manter a esperança, Deleuze não abre mão de Linhas de Subjetivação, na leitura 

da proposição de Foucault, também chamadas de linha de fuga (DELEUZE, 1999), que abrem 

pequenas brechas nessas linhas de força interrompendo fluxos para que sejam 

reestabelecidas outras coligações. Assim, podemos vislumbrar Linhas de Subjetivação, por 

exemplo, na análise de processos rituais estabelecida por Turner (1974), em revisão a 

Gennep, o momento de liminaridade, no qual há uma suspensão da estrutura regular, 

propicia aos "atores sociais" a possibilidade de tomarem distância dos papéis normativos e 

reestabelecer conexões na estrutura. 

De modo semelhante,  Erika Fischer-Lichte, ao discorrer sobre os elementos que constituem 

a possibilidade de autopoieses do feedback entre performers e espectadores, em co-

presença, lança o conceito de encantamento, que favorece o estabelecimento de um 

sentimento de comunidade que viabiliza o looping. Assim ela explica: "Quando o ordinário 

se torna notável, quando dicotomias colapsam e coisas tornam-se seus opostos, os 
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 Informação constante no filme documentário "The artist is present", de 2012, sobre a exposição homônima 
de Abramovic, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. 
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espectadores percebem o mundo como "encantado". Através desse encantamento os 

espectadores são transformados"94 (2008 : 214) (tradução pessoal). 

Tanto liminaridade quanto encantamento e estado pirata, esta última apresentada na 

abertura desta tese, dizem respeito a linhas de fratura que buscam obstruir a continuidade 

do fluxo estrutural e conquistar uma fissura, mesmo que temporária. Como sugere Deleuze, 

"podemos perguntar se as linhas de subjetivação não são o extremo limite de um 

dispositivo, e se não esboçam elas a passagem de um dispositivo a um outro" (DELEUZE, 

1999 : 158). 

Princípio da Performatividade 

Nesse sentido, e resgatando a ideia de conceito essencialmente contestado, o dispositivo da 

Performance deriva em si mesmo a própria noção de uma linha de fuga: ao mesmo tempo 

em que ocorre uma formalização de seu campo de ação e de suas características de 

manifestação, como visto anteriormente na subseção Por uma outra Performance Arte, 

gerando reações como, por exemplo, a fuleragem do Grupo Corpos Informáticos, acredito 

que ele também viabiliza a ocorrência de outros dispositivos ou Princípios.  

Diante das tentativas e armadilhas de sua definição, Performance denota um conjunto 

possível de características formais e poéticas que nos permitem evocar a noção de uma 

qualidade performativa. De modo geral, dizer algo performativo indica adjetivá-lo como 

algo escorregadio, que não se deixa apreender enquanto enunciado pré-fixado, porque está 

em ação. Deste modo, entendo que a qualidade performativa não necessariamente 

configura Performance (ou Performance Arte), seja pelo desgaste do termo, seja pela 

necessidade de não-localização.  Ela opera, por sua vez, instaurando possibilidades do 

performativo e, portanto, compreendo que a noção derivada, Performatividade, pode ser 

entendida como um Princípio que viabiliza a percepção de diferentes formatos de 

enunciação do dispositivo. Ou seja, é um Princípio através do qual acontece o performativo, 

mas sem se definir como linguagem ou conceito Performance. 

Pois compreender difere de induzir e Proposta ou Princípio, nesta 
concepção, difere de conceito. O conceito é estável, precede à ação, 
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 [When the ordinary becomes conspicuous, when dichotomies collapse and things turn into their opposites, 
the spectators perceive the world as ‘enchanted'. Through this enchantment the spectators are transformed]. 
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sugere uma ordem de anexação. O Princípio é vivo, molecular, opera por 
fluxos e conjuntos, diferenças e repetições, é da ordem do 
reconhecimento, faz a obra crescer, organiza a sua própria existência, 
opera desatrelado de tempos e de espaços como hierarquias, se for 
retirado do pensamento da obra ela perde a vitalidade, a possibilidade de 
continuidade como um Projeto Poético em processo. (RANGEL, 2013 : s/p) 

Como sugere a pesquisadora e artista Sônia Rangel, o Princípio opera como vitalidade da 

obra no sentido de potencializar o desenvolvimento de um Projeto Poético, sem estipular-se 

como um conceito pré-elaborado ou categoria de linguagem. Na abordagem compreensiva 

defendida por ela e adotada por esta pesquisa, o Princípio é visto como observação 

posterior ao processo e dessa forma seu reconhecimento faz com que "as conexões entre as 

ações-pensamentos [grifo meu] possam ser esclarecidas" (idem : s/p). 

Do mesmo modo e perseguindo a possibilidade lançada por Deleuze, tratar a Performance 

como dispositivo é pensá-la como acionador de processos, retirando-se deles a partir do 

momento em que outros dispositivos ou Princípios passam a operar em concomitância, 

instaurando também uma rede de conectores sugestivos que fazem parte de suas próprias 

Linhas e Curvas. Ou seja, considero que a Performatividade está presente como Princípio 

nas ações-pensamentos discutidos nesta pesquisa, sem configurá-las como Performance de 

um ponto de vista pré ou pós-designado. Performatividade passa a ser entendida como 

embutida no procedimento criativo, sem envolver-se como finalidade conceitual ou 

artística. 

Entendida como Princípio, ela diferencia-se ainda da noção de performativo, como vem 

sendo utilizada, já que esta sugere uma adjetivação classificatória. Como mencionado 

anteriormente, recorrentemente verifica-se a utilização de expressões como teatro 

performativo (FÉRAL, 2008), encenação performativa (ARAÚJO, 2008), práticas 

performativas (SCHECHNER, 2002) ou programa performativo (FABIÃO, 2013), no sentido de 

compor com o termo prioritário (teatro, encenação, prática, programa). Em casos como 

esses, performativo é agregado ao termo prioritário para qualificá-lo como algo de uma 

ordem experimental, contemporânea, pós-moderna, com manifestação de características 

próprias da Performance. Falar de um teatro performativo, por exemplo, é também falar de 

elementos próprios da Performance como linguagem que contaminam a noção tradicional 

de teatro. Elementos esses, como: 
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transformação do ator em performer, descrição dos acontecimentos da 
ação cênica em detrimento da representação ou de um jogo de ilusão, 
espetáculo centrado na imagem e na ação e não mais sobre o texto, apelo 
à uma receptividade do espectador de natureza essencialmente especular 
ou aos modos das percepções próprias da tecnologia. (FÉRAL, 2008 : 198) 

Assim, performativo adjetiva o enunciado gerando uma qualidade que se reconhece híbrida 

entre o termo prioritário e seu composto, enquanto que a noção de Princípio age na 

estrutura da ação-pensamento, podendo não aparecer, do ponto de vista de elementos 

formais de linguagem, como qualidade do enunciado.  

Por outro lado, retomando a noção de performativo como elaborado por Austin (1955) e 

mantida por pesquisadores como Erika Fischer-Lichte (2008), a qualidade performativa a 

rigor não se deve dispor como qualificadora de elementos estéticos já que se pretende 

delegar como movimento e fluxo, gerando impermanência ao status de Performance. 

Fischer-Lichte, por exemplo, insiste na defesa do entendimento de Performance como um 

evento e não como obra de arte, tendo dedicado um capítulo inteiro de seu livro a essa 

temática: "A Performance é considerada arte não porque ela gosta do status de ser obra de 

arte, mas porque ela acontece como evento"95 (2008 : 46) (tradução pessoal). Subentendido 

em seu discurso, está contido o ponto de vista dessa rede de atributos gerados pelo 

estímulo do evento-instante, que se torna situação desencadeadora de reações múltiplas ou 

de feedback looping, como precisou a autora.  

Também assim, a Performance age como desencadeadora de processos e não como matéria 

encerrada. Deste modo, da perspectiva da Performatividade como Princípio, o evento passa 

a ser entendido como possibilidade de ocorrência ou de manifestação dessa 

Performatividade, sem no entanto configurar-se como uma finalidade performativa pré-

concebida. 

A Obra como Projeto 

Seguindo essa lógica, as categorias de divisão denominadas processo criativo e produto 

artístico, ou seja, a parte tornada visível/pública desse processo, o enunciado, se 

engendram como constituintes mistos do próprio evento, já evocado como uma Obra 
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 [The Performance is regarded as art not because it enjoys the status of an artwork but because it takes 
place as an event]. 
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aberta (ECO, 1968), ou um work in progress (COHEN, 2004), uma vez que é acionador de 

efeitos colaterais que contaminam a sua própria ocorrência. Assim, não apenas evento, mas 

o planejamento prévio e sua decorrência passam a integrar a noção de Obra.  

O processo aparece assim como incluído na própria obra: aplacado, não 
extinto; consolidado, não enrijecido; tornado estável e definitivo na calma 
e imodificável perfeição da obra, mas, precisamente por isso, não 
identificável numa trajetória histórica, psicológica e temporal. (PAREYSON, 
1997 : 197) 

Além de incorporar o processo criativo como manifestação da obra, como proposto pelo 

filósofo italiano Luigi Pareyson, assumindo a condição dinâmica de constituição dela, ao 

considerar a Performance como evento, Fischer-Lichte designa dinamicidade também ao 

que convencionalmente chamar-se-ia produto ou "obra". Diferentemente de uma lógica de 

produto acabada, ou seja, que se encerra como objeto ou materialidade, expandindo-se 

apenas no sentido da interpretação gerada pela recepção do público, a noção de evento 

sugere que há um acabamento necessário para tornar visível (enunciar) uma concepção 

processual prévia, mas que é passível de se derivar. 

O caráter intermediário da execução, em que o intérprete se faz o 
mediador entre a obra de arte e um público, e visa não apenas interpretar 
e dar vida à obra, mas "apresentá-la" ao espectador ou ao ouvinte, 
sugerindo-lhe ou facilitando-se a compreensão, não modifica a estrutura 
geral da execução assim como se dá na leitura, mas a carrega com novos 
aspectos, novas exigências e novas possibilidades. É sobretudo evidente 
que a execução nesse caso, deve ser completa, e não se limitar por 
exemplo a esse tipo de execução que se executa muitas vezes quando 
alguém "lê" ao piano uma obra musical, e integra interiormente a sua 
insuficiente sonorização, de sorte que a obra se faz presente e vida não 
tanto nos sons realmente produzidos quanto naqueles que através deles 
são imaginados e figurados. (PAREYSON, 1993 : 253) 

No evento, situação em que o artista se faz mediador entre a "obra" e o público, como 

sugere Pareyson, não há uma modificação da estrutura geral de execução, condicionada 

também à preparação prévia, mas há uma vitalidade que reverbera de forma figurada, 

imaginada, em feedback looping, naqueles que co-presenciaram o evento, abrindo 

possibilidades de derivações da mesma concepção. Ou seja, o próprio evento pode assumir 

outros suportes ou mídias de extensão que viabilizem as reverberações geradas por ele. 
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Nesse sentido, pensar a Obra como Projeto envolve incorporar a ideia, o processo de 

construção e seu desenvolvimento, o evento em si, a reverberação do evento e as 

extensões e expansões decorrentes dele. Assumindo essa noção de Projeto, portanto, o 

Princípio da Performatividade estaria embutido como elo articulador da formatividade96 

(PAREYSON,1983) das ações-pensamento aqui discutidas. Assim, Projeto é o termo que 

melhor caracteriza o conjunto gerado pelas ações-pensamento discutidas nesta tese, já que 

não há necessariamente uma prerrogativa pré-definida quanto ao suporte final da Obra 

(espetáculo, exposição, Performance), mas sim, como afirmou Eric Bogosian na epígrafe de 

abertura desta seção, uma preocupação quanto aos efeitos gerados pela ação. 

Retomando as questões referentes à performance, essa noção de Projeto também se 

aproxima do que a pesquisadora Eleonora Fabião chama de Programa Performativo, no 

sentido que se trata de um disparador da ação. 

Sugiro que a desconstrução da representação, tão fundamental na arte da 
performance, é operada através de um procedimento composicional 
específico: o programa performativo [grifo da autora]. Chamo este 
procedimento de “programa” inspirada pela uso da palavra por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari no famoso “28 de novembro de 1947– como criar 
para si um Corpo sem Órgãos”. Neste texto os autores sugerem que o 
programa é o “motor da experimentação”. Programa é motor de 
experimentação porque a prática do programa cria corpo e relações entre 
corpos; deflagra negociações de pertencimento; ativa circulações afetivas 
impensáveis antes da formulação e execução do programa. Programa é 
motor de experimentação psicofísica e política (...) Muito objetivamente, o 
programa é o enunciado da performance. (2013 : 4) 

A autora opta pelo termo Programa numa alusão explícita à experimentação proposta pelos 

filósofos franceses, no sentido de desaprender hábitos e sistemas funcionais, ao mesmo 

tempo em que o trata como planejamento enunciativo da ação. Essa última característica 

será recuperada mais adiante quando falaremos da relação entre Projeto e Arte Conceitual, 

uma vez que o aspecto discursivo e enunciativo da ideia se torna determinante na 

percepção da obra. 

Por outro lado, Projeto ainda me parece um termo que melhor localiza as produções aqui 

em questão, uma vez que permite sua associação com aspectos operacionais da dinâmica 
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 A base do pensamento da formatividade de Pareyson está na compreensão de que não existe e existe forma 
a priori, ou seja, antes da obra "ir se fazendo". "Não existe porque como formada só existirá quando concluir o 
processo e existe, porque como formante já age desde que começa o processo". (PAREYSON, 1993 : 75) 
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poética da obra, contribuindo para a possibilidade de definição de um Projeto Poético 

(RANGEL, 2013). Esses aspectos envolvem não apenas uma enunciação da ação, mas uma 

reunião de técnicas e instrumentos que se apresentam como necessários ao percurso 

poético: “os instrumentos serão os mais adequados para dar visibilidade e comunicabilidade 

a cada objeto em seu contexto e contingência” (RANGEL, 2013 : s/p). Ou seja, enquanto 

dispositivo, o Performativo é capaz de instaurar processos diversos que apresentarão, cada 

qual em específico, uma demanda quanto à visibilidade e à comunicabilidade de seu objeto, 

sugerindo uma lógica interna própria. 

* 

Por fim, retomando a noção de dispositivo, na conclusão de seu texto, Deleuze defende que 

a consequência da filosofia do dispositivo está numa "mudança de orientação que se desvie 

do Eterno para apreender o novo. O novo não se designa moda, mas, pelo contrário, a 

criatividade variável segundo os dispositivos" (1999: 160). Para defender ideia semelhante, 

quando de sua primeira exposição individual no Brasil, Marina Abramovic comparou a Arte 

da Performance à Fênix, ave mitológica que morre e renasce das cinzas. Pareceu-me uma 

boa imagem para localizar o movediço desconforto da linguagem e seu recorrente ciclo de 

falência, conforme já discutido na sessão anterior. 

Assim, para concluir, fugindo da fixidez de linguagens ou conceitos, a noção de Projeto 

associada à de dispositivo favorece a compreensão contingencial do acontecimento e do 

procedimento artístico, convocando a Performance como ferramenta para alcance desse 

novo. Como afirma o artista Vito Acconci, também reconhecido por suas performances na 

década de 1970, “não se pode fazer performances por um longo período: performance tem 

que ser um modo de romper um tipo de arte na intenção de encontrar/inventar outro (...) 

Eu parei de fazer o que se chama `performance` porque eu me acostumei demais a ela”97 

(ACCONCI, 2014 : s/n). No caso, ele se refere à performance como linguagem artística, mas 

reforça o lugar fugidio em que a performance, ou a performatividade, deve se infiltrar. 

                                                           

97
 [You can't do performances for too long a time: performance has to be a way of breaking out of one kind of 

art in order to find/invent another kind. (…) I stopped doing so-called ‘performance' because I got too used to 
it.] 
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[Qualidades derivadas em torno de Poéticas do Convívio] 

Nós, os privilegiados, temos que propor na ação porque o momento, o 
agora, é a única realidade tangível que ainda comunica algo.  

Lygia Clark (Carta para Hélio Oiticica) 

No combate entre você e o mundo, prefira o mundo. 
Franz Kafka 

Aparentemente, é a partir do que ela não é que melhor consegue se definir poéticas. Assim 

como o fugidio da performance, ela se instaura no exercício vivencial da atividade artística, 

se colocando como um percurso que tenta traduzir “em termos normativos e operativos um 

determinado gosto, que por sua vez é toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma 

época projetada no campo da arte” (PAREYSON, 1997 : 11). Diferentemente da estética que 

“tem um caráter filosófico e especulativo, a poética tem um caráter programático e 

operativo” (Idem : 15) e, dessa forma, ganha validade quando inserida em seu sentido 

histórico e formativo. Ou seja, não há como tornar uma poética absoluta ou colocá-la num 

âmbito de parâmetro crítico da arte. Ela simplesmente acomoda fazeres e procedimentos 

que apontam para determinadas qualidades e saberes. 

É a partir disso que identifico um certo conjunto de práticas que dão um acercamento do 

que venha a ser o que chamo de Poéticas do Convívio. Inicialmente, volto a destacar os itens 

já discutidos na 1ª seção desta tese, bem como, na abertura desta, começando pelo 

entendimento da performance como um dispositivo criativo e, portanto, instaurador de 

princípios e modos.  

O performativo se afirma como meio de atravessamento interdisciplinar e inter-linguagens 

artísticas que favorece a uma diversidade de modos de apresentação/enunciação da obra 

de arte e, assim, corrobora para uma configuração mista das ações-pensamentos. Por sua 

vez, essas ações-pensamentos são caracterizadas por um conjunto de vetores relacionados 

tanto a uma prática artística quanto à produção de conhecimento sobre elas mesmas, 

formando um Projeto Poético (RANGEL, 2013), conforme já apresentado anteriormente. 

Ainda, esse mesmo performativo estabelece uma abertura na disposição relacional entre 

artista, evento e público que desemboca na ideia de participativo na arte. Apesar de não ser 

a tônica de toda e qualquer manifestação performática, o deslocamento proposto pela 
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participação, implícita ou explícita, no performativo sugere um posicionamento crítico sobre 

o lugar do artista e do espectador. Como elucida Bishop, “apesar dos objetivos e produções 

desses vários artistas e grupos variarem enormemente, todos estão ligados pela crença no 

empoderamento da criatividade da ação coletiva e no compartilhamento de ideias”98 

(BISHOP, 2006 : 179) (tradução pessoal). Assim, reencontramos a vontade de estar juntos já 

anunciada anteriormente e o espaço público como local de insurgência desse 

compartilhamento, conforme atestado pela proliferação de coletivos artísticos e suas 

intervenções-composições, a partir de 1990, ressurgindo como espaço de heterogeneidades 

almejadas. 

Apesar da rua e do urbano se destacarem como esse espaço público de ação, questões 

como acessibilidade, visibilidade e engajamento político e social são o pano de fundo dessas 

proposições, sendo também as dimensões pretendidas como predominantes dessa 

perspectiva poética. Se observamos que o espaço público, em meados do século XX, era 

uma alternativa ao disputado circuito de arte, tendo sido absorvido e valorizado por esse 

mesmo circuito, especialmente, décadas depois, na atualidade, é possível notar que a 

dimensão pública dialoga com a rua como esse espaço próprio de interação cotidiana e 

heterogênea. No entanto, ele não se dispõe exclusivamente nela, no sentido que a 

coletividade social aspirada também se encontra em contextos periféricos ou em redes de 

compartilhamento transversais. Seguindo com Bishop, “essas práticas estão menos 

interessadas numa estética relacional do que em recompensas criativas da atividade 

colaborativa – seja na forma como se trabalha com comunidades pré-existentes ou 

estabelecendo sua própria rede interdisciplinar”99(idem: 179) (tradução pessoal).  

Se naquela época, o questionamento discursivo da prática artística estava centrado na 

interrogação central sobre quais os limites da arte, evocando temas políticos mesmo que 

ainda dialogando no âmbito da arte, entendo que, a partir dos anos 1990, surge um atalho 

nessa perspectiva que direciona ao estabelecimento do social como esfera de atuação 

direta e aplicada, estendendo, portanto, os diálogos a outras esferas e a demandas 
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 [Although the objectives and output of these various artists and groups vary enormously, all are linked by  
belief in the empowering creativity of collective action and shared ideas] 
99

 [These practices are less interested in a relational aesthetics than in the creative rewards of collaborative 
activity - whether in the form of working with preexisting communities or establishing one's own 
interdisciplinary network]  
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relacionadas a esse social. Como afirma o pesquisador espanhol Óscar Cornago, “os 

mecanismos de representação se voltam para o exterior da cena, tentando apelar de 

maneira direta à realidade” (2008 : 24).  Nesse sentido, os encontros e diálogos (BOURRIAD, 

2009), alvos desse tipo de prática artística, buscam encontrar formas de sociabilidade e 

modos de tornar esse social aparente por meio de procedimentos artísticos, afastando-se 

de “utopias revolucionárias” e investigando “utopias da proximidade” (CORNAGO, 2008 : 

25). 

Maneiras de convívio e troca são sugeridas, assim, como possibilidades de intermédio entre 

essas duas esferas,  desaguando no desenvolvimento de estratégias que favoreçam essa 

interlocução, como: o compartilhamento de narrativas privadas alheias, situações imersivas 

de colaboração, a observação e a interlocução com a cidade como dado público por 

excelência, a incorporação de não-atores como performers de si mesmos, a distribuição da 

criação sobre o dado de pesquisa de campo, dentre outros. Esses são alguns dos formatos 

que identifico como esclarecedores desse Projeto Poético e que serão exemplificados mais 

adiante. 

De um modo geral, os modos de apresentação ou de interação com o Outro, não-

profissional do campo da arte, regem os contornos desses formatos trazendo à tona 

sujeitos, temas, locais e estórias ausentes do eixo de visibilidade dominante, destacando 

assim cenários liminares (CABALLERO, 2007). Ainda, essa aproximação suscita um confronto 

entre subjetividades com o intuito de expor diferenças de condutas e de contextos. 

Argumentam Laclau e Mouffe, "somos confrontados com uma situação 
diferente: a presença do "outro "me impede de ser totalmente eu mesmo. 
A relação não surge de totalidades completas, mas da impossibilidade de 
sua constituição.” Em outras palavras, a presença do que não sou eu torna 
a minha identidade precária e vulnerável, e a ameaça que o outro 
representa transforma meu próprio senso de auto em algo 
questionável100. (apud BISHOP, 2004 : 66) 

Deste modo, o deslocamento das certezas e de constituições fixas, de bordas bem definidas, 

são destacadas como intuito inerente dessas práticas. Além disso, um tensionamento na 

                                                           
100

 [Argue Laclau and Mouffe, “we are confronted with a different situation: the presence of the ‘Other’ 
prevents me from being totally myself. The relation arises not from full totalities, but from the impossibility of 
their constitution.’’ In other words, the presence of what is not me renders my identity precarious and 
vulnerable, and the threat that the other represents transforms my own sense of self into something 
questionable] 



113 

 

relação entre ficcionalidade e realidade é estabelecida, assim como a dicotomia entre 

representação e presentação disposta pela performance, uma vez que dados do real 

tornam-se matéria viva nessas práticas. 

Termos como “Teatros do real” (FERNANDES, 2009, 2013; SAISON, 1998) ou o “Retorno do 

real” (FOSTER, 1996) passam a operar e ganham cada vez mais legitimidade em práticas 

artísticas do campo do teatro e do performativo, evidenciando esse tensionamento entre a 

área específica da construção criativa e a apropriação de concretudes da realidade.  

 Considerados por teóricos como Hans-Thies Lehmann “irrupções do real” 
no tecido simbólico da representação, lidos por outros como incursões 
radicais de performatividade na moldura simbólica da teatralidade, como 
é o caso de Josette Féral, os “teatros do real” foram assim nomeados por 
Maryvonne Saison no final da década de 1990 (...) Desviando-se dos 
problemas de definição do que seria esse real, Saison partia da distinção 
filosófica presente em língua alemã para dar conta do argumento, ao opor 
Vorstellung (representação) a Darstellung (apresentação), na tentativa de 
designar a colocação em presença da própria coisa e não a ação psíquica 
que a torna presente ao espírito, e define toda representação como um 
gesto de envio a algo que não está ali. (FERNANDES, 2013 : 3-4) 

Se por um lado, a terminologia de apoio no real demonstra um desejo de “investigar as 

realidades sociais do outro e interrogar sobre os muitos territórios de alteridade e exclusão 

social do país” (FERNANDES, 2009, p. 83), por outro, ela amplia o leque de possibilidades do 

entendimento desse real e, nesse sentido, encara a mesma dificuldade epistemológica 

vivida pela performance, décadas antes, quanto à precisão da abordagem.  

Discussões semelhantes, já iniciadas pela Performance, encontram ressonâncias nas 

instituídas na atualidade, quando questionados os sentidos do real em práticas de 

presenças, delegando, especificamente no campo do teatro, procedimentos artísticos, 

como: utilização de dados autobiográficos, como, por exemplo, os Biodramas da argentina 

Vivi Tellas ou solos de diferentes criadores brasileiros; a confirmação atestada por materiais 

documentais, como os praticados pelo Teatro Documentário (SOLER, 2011); a utilização de 

não-atores em cena, que vai desde uma aplicação como a realizada pelo brasileiro Augusto 

Boal à utilizada por grupos como o Rimini Protokoll, que os considera especialistas [experts] 

de si mesmos; a afirmação de site specific que conferem contextualidade à obra.  

A abrangência do termo engloba uma grande variedade de modos de 
criação de forma a evidenciar suas fontes documentais, que podem advir 
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de transcrições, gravações, entrevistas, depoimentos, documentários, 
fotografias, entre outros, e podem incluir o deslocamento espacial para 
algum site specific (isso é, espaços que se tornam teatrais pelo uso, mas 
que tem outras funções na vida real), ou serem transmitidos ao vivo pela 
internet, em tempo real: o importante é que produzam um “efeito de 
real” (BARTHES, 2004), um efeito que confira alguma legitimidade e 
evidencie a relação do que traz a arte com o real verdadeiro, ou até 
mesmo, que seja realmente verdadeiro o que se tome como arte. 
(CARREIRA; BULHÕES, 2013 : 34) 

Nesse sentido, Poéticas do Convívio tangenciam o campo referencial dessas práticas do real, 

mas são específicas no tipo de tratamento dado ao envolvimento com esses agentes do 

real. Estabelecer o convívio, como aqui se propõe, implica em utilizar a experiência latente 

desse convívio para o desenvolvimento da obra, não sendo objetivo direto a comprovação 

ou a evidência da realidade. Assim, procedimentos, por exemplo, como a inclusão de dados 

autobiográficos como elemento criativo não se garantem exclusivamente como a evidência 

de uma experiência do plano real. Ou melhor, o artifício do autobiográfico pode se 

configurar como uma necessidade de afirmação de uma evidência social, ao mesmo tempo 

em que pode ser utilizado como mecanismo para tornar real ao criador e à experiência de 

convívio.  

Como exemplo, gostaria de mencionar brevemente a obra do coreógrafo francês Xavier Le 

Roy, Retrospectiva, que em julho de 2013 foi exposta no foyer do Teatro Castro Alves, em 

Salvador, por ocasião da realização do VII Festival Interação e Conectividade, da Dimenti 

Produções, sobre a qual o próprio criador explica ao ser, por mim, indagado:  

Maicyra – Eu gostaria de te perguntar sobre quais são os objetivos dessa 
proposta de conexão entre seus trabalhos antigos (retrospectiva) e os 
trabalhos artísticos e a biografia dos criadores que convidou. Quais são os 
pontos que deseja conectar? 
Xavier – Eu quero propor que há conexões, mas não há um objetivo 
específico. Talvez não nessa direção. O objetivo é pensar sobre o que 
produz experiência e uma experiência é sempre produzida por história, 
história de cada pessoa. (...) É mais uma operação que permite criar deste 
modo: pedir aos performers que façam suas próprias retrospectivas do 
meu trabalho. Apenas uma sentença. (...) Eu poderia colocar: criar esta 
estória, que é uma ficção como qualquer estória, que mostra as relações 
entre coisas diferentes que se encontram, tudo tornado possível por 
decisões realizadas pelos performers, mas também por mim 
anteriormente. Que tipo de estória ou conexão este encontro faz você 
pensar ou falar sobre? Talvez seja esse o objetivo? Utilizar a obra como 



115 

 

algo existente com o qual possa se confrontar101. (LE ROY, 2013 : s/p) 
(tradução pessoal) 

Retrospectiva, como o próprio coreógrafo define, é uma exposição concebida como uma 

coreografia, criada a partir de solos desenvolvidos pelo criador entre os anos de 1998 e 

2009. Para desenvolver a “exposição coreográfica”, o francês convidou 10 criadores que 

receberam vídeos de suas obras, selecionadas para compor a exposição, e que tinham , por 

sua vez, a missão de desenvolver pontos de conexão com suas próprias biografias 

(narrativas) e trabalhos artísticos (coreografias). Assim, o ambiente estava dividido em 2 

salas com funções distintas: na primeira, o visitante, que chegava a qualquer hora dentre o 

intervalo designado para visitação, era recebido por 4 criadores que desenvolviam ações 

específicas em cada parede do ambiente (quadrado); na segunda, o visitante era convidado 

pelos demais criadores a visualizar vídeos das obras do coreógrafo-diretor e a conversar 

sobre o processo criativo da obra e o período de residência, como chamaram, ou seja, o 

período de construção da obra a partir da estrutura inicial lançada por Xavier. 

Mais especificamente na primeira sala, onde acontecia a etapa de recepção e exposição em 

si, numa primeira parede encontrava-se um criador, também receptor dos visitantes, que 

desenvolvia sua retrospectiva pessoal em conexão com a de Le Roy e a interrompia sempre 

que um novo visitante adentrava o ambiente, anunciado através de um sinal sonoro, e 

trocando de local de forma rotativa com os demais; na segunda, o criador desenvolvia em 

looping uma coreografia do próprio Xavier, que também era interrompida pelo anúncio 

sonoro de chegada de um novo visitante produzido pelo primeiro; na terceira, a 

retrospectiva pessoal do criador era desenvolvida sem interrupções; e na quarta, o criador 

permanecia em uma postura imóvel, relacionada a coreografias do francês, como uma 

escultura, sendo interrompido pelo mesmo aviso sonoro da chegada de visitante. Assim, 

                                                           
101

 [Maicyra – I would like to ask you about which are the goals in this proposal of connection between your 
past works (retrospective)and the other artists past work/biography. Which are the points you want to 
connect? 
Xavier – I want to propose that there are connections but there is not a specific aim. Maybe not in this 
direction. The aim is to think of what produces an experience and an experience is always produced by history, 
history of each person. (…) It´s more an operation that allows to work on this: to ask performers to do their 
own retrospective of my work. Only in a sentence. (…) I could put: create this story, that is a fiction like any 
story, which shows the relationships between different things being encountered, all made up by decisions 
that you make (the performers) but also decisions that I have made before. (…) What kind of story or 
connection does this makes you think about, speak about? Maybe that’s the aim: using the work as something 
existing to confront with] 
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revezavam-se rotativamente, até que a cada 1 hora os criadores da sala 1 trocavam de 

posição com os criadores da sala 2. 

Não sendo o propósito adentrar os meandros complexos que a obra suscita, por ora serve-

nos observar que o tratamento dado pelo coreógrafo francês não se deteve em garantir 

uma precisão de esclarecimento do real de sua carreira, a ponto de evidenciar como 

destaque seu histórico de trabalhos, ou os dados biográficos lançados pelos criadores, de 

forma sólida. Antes, estabeleceu o biográfico como mediador entre trajetórias, acentuando 

o procedimento operativo de composição da exposição, com a finalidade de gerar 

autenticidade de discurso via a apropriação dos dados por parte dos criadores. Assim, o que 

Xavier propõe é que sua retrospectiva pessoal encontre o sentido de experiência dentre os 

criadores, para que possa assumir a qualidade da conexão esperada. 

Logo, a ideia de experiência perpassa o que ele chama de conexão entre sua retrospectiva 

particular e as retrospectivas alheias, se aproximando do que o professor Jorge Larrosa 

Bondia compreende como constituinte básica dessa noção: “A experiência é o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o 

que toca” (BONDÍA, 2002 : 21). Ao mesmo tempo, compartir a experiência no modo como 

praticado por Le Roy, acerca-se de práticas de apropriação também praticadas por artistas 

conceituais, não no sentido do objeto material, mas no sentido do “tornar seu”: “qualquer 

um que entenda uma obra de arte possui a ela. Todos nós possuímos a Mona Lisa”102 

(LEWITT, 2014 : s/p) ( tradução pessoal). 

Retomando a relação entre Teatros do Real e Poéticas do Convívio, o sentido da experiência 

pretendido no primeiro se passa quando da percepção no ato de recepção da obra, uma vez 

que o “efeito de real” se estabelece na ruptura do sentido de ficcionalidade, paradigmático 

da obra de arte.  

Nesse caso, para que o real surja é preciso que o espectador perceba 
como o procedimento ficcional o conduz à experiência da realidade e, 
como isso, transforma o ato da recepção. Ainda que essa percepção não 
seja de todo consciente como processo, o espectador percebe o seu 
efeito. (CARREIRA; BULHÕES, 2013 : 37) 

                                                           
102

 [Anyone who understands the work of art owns it. We all own the Mona Lisa] 
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A experiência vivenciada pelo espectador é mediada por essa ambivalência entre o dado 

real e ficcional, estipulada na situação ao vivo, infiltrando-se aí o efeito do “verdadeiro”. Por 

outro lado, a dimensão pretendida por projetos que se afinam como Poéticas do Convívio 

instaura-se no formato de processo criativo, a partir do compartilhamento de dados de 

realidade e do sentido de experiência apropriada pelos envolvidos, não se enquadrando 

como objetivo dela a percepção de um efeito de veracidade. Nesse sentido, recursos como 

a utilização de testemunhos/narrativas alheias, materiais documentais (textos, fotografias, 

vídeos) e mesmo a utilização de não-atores em cena são mecanismos comuns a ambas as 

poéticas, contudo manifestam um tipo de tratamento diferenciado desses mesmos 

recursos. 

Para percorrer labirintos evocados pela aproximação do convívio, irei me utilizar 

parcialmente de considerações do pesquisador argentino Jorge Dubatti, uma vez que ele se 

propõe a redefinir a teatralidade a partir da identificação, descrição e análise das suas 

estruturas conviviais. Apesar de algumas afirmações rígidas acerca do espectro do que seria 

a linguagem teatral, que não nos interessam como território exclusivo, em El convivio 

teatral, o pesquisador elucida uma matriz ancestral relacionada aos modos de convivência 

coletiva, a partir da qual a necessidade de manifestação teatral se estruturou e, 

especialmente, a partir dos estudos de Florence Dupont (1991; 1994), sobre as práticas 

literárias orais na cultura greco-romana, desenvolve uma série de parâmetros oriundos de 

situações de convívio. 

Inicialmente, ao destrinchar o acontecimento teatral em três aspectos, ele define o convivial 

como sendo uma 

conjunção de presenças e intercâmbio humano direto, sem intermédios 
nem delegações que possibilitem a ausência de corpos. Não se vai ao 
teatro para estar só: o convívio é uma prática de socialização de corpos 
presentes, de afetação comunitária, e significa uma atitude negativa ante 
a desterritorialização sociocomunicacional propiciada pelas 
intermediações técnicas103. (2003 : 16) (tradução pessoal) 

                                                           
103

 [Conjunción de presencias e intercambio humano directo, sin intermediaciones ni delegaciones que 
posibiliten la ausencia de los cuerpos. No se va al teatro para estar solo: el convivio es una práctica de 
socialización de cuerpos presentes, de afectación comunitaria, y significa una actitud negativa ante la 
desterritorialización sociocomunicacional propiciada por las intermediaciones técnicas]  
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Dubatti reforça claramente a situação da presença dos corpos como sendo critério básico 

para o convívio e, apesar de não nos interessar por ora uma defesa ou uma discussão sobre 

o que vem ser a ser propriamente a presença na atualidade digital, vale mencionar que, no 

caso desta tese, estou também me apoiando na presença analógica como preceito. 

Seguindo a partir dessa base inicial, o autor descreve itens determinados por essa 

convivência (2003 : 14), dentre os quais destaco e reformulo diante do que me interessa 

localizar. O convívio: 

 implica a reunião de duas ou mais pessoas, em um centro territorial, durante 
determinado tempo de troca de sociabilidades, no qual se distribuem e alternam 
papéis; 

 entranha a palavra companhia, que etimologicamente significaria “compartir o pão”, 
e neste sentido sugere o encontro de afetos entre o Eu e o Outro, suspendendo a 
ideia de soliptismo e isolamento;  

 indica proximidade, escuta e visibilidade estreitas; 

 é efêmero e irrepetível, uma vez que se dá no fluir do tempo, na dupla dinâmica 
Bergsoniana: objetiva e subjetiva;  

 restitui à arte o caráter de situada, condicionada à ordem espaço-temporal do 
encontro entre os sujeitos. 

Ainda que, do ponto de vista do interior de qualquer relação, o convívio esteja presente 

como unidade intrínseca ao dialogismo comunicacional, entendê-lo como dimensão enfática 

de um processo de criação implica diferenciá-lo como estratégia de composição e não 

apenas como decorrência de contato.  

Neste caso, a noção de emancipação do espectador (RANCIÈRE, 2012), aquele que se dispõe 

de maneira aberta a um diálogo criativo, se expande para bordas além da cena ou do evento 

ao vivo. O “espectador” é incorporado, ou mesmo apropriado, como sujeito do processo 

criativo podendo estar presente ou não no evento ao vivo. Ou seja, visto deste modo, a 

noção de emancipação não dimensiona uma qualificação como sendo ativa do ponto de 

vista da recepção, mas do envolvimento na constituição processual da obra, já que é a 

dinâmica entre o Eu e o Outro que se destaca como locus do experimento e da experiência. 



119 

 

Assim, o processo criativo pautado na convivialidade sugere que domínios de diferentes 

realidades entrem em conjunção, para o estabelecimento de uma ordem do real que não 

está pautada propriamente na veracidade da estrutura social ou marginal, mas na 

impossibilidade imaginada dessa estrutura.   

A diferença entre estas noções (real e realidade) é essencial.  O real se 
distingue absolutamente da realidade. Esta última pertence ao registro 
simbólico (estamos em um oceano de linguagem). Ela se funde também 
com o registro imaginário. A realidade ‘é o real preso pelo simbólico, com 
o qual vai se tecer o imaginário’. Mas o real está além da realidade. O real 
é aquilo que, de não ter sido vivido da realidade, faz sintoma da vida. É 
aquilo que não funciona, aquilo que dá errado na existência. [...] O real é 
inatingível [...] irrepresentável, impensável, não especulável [...] o ponto 
cego de nosso conhecimento. Lacan voluntariamente repete que o real é o 
impossível. Aliás, é nisto que ‘a verdade está junto do real’, na medida em 
que ‘a dizer inteiramente, é impossível: as palavras faltam’ (J. LACAN, « 
Télévision », Autres écrits, op. cit., p. 509). [...] O real postula uma 
violência feita à ‘boa ordem’, à ordem do logos. Pois a boa ordem não 
quer  saber nada do inaceitável do real. No coração do sistema há esta 
falta, esta fissura ou fissão de uma violência radical, intransitiva. [...] O 
desafio não é sempre, então, para os es critores [...] construir uma obra de 
ficção tendo ares de real, mas de fazer vir o real. (MATHET apud 
MEDEIROS, 2014 : 52) 

Pensar o convívio como utopia da proximidade (CORNAGO, 2008) é investigar também 

modos de sociabilidade que confluam para o questionamento sobre o como viver juntos 

(BARTHES, 2003) e, por extensão, deslocar a arte a um tipo de envolvimento extra 

especializado, na tentativa de encontrar liminaridades inventivas. Os interstícios 

(BOURRIAUD, 2009) criados são sugestivos de aparências latentes estabelecidas a partir de 

confrontos gerados não apenas por meio de uma interação ou troca pontual, mas por um 

processo vivencial de exploração da alteridade.  

Assim sendo, proponho ainda que essas Poéticas do Convívio são assentadas a partir do 

estabelecimento de comunidades provisórias, ou seja, agrupamentos reunidos em torno de 

vínculos temporários e com interesses em comum, já que a atenção destas formações está 

na latência dos arranjos. Diferentemente da noção de coletivo ou grupo que designam por 

seu repertório de colaboração determinadas posições e funções habituadas, o passageiro 

sugere uma superficialidade que serve à identificação de formatos, sem o aprofundamento 

analítico da manutenção de projetos continuados.  
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Deste modo, contrastando com a expectativa de solução ou transformação social, o convívio 

viabiliza opções poéticas contingenciais e, portanto, não reproduzíveis como artifício ou 

garantia democratizante. Essas escolhas poéticas, por sua vez, corroboram para a 

localização da crítica feita por Bishop a Bourriaud, no tocante ao aspecto político dessas 

práticas, na qual defende que a inclusão do Outro em um trabalho de arte não constitui, por 

si só, um trabalho de arte incontroverso. A arte implica uma ação estética e, portanto, a 

investigação poética de participação desse Outro é quem deve reger a orquestração do 

contato, sustentando conflitos e não apagando-os, como presumível de uma harmonia 

relacional. 

Os experimentos liminares propostos por essas práticas, por outro lado, ora alcançam 

inovações no campo artístico e/ou social ora se apresentam como ações de curto ou pouco 

alcance, buscando viabilidades para se suster. Como esclarece Larrosa, acerca dos 

resultados decorrentes do sentido da experiência, “tanto nas línguas germânicas como nas 

latinas, a palavra experiência contém inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo”. 

(BONDÍA, 2002 : 25) Dessa forma, a investigação poética está suscetível a falências, da 

mesma forma que a descobertas. 

Por fim, a disposição convivial acarreta um tensionamento no tocante à autoria da obra de 

arte, uma vez que dilui centralidades tradicionais ao mesmo tempo em que assume um 

posicionamento autoral pautado na concepção. As posições de criação da obra são 

dispersas, no entanto, existe uma regência prevalecente que dispara a constituição da obra. 

Do ponto de vista de uma equivalência de domínios, a atribuição de uma autoria 

supostamente envolveria tolher espaços de autonomia, o que desconsidera as implicações 

decorrentes da adoção de uma autoria nomeada, como será discutido mais adiante.   

Estratégias artísticas de interrupção, intervenção ou sobre-identificação 
são imediatamente descartadas como “antiéticas”, porque todas as 
formas de autoria são equiparadas a autoridade e indiciadas como 
totalizantes. Essa difamação da autoria permite que oposições simplistas 
permaneçam fixas: espectador ativo versus passivo, egoísta e artista 
colaborativo, privilegiados e comunidades carentes, complexidade 
estética versus expressões simples, autonomia fria versus comunidades 
conviviais104. (BISHOP, 2012 : 25) 

                                                           
104

 [Artistic strategies of disruption, intervention or over-identification are immediately ruled out as ‘unethical’ 
because all forms of authorship are equated with authority and indicted as totalizing. Such denigration of 
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Isto posto, admitir uma autoria também significa impulsionar faculdades produtivas da obra, 

que servem como estímulo e não como entrave para a mesma. Recobrando o exemplo da 

exposição Retrospectiva, Le Roy assume o papel autoral disparador e conceptor da obra, 

destacando a operação compartilhada com os demais criadores como estratégia de 

incitação criativa, sem disseminar uma hierarquia de privações. 

Ainda, este aspecto elucida uma relativização necessária ao acompanhamento da 

configuração de poéticas, uma vez que possuem como característica fundamental a 

dinamicidade imanente à prática vivaz. Finalmente, apesar de sua versatilidade, pontos de 

apoio precisam ser assegurados para que delineamentos curvilíneos possam esboçar as 

bordas demarcadas por ela. Assim sendo, os próximos tópicos tornam mais precisas as 

coligações necessárias para um aprofundamento dessa abordagem. 

 

[Material documental] 

Ainda quanto à noção de Projeto, vale retomar o diálogo com a Arte Conceitual105, por meio 

da qual o termo também foi evocado como denominação de Obra, especialmente para 

demarcar a importância quanto à incorporação da documentação da mesma como 

prolongamento ou mesmo espelho da obra, e para estabelecer um contraponto entre a 

demanda conceitual e documental em projetos da atualidade, como será mais evidenciado 

nos exemplos que seguirão a esta seção. Reafirmando os pontos de tangenciamento com as 

proposições do Teatros do Real, verificamos como  

os retornos do real na teatralidade atual sugerem vínculos e diferenças em 
relação à vocação documental que emergiu nos anos sessenta.(...) 

                                                                                                                                                                                     

authorship allows simplistic oppositions to remain in place: active versus passive viewer, egotistical versus 
collaborative artist, privileged versus needy community, aesthetic complexity versus simple expression, cold 
autonomy versus convivial community] 
105

 É importante reforçar o que já foi mencionado anteriormente sobre o que vem a ser propriamente a Arte 
Conceitual. Não se define claramente como um movimento, apesar de alguns artistas assim denominarem sua 
arte, diretamente, mas sintetiza um conjunto de ações que num sentido estendido equivalem a um tipo de 
arte de endereçamento conceitual e conceitualismos (FREIRE, 1999). O termo foi mencionado como tal pela 
primeira vez num texto de Henry Flynt, em 1961, sobre as atividades do Grupo Fluxus (1961-63), e de forma 
genérica reúne uma série de produções do período em que as questões conceituais e também ideológicas 
sobre o sistema da arte e a relação entre a arte e vida se tornam mais evidentes. Assim, encontra-se obras em 
suportes variados como vídeo, fotografia, colagens, recortes, documentação de ações, instalações, 
performances, ações em espaços públicos, dentre outros.  
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Estabelecendo diferenças em relação à construção documental de 
cinquenta anos atrás, o real irrompe, atravessa os marcos estéticos numa 
vocação quase fotográfica e de textura, também como testemunha. 
(SAISON apud CABALLERO, 2007 : 150) 

Nesse sentido, traçarei uma breve contextualização sobre essa vocação documental surgida 

a partir de conceitualismos na arte, para esclarecer o que entendo como vínculos e 

diferenças derivados daí, nas práticas atuais. 

Uma possível Arte Conceitual 

Apesar do conjunto amplo das possibilidades suscitadas pelo Conceitual na Arte e ciente da 

inviabilidade em designar precisamente o que venha a ser uma Arte Conceitual, já que longe 

de ser um movimento específico106 esse termo apenas reúne historicamente alguns artistas 

que partem de enfoques conceituais para a construção de suas obras, destacarei alguns 

aspectos que se repetem e se destacam nessa prática: as estratégias utilizadas na 

elaboração das obras, as características frequentes dessas proposições especialmente 

relacionadas ao caráter efêmero da materialidade como expostas, assim como as 

particularidades nas formas de circulação e recepção delas.  

Para artistas conceituais da década de 1960 e 1970, como explicita a historiadora de arte 

Cristina Freire, "o Projeto é índice de uma obra ausente e ocupa um lugar híbrido, 

intermediário entre a obra e a sua documentação ou entre a ideia e sua realização (FREIRE, 

2006 : 38). Nesse sentido, a noção de Projeto assumida por alguns destes artistas estava 

relacionada a um atributo tutorial ou de planejamento sobre a publicização da obra, sendo 

por vezes também utilizados os termos partitura e instrução. Ainda assim, dois aspectos 

decorrentes desse modo de compreensão de Projeto me interessam discutir para alcançar a 

abordagem sobre a noção de Projeto aqui adotada.  

Conceitualismo e Projeto 

O primeiro deles é a noção de Projeto como forma de notação, ou seja, como indicação 

sobre como tornar visível a ideia. Destarte, de modos muito singulares, cada artista 

desenvolveu sistemas legendados sobre como sua obra deveria ser executada ou exposta. 

                                                           
106

 Na esfera internacional, o termo possui uma aderência mais clara enquanto categoria. No âmbito brasileiro, 
às questões coletivas acerca do conceitual na arte são mais esfumaçadas, sendo impreciso requerer o título de 
Arte Conceitual Brasileira. 
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Sol LeWitt, um dos principais defensores dessa prática, por exemplo, compreendendo que a 

"ideia torna-se uma máquina que fabrica a arte" 107 (1967 : 80) (tradução pessoal), estipulou 

instruções sobre como obras de sua série Wall Paintings [Pinturas de Parede], de 1968 a 

2007, deveriam ser fabricadas. Assim, utilizava-se de um certificado de autenticação e de 

um diagrama no qual constavam as instruções sobre como deveria ser reproduzido o padrão 

de pintura e desenho do trabalho.  

 

Figura 23: Diagrama e Certificado para execução da Pintura de Parede n.49, de Sol LeWitt, 1970.  

A partir dessas instruções, acompanhadas da certificação, a obra poderia ser reproduzida 

por qualquer outra pessoa designada, o que viabilizava autonomia na execução final dela. 

Essa forma de notação evidenciava, portanto, que a materialização da ideia não era 

exatamente a execução da pintura, mas o planejamento da ideia tornada visível pelo 

projeto.  

Com relação a esse aspecto, interessa entender reverberações dessa prática no tipo de 

processo criativo observado por esta pesquisa: o planejamento para execução da ideia 

assume uma tônica na elaboração dessa obra. Como afirma a pesquisadora Lúcia Santaella 

acerca de expressões conceituais na Arte Brasileira, “trata-se, portanto, de uma arte que 
                                                           
107 

 [The idea becomes a machine that makes the art] 
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substituía os métodos convencionais da pintura e escultura por operações linguísticas no 

campo das representações visuais e que levava à dissolução do ‘status objectual’ da obra de 

arte” (2009 : 137). Assim, “como o conceito se tornou o foco, a expressão linguística passou 

a ser admitida como uma forma de arte. Obras de arte passaram a ser corporificadas como 

afirmações/declarações, e uma coleção de afirmações poderiam constituir-se como uma 

exposição”108 (ALTSHULER, 1998 : s/n) (tradução pessoal). 

O aspecto discursivo embutido nessas práticas assumiu não apenas a forma visível da obra, 

através de afirmações, instruções ou relatos (ver figuras  19 e 20), mas também valor na 

apresentação da ideia e na argumentação sobre o objeto artístico. Muitas das obras de 

brasileiros como Hélio Oiticica, por exemplo, passam a ser complementadas pelo discurso 

gerado por suas ações e instalações. Como consequência, o discurso sobre a obra passa a 

ser incorporado, não propriamente como “bula” para a percepção dela, mas como valor 

conceitual adquirido, favorecendo portanto projetos em que a localização argumentativa 

melhor se sustente.  

Projeto e Conceito  

Como herança, como podemos verificar no trecho da entrevista realizada com o artista 

germano/suíço Stefan Kaegi, um dos realizadores que será melhor apresentado no tópico 

seguinte, há uma modificação no modo de relatar e pensar a elaboração de obras, 

entendidas sob a etiqueta da contemporaneidade, ou seja, contaminadas pela interferência 

do Conceitual, da Performance e de filosofias pós-estruturalistas, como já mencionados 

anteriormente. 

Kaegi, ao explicar sobre seus Projetos, o faz por meio da explanação do tipo de estrutura 

que sustenta a condição da obra, ora se assemelhando a regras de um jogo, estando, 

portanto, a ideia passível de ser comunicada não exatamente como qualificação ou enredo, 

mas como formato.  

Maicyra - Eu sempre acho difícil explicar e definir o tipo de trabalho que 
você faz e nessa tentativa acabo sempre descrevendo obras. Quando você 
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 [And as concepts became the focus their linguistic expression was admitted as an artistic form. Artworks 
could be embodied in statements, and a collection of statements could constitute an exhibition] 
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precisa explicar o seu tipo de trabalho a pessoas leigas em relação ao 
teatro, como acha melhor fazer? 

Stefan - Faço como você: eu dou um exemplo. Pode ser mais difícil, pode 
ser mais fácil. Existem trabalhos documentários que têm um assunto 
muito claro, como usinas ou petróleo, ou relação com o capital, ou partem 
da reconstrução de peças históricas. Esses são trabalhos que talvez sejam 
um pouco mais fáceis de explicar. Já os trabalhos mais interativos são mais 
complicados porque dependem do público. Então é como explicar um 
jogo. É o caso, por exemplo, desse trabalho que estamos produzindo 
agora sobre tráfico de armas, Situational Rooms, onde há a utilização de 
Ipads mini como parte da experiência. Mas de toda forma acho mais fácil 
falar sobre as experiências das nossas obras do que as obras que você vê 
no Theater Treffen109 (TT), na maioria das vezes, porque se você explica o 
que uma peça do TT faz, parece muito chato. Muitas vezes é, mas muitas 
vezes não é. Você pode dizer que é uma peça com tal estrela, que é uma 
atriz incrível e etc, mas se você quer descrever qual é a qualidade que ela 
tem, acho mais difícil. Enquanto que um conteúdo interessante como uma 
experiência de caminhar, não acho tão complicado explicar de um modo 
que alguém que não tenha nada a ver com teatro não compreenda 
porque isso pode ser legal. (KAEGI, 2013 : s/p) 

Explicar por meio desse tipo de exemplificação indica sublinhar um roteiro de ação ou 

demarcar um formato de proposição que se diferencia de uma descrição de enredo, aspecto 

visual ou de conteúdo. A elaboração e o planejamento desse formato conduz a obra, 

estabelecendo situações110 para a criação-apreciação dela. 

Projeto como obra 

Seguindo para o segundo aspecto que nos interessa realçar, o mesmo LeWitt estipula o 

Projeto ou as formas de manifestação da ideia como sendo a própria obra.  

Se o artista realizou sua ideia e transformou-a em uma forma visível, 
então, todos os passos do processo tornam-se de importância. A ideia em 
si, mesmo que não tenha sido tornada visual, é tanto uma obra de arte 
quanto qualquer produto acabado. Todas as etapas de intervenção - 
rabiscos, esboços, desenhos, trabalhos fracassados, modelos, estudos, 
pensamentos, conversas - são de interesse. Aqueles que mostram o 

                                                           
109

 Festival realizado anualmente em Berlin, reunindo seleção das melhores produções teatrais dos países de 
língua alemã, na opnião de um comitê julgador, que tenham estreado no ano anterior. 
110

 A título de esclarecimento estilístico, utilizarei a palavra situações, em itálico, quando associada a noção de 
evento, até o tópico relacionado a Comunidades Provisórias, quando será melhor desenvolvida como termo 
específico. 
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processo de pensamento do artista são às vezes mais interessantes do que 
o produto final111. (1967 : 81) (tradução pessoal) 

Nesse sentido, a documentação gerada pelo processo criativo passa a ser incorporada não 

apenas como registro, mas como peça relevante da composição da ideia e, portanto, da 

própria obra112. No entanto, em algumas situações, essa documentação assume ser a 

própria obra e não apenas índice dela.  

Entre 1960 e 1970, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, uma proliferação de 

exposições passa a incorporar documentações como obra de arte, como o caso do artista 

radicado brasileiro, Arthur Barrio, que apresentou na exposição Information, no MOMA de 

Nova Yorque, em 1970, o registro/filme Situações T/T 1, em 16mm, das ações realizadas em 

outra exposição, em Belo Horizonte. 

No Brasil, eventos como a I Exposição Internacional de Arte Postal e a Exposição 

Internacional de Arte Correio, ambas ocorridas na cidade de Recife e organizadas por Paulo 

Bruscky e Ypiranga Filho, em 1975, e Paulo Bruscky e Daniel Santiago, em 1976, 

respectivamente, despertaram a atenção para essa incorporação da documentação como 

obra uma vez que a maioria das obras apresentadas tratava de ações realizadas no espaço 

público ou em meios de comunicação como jornais e postais.  

                                                           
111 

 [If the artist carried through his idea and makes it into visible form, then all the steps in the process are of 
importance. The idea itself, even if not made visual, is as much a work of art as any finished product. All 
intervening steps -scribbles, sketches, drawings, failed works, models, studies, thoughts, conversations- are of 
interest.  Those that show the thought process of the artist are sometimes more interesting than the final 
product] 
112

 Teorias contemporâneas de crítica de arte têm incorporado a questão dos registros de processo criativo na 
análise e percepção das obras, como é o caso da Crítica Genética, que investiga o caminho traçado pelo artista 
até chegar a obra, baseando-se então nas marcas desse percurso, através de documentos relacionados aos 
momentos iniciais de impulso criativo e à memória de formação a operações preliminares diretamente 
relacionadas à obra. Para maiores detalhes, ver: SALLES, Cecília Almeida. Crítica Genética: fundamentos dos 
estudos genéticos sobre o processo de criação artística. São Paulo: EDUC, 2008. 
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Figura 24: Detalhe de jornal com o anúncio sobre a obra Composição Aurorial, de Paulo Bruscky e Daniel 
Santiago, no Jornal do Brasil, 1976.  

 

 

Figura 25: Detalhe de envelope com ação Arte Postal, de Paulo Bruscky,1976.  

Além de questionamentos relacionados à função e aos limites da Arte, ações como a de 

Paulo Bruscky, ilustradas acima, buscavam também alcançar espaços diversificados para a 

circulação artística e, dessa forma, encontravam na documentação sua forma palpável para 

se instalar no meio próprio da arte, galerias, exposições, entre outros. Como sugere o 

curador e pesquisador Bruce Altshuler,  

A proliferação desse tipo de arte foi impulsionada por dois fatores: a 
natureza dessa proliferação estar baseada nas direções dadas pelos 
artistas e uma grande demanda de curadores por exposições de larga 
escala, com obras de artistas sem possibilidade de viajar para localidades 

distantes113. (ALTSHULER, 1998 : s/n) (tradução pessoal) 
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 [The proliferation of the form was driven by two factors: The nature of much new art allowed for its being 
made on the basis of artists' directions, and the great demand by curators of large shows for pieces from 
artists unable to travel to distant venues]. 
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O tipo dessas ações viabilizava um maior deslocamento das obras, já que além de questões 

relativas às possibilidades de reprodução, via vídeo, fotografia ou cópia, a logística de 

viagem e de circulação requeria menor gasto. A documentação, assim, além de ganhar 

espaço como transposição da ação, passou a ser um meio viável para expandir circuitos. 

Projeto como obra e decorrências 

Também, mais recentemente, como já visto na seção anterior, encontramos a questão do 

deslocamento como sendo um ponto central na elaboração das obras, como mencionado 

por Bourriaud na discussão sobre a Estética Relacional, que considerou essa importância 

como efeito de uma urbanização crescente associada à incorporação direta de tecnologias 

de mobilidade no cotidiano. No entanto, a partir de 1990, a noção de deslocamento não se 

refere apenas à monumentalidade material ou espacial das obras e nem a sua capacidade 

de reprodução, mas na criação de situações de encontro entre artistas-propositores e 

público-participante.  

Para citar um exemplo, referente à mobilidade requerida na atualidade, entre setembro de 

2010 e janeiro de 2013, em cidades como Berlim, Buenos Aires, Varsóvia e Delhi, Stefan 

Kaegi e a argentina Lola Arias promoveram o Festival portátil Ciudades Paralelas114, no qual 

oito artistas de áreas diversas, incluindo os próprios organizadores, foram convidados a 

desenvolver projetos específicos para locais funcionais como quartos de Hotéis, Shopping 

Centers, Bibliotecas, Fábricas, dentre outros. Em cada localidade onde foi realizado o 

Festival, os projetos eram re-contextualizados para cada cidade e executados por 

performers locais.  

Cada artista escolheu, portanto, um ambiente para a observação do fenômeno urbano,  

utilizando fones de ouvido, receptores de rádio ou dos próprios usuários dos locais para 

estabelecer a conexão entre artistas, público e a observação do que queriam destacar. O 

sueco Dominic Huber, por exemplo, escolheu a fachada de um edifício de moradias, onde o 

público podia observar os habitantes de cada apartamento através das janelas e vidraças e 

ouvir suas conversas ao vivo, por meio de um sistema de áudio individual. Já Kaegi escolheu 

a observação da cidade a partir de um terraço, cuja trajetória para se chegar até lá e a 
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 Para maiores informações sobre o projeto acessar o sítio eletrônico http://www.ciudadesparalelas.com/. 
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própria observação da cidade abaixo era guiada por um homem cego que compartilhava as 

experiências e memórias daquele dia.  

Em comum entre o que suscita esse tipo de Festival e as proposições Conceituais, encontra-

se a mudança na perspectiva sobre o entendimento da função do artista e mesmo da obra. 

A noção de artista, que numa visão mais convencional é considerado como o “artesão” ou 

manufator da obra, radicaliza-se para um sentido muito mais voltado ao de conceptor dela, 

enquanto que a noção de obra expande-se de um nível material ao de articulação da ideia. 

De acordo com Kaegi e Arias, na descrição conceitual do projeto disponível no sítio 

eletrônico do mesmo, Ciudades Paralelas é “um Festival que não transporta cenários ou 

companhias de atores, mas ideias”115 (tradução pessoal).  

Material Documental 

Por outro lado, se a forma instrutiva própria do Conceitual tinha como atributo central 

questionamentos voltados a um tensionamento sobre o que é a Arte (e suas instituições) e 

suas vias de desconstrução e ruptura de linguagem, a herança delegada ao que entendo 

como sua extensão na contemporaneidade está mais relacionada à investigação de tipos de 

procedimentos criativos em que estratégias semelhantes são acionadas em favor de expor 

ideias como eventos ou situações. À execução e ao aprimoramento técnico das obras, 

unem-se a concepção e a articulação gerada por elas, numa clara evidência de valorização 

ao planejamento de  formato, seja por questões relacionadas a uma otimização logística ou 

a uma expansão ideológica. O que se diz e como se diz a obra passa a ser artifício de 

localização da mesma, uma vez que o discurso é assumido como valor suplementar à 

compreensão contingencial que a mesma emprega enquanto evento.  

Assim, diferentemente do emprego dado por artistas conceituais em que o projeto da obra 

assumia um caráter de reprodutibilidade quanto ao "Do it yourself" ["Faça você mesmo"], a 

noção de Projeto como agora utilizada se aproxima mais de uma lógica de conectividade 

onde a concepção geral da ideia dispara formas integradas de manifestação e exposição da 

mesma, sem configurar-se necessariamente um padrão instrutivo, mas sim um 

planejamento, uma programação. Nesse sentido, a documentação ou os recursos de 

                                                           
115

 [A festival that doesn’t transport stage sets or companies of actors but ideas]  



130 

 

registro passam a ser encarados não apenas como vestígio ou prolongamento da obra, mas 

como matéria viva da mesma. Como afirma a curadora e crítica Glória Ferreira,  

O registro torna-se não apenas outro espaço de inscrição do trabalho, 
como também outro campo do qual percebemos os trabalhos de arte. (...) 
Trata-se não do registro como duplo de algo, mas da imagem como ato de 
produzir uma equivalência num complexo jogo de relações entre o visível 
e o invisível, entre presença e ausência, e entre o visível e a linguagem. 
(COSTA, 2009 : 13) 

Esse sentido se aproxima do que o pesquisador francês Philippe Dubois, chamou de “Efeito 

Cinema na Arte Contemporânea”116, no qual a linguagem cinematográfica e videográfica 

através de mídias de registro têm sido incorporadas como meio para tornar visíveis 

processos anteriores ou exteriores de composição da obra, numa tentativa de sobreposição 

de contextos, discursos e temporalidades.  

Dito de outro modo, o tempo real da experiência da obra se tornou uma 
das estratégias mais firmes das práticas artísticas. As questões em jogo se 
afastaram de uma representação ilusionista, para examinar as próprias 
condições da existência, isto é, a produção de modos diferenciados de 
vida que tornem mais potente a existência real de ações e se constituam 
em rupturas no presente vivido. (COSTA, 2009 : 19) 

Essa sobreposição de temporalidades visa, diferentemente da perspectiva ficcional ou épica 

de atualização histórica em que registros também são tratados como dados factuais ou 

denunciativos, sugerir plataformas de diálogo que interrompam dimensionalidades e 

promovam transversões cambiáveis. Além disso, esse “efeito cinema” convoca a recepção 

da obra à experimentação vivencial do invisível não vivido, mas que se sugere ali presente.  

Assim, recursos de registro117 são utilizados como estratégias de avivamento desse dado 

pré-coletado (ou mesmo coletado ao vivo) assegurando uma conectividade própria da 
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  Título de seu artigo disponível em COSTA, 2009. 
117

 Verificar que não me refiro ao uso do registro (vídeos, áudios, relatos, entre outros) como cenário ou 
ilustração e nem tenho pretensões de apontar “primeiras” aparições disso ou aquilo. Como bem sugere Greg 
Giesekam em seu livro Staging Screen: the use of film and video in Theater [Encenando a tela: o uso do filme e 
do video no Teatro], de 2007, apesar da intensificação do uso nos últimos 25 anos, o início do século já é 
marcado por essa interação, seja a partir de 1904, na França, ou durante a década de 1920, na Alemanha. Nas 
Artes Visuais, também obras de artistas de meados do século como o já citado na seção 1, Marcel Broodhaers, 
tem como material básico o vídeo. Os recursos audiovisuais a que me refiro aqui abordam não apenas a 
questão técnica da linguagem, mas o tipo de conteúdo e de função assumidos na obra. O efeito de 
sobreposição de temporalidades, discutido neste ponto, sugere a apreensão de contextos e discursos, de 
forma documental, fazendo com que o registro dessas realidades, que se pretendem não representacionais, 
entrem em diálogo. 
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dinâmica do hiperlink118, ou seja, promovendo o estabelecimento de vínculos cruzados de 

informações. Deste modo, recursos como o vídeo ou, como no exemplo do Festival 

Ciudades Paralelas, fones de ouvido e relatos são utilizados como artifícios de 

documentação de realidades, transmitidas diretamente ao espectador, que assume também 

a posição de articulador crítico dessa sobreposição. 

Por fim, considerando que os termos documentação e registro soam como evidência ou 

permanência apenas posterior à obra, não contemplando necessariamente a técnica de 

registro como sendo incorporada a essa obra, os termos material documental e 

documentário serão utilizados subsequentemente como equivalentes mais próximos ao que 

se pretende aqui, uma vez que assumem os paradigmas próprios dessas poéticas, se 

afirmando como pontos de vista e testemunhos sobre dada realidade, e passam também a 

ser entendidos como elementos agregados do projeto-obra. O pesquisador Luiz Cláudio da 

Costa, organizador do livro Dispositivos de registro na Arte Contemporânea, localiza bem os 

termos ao explicar os fundamentos de sua publicação:  

Fez-se questão de utilizar a palavra registro, seguindo os problemas 
focados pela visada conceitual na arte, mas importou-se da história do 
cinema o termo documentário, lembrando-se, sobretudo, que esse termo, 
mesmo em seus momentos mais clássicos, jamais foi sinônimo de 
documento ou prova, pois a dramatização, a interpretação, a intervenção 
e a argumentação são atributos dos modos de inventar o cinema. (COSTA, 
2009 : 31) 

Não irei me estender em tensionar a questão da ficcionalidade do documentário, uma vez 

que é também apenas uma possível impressão de realidade, mas nos interessa por ora 

entendê-lo como uma evidência experimentada e compactuada através do testemunho 

direto ou do enquadramento com finalidade de registro, diante do processual.  

Dito deste modo, se o Projeto na Arte Conceitual propunha-se como meio material através 

do qual a ideia torna-se passível de execução e, portanto, reprodução, bem como, torna-se 

suporte argumentativo para a exibição de documentos e vestígios da realização de ações (o 
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 Termo que faz parte de um vocabulário da ordem digital, que se aproxima da discussão sucitada 
anteriormente, na seção 1, sobre os wikis. Foi primeiramente utilizado pelo cientista computacional Ted 
Nelson, em 1964, e é utilizado hoje em dia de forma ampla na Rede Mundial de Computadores (Internet), já 
que é um recurso prático para desenvolvimento de leituras e pesquisas nessa rede, pois viabiliza vínculos entre 
termos e assuntos associados fazendo com que a absorção do assunto aconteça de forma também não-
diretiva. 
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viés do registro), que assumem a posição de obra, nas práticas contemporâneas alvo dessa 

pesquisa, a noção de Projeto articula-se a essa estratégia, mas se diferencia quanto à 

inserção dessa documentação na execução da obra. O planejamento inicial esboçado em 

Projeto funciona como disparador de uma obra que é acontecimento e, deste modo, 

incapaz de garantir um viés de reprodutibilidade autônoma, ao mesmo tempo em que as 

etapas desse decorrer processual (que já é obra) geram documentos que não 

necessariamente se configuram como índices diretos, nem equivalem diretamente a um 

registro de ação, já que estão articulados em rede a uma concepção de evento. Ou seja, 

esses documentos convertem-se em material vivo e deflagrador da enunciação do Projeto, 

como depoimentos e evidências, constituindo-se como obra em si, e não como registro 

tornado obra. 

[Formato Participatório] 

A maioria criou um academicismo dessa relação ou 
da ideia de participação do espectador, a ponto de 

me deixar em dúvida sobre a própria ideia. 
Hélio Oiticica  (carta para Lygia Clark) 

 

Quando falamos em Arte Participativa, no Ocidente, especialmente no Brasil, nos 

remetemos a um período histórico entremeado por questões políticas efervescentes, como 

meados do século XX. Tratar da participação requerida pelo Movimento Neoconcreto ou 

pelo Teatro Engajado de grupos como o Arena, por exemplo, é também tocar em aspectos 

ebulitivos relacionados a movimentos internacionais de emancipação social, como o 

feminismo ou como os movimentos estudantis e de contracultura, como também reportar a 

reverberações de uma política desenvolvimentista da década de 1950, com promessas 

acerca de uma reforma agrária e valorização popular, posteriormente agregada às reações 

advindas de restrições diretas impostas por uma Ditadura Militar. 

Não sendo relevante para essa pesquisa adentrar os meandros dessa efervescência política 

específica, vale-nos por ora confirmar uma coligação entre a proposta de participação na 

arte e anseios políticos como democratização do acesso, des-alienação em relação ao 

capitalismo, miscigenação e reconhecimento de diversidades e inclusão social.  
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Inclusão social 

A especialista Claire Bishop (2012) reconhece três momentos distintos na história do século 

XX em que considera que há uma “virada social” na Arte. Inicialmente aponta as vanguardas 

das primeiras décadas do século (Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo) como movimentos que 

requeriam a ação participativa também em virtude dos efeitos de uma guerra de 

proporções mundiais; num segundo momento, menciona os efeitos pós segunda Grande 

Guerra que se manifestam desde as ações da Internacional Situacionista aos regimes 

repressores na América Latina; e, por último, a queda do regime comunista simbolizada pela 

derubada do Muro de Berlin, em 1989.  Como já mencionado anteriormente, esses três 

momentos encontram seus respectivos ressonantes no Brasil e, da mesma forma, 

contribuem para o desenrolar do pensamento. Retomando: 

De uma perspectiva europeia ocidental, a virada social na arte 
contemporânea pode ser contextualizada por dois momentos históricos 
prévios, ambos sinônimos de agitações políticas e movimentos para 
transformações sociais: a histórica vanguarda europeia, por volta de 1917, 
e a então chamada ‘nova’ vanguarda, de 1968. O ressurgimento notável 
da arte participativa nos anos 90 me leva a acreditar que a queda do 
comunismo, em 1989, é um terceiro ponto de transformação (..) Cada fase 
veio acompanhada por um repensar utópico sobre a relação entre a arte e 
o social e o seu potencial político – manifestado através da reconsideração 
de caminhos pelos quais a arte é produzida, consumida e debatida 119. 
(BISHOP, 2012: 3) 

O que ela chama de “virada social” [social turn], inicialmente mencionada em artigo de 

2006, está relacionado, portanto, a uma canalização da arte, praticada como materialidade 

e capital simbólico, em direção a uma transformação social, pelo menos enquanto intenção. 

Se por um lado, o tratamento social na arte está vinculado ao político na medida em que 

requer uma dimensão crítica da condição histórica vigente, as formas de manifestação 

desse envolvimento crítico-social variam tanto no que concerne a especificidades locais e 

poéticas, quanto a reações macroestruturais aos paradigmas da época. 

                                                           
119

 [From a Western European perspective, the social turn in contemporary art can be contextualized by two 
previous historical moments, both synonymous with political upheaval and movements for social change:  the 
historic avant-garde in Europe circa 1917, and the so-called ‘neo’avant-garde leading 1968. The conspicuous 
resurgence of participatory art in the 1990s leads me to posit the fall of communism in 1989 as a third point of 
transformation (…) Each phase has been accompanied by a utopian rethinking of art’s relationship to the social 
and of its political potential – manifested in a reconsideration of the ways in which art is produced, consumed 
and debated] 
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Na apresentação de heranças da cena atual, a autora menciona como esboço referencial 

dos artistas envolvidos nessas práticas120 pensadores como Walter Benjamin, Paulo Freire, a 

Internacional Situacionista, Deleuze e Guattari e Hankim Bey, para lançar mão de uma rede 

ampliada de interlocuções. 

Todavia, Bishop sustenta como sua base teórica uma linhagem de concepção marxista, 

especialmente amparada nas discussões do filósofo francês Jacques Rancière, o que implica 

numa discussão acirrada sobre os efeitos de determinados discursos políticos no sistema da 

arte e as ciladas embutidas num propósito ético dela como sendo uma atitude previamente 

entendida como “politicamente correta”. Dentre as discussões e problematizações 

levantadas pela pesquisadora, uma delas em especial é relevante para o desenvolvimento 

do pensamento que pretendo apoiar: a solução implícita no discurso da inclusão social no 

campo da arte, com efeitos como empoderamento e transformação cidadã, serve como 

mecanismo de amparo a uma macropolítica do bem-estar social, no entanto, não garante 

uma ruptura ou uma resistência no sentido estético.  

Aspectos como respeito pelo Outro, reconhecimento de diferenças e proteção a liberdades 

contribuem para a crença da Arte como esperança e promessa de um mundo melhor, uma 

vez que encontra objetivos concretos e supostamente mais substantivos e “reais” do que a 

experiência estética em si. Por outro lado, o discurso crítico anti-capitalista, aceito como 

analogia tácita da inclusão do Outro, sugere uma equivalência automática como se essas 

fossem práticas de resistência e, nesse sentido, a quase inviabilidade crítica embutida 

nessas intenções é uma ameaça para sua própria existência democrática (RANCIÈRE, 2012), 

já que anula dissensos. 

É também por meio desse tipo de defesa, que essa inclusão alcança, nos dias atuais, 

diversas formas perversas121 de mídia massiva, sendo empregada desde a colaboração via 

compartilhamento gratuito de vídeos pessoais, feitos por celulares, a grandes empresas 
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 Informação coletada a partir de respostas de artistas-coletivos sobre suas próprias influências, através de 
questionários aplicados pela obra What, How & for Whom [O quê, como e para quem], do Collective Creativity, 
Kassel: Fridericianum/Frankfurt: Revolver, 2005, p. 344-346. 
121

 Não irei me ater a um destrinchamento teórico-conceitual sobre a perversidade, por ora serve entendê-la 
como uma potência negativa (SPINOZA, 2007), uma vez que essa inclusão social assume versões camufladas de 
altruísmo, mas que no entanto opera como via de exploração. 
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lucrativas de telecomunicações a programas de entertainment veiculados como Reality 

Shows.   

Hoje em dia participação é utilizada por empresas como uma ferramenta 
para aprimorar eficiência e força de trabalho moral; é onipresente nos 
meios de comunicação das formas de televisão realista; e é também um 
meio privilegiado para fundações governamentais criarem a impressão da 
inclusão social122 . (BISHOP, 2006c : s/p) (tradução pessoal) 

Deste modo, a participação e o envolvimento social não garantem o apelo político requerido 

por essas práticas artísticas, uma vez que não há receitas fixas sobre essa “boa arte” e nem 

sobre os efeitos éticos acoplados a ela. Do ponto de vista de uma crítica didática, assumir o 

politico como tema explícito (realismo político), como praticado de forma mais intensa em 

meados do século XX, afasta as ambiguidades geradas pelo realismo ético (CORNAGO, 

2008), uma vez que se sustenta em questões relacionadas a conteúdo e não a modos como 

se fazer.  

Deste modo, trato a participação como opção poética, desatrelada de um apelo como 

resistência política a um sistema macroestrutural, uma vez que me interessam as escolhas 

de formato vivenciadas e não, por ora, a eficácia delas decorrentes.  

Social e Arte 

Especificamente no campo teatral, compreendido como de crucial relevância para a 

investigação do encontro ao vivo, autores recentes como Hans-Thies Lehmann, Augusto 

Boal e um conjunto heterogêneo de pensadores relacionados à performance e à 

performatividade, há algumas décadas anteriores, apontam algumas características 

relevantes para a localização do envolvimento social como prática artística. 

Primeiramente, ao analisar a conjuntura do teatro na contemporaneidade realizado na 

Europa, em seu livro de 1999, intitulado Teatro Pós-Dramático, Lehmann sugere uma 

diminuição da relevância da narrativa dramática, expressa pelo texto e concepção cênica, 

em favor de uma fragmentação, em diversas instâncias, dessa cena. Decorrente desse 

aspecto, em palestra ocorrida na cidade de Salvador-Bahia, em sua tournée pelo Brasil, 
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 [Today participation is used by business as a tool for improving efficiency and workforce morale; it is all-
pervasive in the mass-media in the form of reality television; and it is a privileged medium for government 
funding agencies seeking to create the impression of social inclusion] 
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2010, apresenta seis tendências [termo utilizado pelo autor] do teatro contemporâneo, 

dentre as quais as duas primeiras se fazem necessárias no momento. 

A primeira delas diz respeito ao uso de ferramentas colaborativas na construção da cena. 

Apesar de não especificar claramente o teor dessas estratégias, Lehmann menciona 

superficialmente algumas razões e consequências de sua utilização: o fortalecimento de um 

circuito independente; a utilização de espaços alternativos, já que se busca mover a cena 

em direção a “onde o público está” e o emprego de materiais biográficos para a construção 

da mesma.  

Coligada a essa tendência, mas mencionada como uma segunda, encontra-se a interação 

entre teatro e sociedade, mais uma vez reforçada por aspectos políticos como a queda do 

muro de Berlin e os eventos de 11 de setembro, que por sua vez demandaram solidariedade 

em torno do econômico-social. Diante dessa tendência, o autor menciona como decorrência 

o Teatro Documentário e anuncia a utilização de atores não-profissionais na cena, o que 

chama de a “nova politização do teatro”. 

Retomando aspectos das tendências, citadas acima, no Brasil, proposições como o Teatro do 

Oprimido - TO, fundado por Augusto Boal, a partir da década de 70 e com maior visibilidade 

nos anos 1980/90123, parecem preconizar algumas matrizes de conexão com a discussão, 

obviamente por instaurar uma demanda de mudança social: “O nosso desejo é o de 

conhecer o mundo que habitamos, para que possamos transformá-lo da melhor maneira” 

(BOAL, 2007 : 11); assim como, por estabelecer estratégias inclusivas, como a utilização de 

não-atores na cena, no Teatro Fórum e Legislativo, por exemplo, e a expansão de locais e 

públicos apropriados para a realização dela. Como se tornou notório a seu respeito: “todos 

os seres humanos são atores, porque agem, e espectadores, porque observam. Somos 

espect-atores.“(idem : 11) 

Como premissa básica, Boal defendia a apropriação da experiência de vida, 

consequentemente dotada de contradições e poderes da ordem do social, político, 

econômico e psicológico, como material narrativo e compartilhado da cena. Dessa forma, 
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 Período em que há uma compilação estruturada de suas publicações, bem como, tradução de livros. 
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através do convite aberto e mediado pelos coringas124 à plateia, espect-atora, deveria 

intervir na cena com proposições e reflexões sobre o assunto apresentado. Apesar de 

existirem diferentes tipos de formato no TO, que concernem dessa estratégia central, o 

princípio pré-anuncia as ocorrências analisadas por Lehmann, acerca de uma “nova 

politização no teatro”, e apesar do aparente distanciamento geográfico reforça um outro 

aspecto: a disseminação em rede. 

Associado a sua proposição estética, Boal tinha como objetivo a expansão de seu trabalho 

através da preparação de multiplicadores, que por sua vez além de aceitar e acreditar no 

TO, possuíam certa autonomia quanto aos meios de propagação da ação, gerando assim 

maior mobilidade à proposta. 

É também na década de 90 que se registra no Brasil uma proliferação125 da existência de 

coletivos artísticos, que além de discutirem diretamente questões relacionadas ao mercado 

de arte e, portanto, também, à autoria e ao produto objectual, estabeleciam de um modo 

geral uma prática voltada ao urbano e suas implicações sociais e ambientais. Como espaço 

de circulação de suas ações, alguns desses coletivos se associaram temporária ou 

prolongadamente a cooperativas, comunidades/vizinhanças específicas, movimentos sociais 

e ativistas ou mesmo se imbricaram na realização de eventos que viabilizassem o trânsito de 

suas ‘obras’, ideias e, especialmente, promovessem mútuos encontros e trocas. Como 

afirma o curador Fernando Cocchiarale:  

existe um ar comum nas intervenções propostas pelos jovens artistas 
brasileiros dessa passagem de milênio que os distingue e especifica em 
relação ao passado. O paradigma que atualmente empresta sentido a seus 
deslocamentos e conexões é o da rede. Não me refiro apenas aqui à rede 
eletrônica que hoje recobre todo o planeta. (2005 :17) 
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 “O Coringa é uma personagem onisciente que altera, inverte, recoloca, pede para ser refeita sob outra 
perspectiva uma cena, sempre que sinta necessidade de alertar a platéia para algo significativo, concentrando 
a função crítica e distanciada.” Verbete Sistema Coringa em Enciclopédia do Teatro – Itaú Cultural. Disponível 
em 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=conceitos_biografia&
cd_verbete=620. Acesso em 24/11/2012. 
125

 Para maiores esclarecimentos sobre esse assunto, ver a dissertação de André Mesquita, intitulada 
“Insurgências Poéticas: arte ativista e ação coletiva”(2008), bem como textos produzidos por ocasião de 
eventos como o Spa das Artes (Recife-PE), Fora do Eixo (Brasília-DF), EIA (São Paulo-SP), SEU (Porto Alegre-RS), 
dentre outros. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=conceitos_biografia&cd_verbete=620
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=conceitos_biografia&cd_verbete=620
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Sem me ater ao termo jovens artistas, o sentido de rede aqui reforça a comunhão de 

determinados valores ou perspectivas de ação, ao mesmo tempo em que mantém a lacuna 

da divergência, uma vez que não há nenhum tipo de manifesto comum declarado, 

solidificado. Por outro lado, afora proposições baseadas na livre circulação da obra, onde 

outros agentes a podem realizar mediante a autorização do artista, ou seja, não 

demandando a presença física do mesmo, muitos dos eventos, que viabilizaram a efetivação 

dessa rede, foram sustentados financeiramente por editais ou verbas estatais, inseridos 

numa conjuntura específica da política cultural brasileira, que acompanha a lógica da 

terceirização de serviços, através de editais. 

Participar 

Um dos coletivos que continua em ação desde a década de 90 é o, já citado, Grupo de 

Pesquisa Corpos Informáticos (GPCI), fundado em 1992, na Universidade de Brasília, e 

coordenado pela professora e artista Bia Medeiros. Em suas publicações e práticas atuais, o 

grupo vem reforçando o caráter transgressor, ora jocoso ou aglutinador, de suas 

concepções, com referenciais conceituais próprios, como por exemplo em relação à própria 

linguagem a que se dedicam: 

Corpos Informáticos não faz performance, faz fuleragem. Corpos 
Informáticos não faz intervenção urbana, faz composição urbana (e para 
rir utiliza a sigla de composição urbana: C.U.). A composição não intervém 
nem interfere na vida. Se a arte é vida, ela compõe e decompõe. 
(AQUINO; MEDEIROS; MOTA, 2012 : s/p) 

Além da crítica embutida ao desgastado termo performance, realçada anteriormente, o 

grupo convoca a um estreitamento da relação entre arte e vida, por sua vez também 

ressoante do percurso histórico citado anteriormente. Apesar de não desenvolver seus 

trabalhos com enfoque específico em comunidades ou algum aspecto social pontual, 

propõe um contato iterativo126 com o público, que se configura por uma relação em 

repetição, na qual cada repetição é permanentemente a causa da outra, compreendendo a 

obra como fruto dessa contaminação. 

O fuleiro [aquele que pratica a fuleragem] age por iteração. A iteração é 
modo de existência e de compreensão de processos. Ela não é interativa, 

                                                           
126

 Referência citada pelo GCPI: DELEUZE, Gilles. Diferença e Repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 
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ela se repete, cada vez de forma diferente e permite que o outro 
modifique o que está dado, ou foi previsto. (idem: s/p) 

A esse agir com o Outro, compreendendo a obra como processo, ou mesmo o processo 

como produto, artistas de diferentes gerações e contextos vêm buscando apoiar-se no 

desenvolvimento de trabalhos que, de um modo geral, buscam incluir, para trocar. Apesar 

de serem termos (inclusão, troca) de polêmica latente, assim como bem discute Bishop, 

acerca do termo inclusão, uma vez que reforça e reproduz valores de um sistema capital 

imponente, eles servem para localizar o discurso a que se pretende com a arte participativa. 

Como é possível observar na imagem abaixo, retirada de uma apresentação em slides 

organizada pelo artista Xavier Roux e apresentada a corporações, cujo título é Participatory 

Art, ela tem como principal objetivo o envolvimento do Outro (inicialmente, público/plateia 

e, agora, subjetividade alheia e diretamente ativa) no processo de concepção/realização da 

obra: 

 

Figura 26 – trechos de slide sobre Participatory Art, organizado pelo artista Xavier Roux 

A imagem é excessivamente didática, além de sugerir uma quase escala evolutiva, 

mas ilustra de maneira clara o que de fato pretende-se homogeneizar com o discurso da 

Arte Participativa, pré-concebida como eticamente correta e valorosa. Sem me estender na 

discussão sobre essa pré-concepção, amplamente levada a cabo por Bishop (2012), me 

interessa perceber como o campo de ação desloca-se para além do contexto interno à obra, 

entendida até então como peça ou objeto ou mesmo ação, também disposta à 

interatividade (≠ iteratividade), mas que ainda não envolve o público/pessoa como sendo a 

obra. Nesse sentido, sigamos traçando um percurso para facilitar o entendimento e a 

localização sobre a participação no contexto ampliado da obra, sem merecimentos de causa 

ou efeito histórico e sem coligações sequenciadas. 
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É também a partir da década de 1990, no Brasil que o termo Processo Colaborativo passa a 

ser bastante utilizado na área teatral, tendo como ícone de referência o grupo Teatro da 

Vertigem, conduzido por Antônio Araújo, em São Paulo. De forma sintética, o que se 

convencionou chamar de Processo Colaborativo, diz respeito a uma prática de colaboração, 

interna ao grupo, onde se busca amenizar hierarquias e individualidades autorais, por meio 

da interferência mútua das funções no processo de criação e concepção da obra.  Dessa 

forma, por exemplo, o texto-base da peça ia sendo escrito de forma processual por um 

dramaturgo, que acompanhava improvisações realizadas por atores e direção, e vice-versa, 

num investimento profundo e extenso no exercício de pesquisa de linguagem artística, via 

colaboração horizontal.  Assim, ao final, havia uma assinatura autoral em relação a cada 

função, mas estava explícito, diante do formato de processo, que havia uma inter-

contaminação criativa permeando as funções. Nesse sentido, a colaboração estava centrada 

num compartilhamento interno ao grupo, que gerava por sua vez uma ampliação da noção 

sobre quem era criador na obra.  

Dessa forma, se estabeleciam relações que promoviam uma disseminação da função coral 

na cena contemporânea, como apontam Jean-Pierre Sarrazac (2006) e Hans-Thies Lehmann 

(2007), que passaram a assumir esse título, “processo colaborativo” numa clara tentativa de 

inventar um modo particular de fazer teatro, seja por vontade ou por força das suas 

circunstâncias de produção, capaz de “considerá-las como evidências consequentes de um 

teatro que encontra na incompletude o modo mais original de dizer a sua época” (ABREU, 

2007). Essa incompletude repercutia inclusive no princípio agregador dessa forma de 

criação, como afirma Luís Alberto de Abreu, dramaturgo, professor e coordenador do 

Núcleo de Dramaturgia da Escola Livre de Santo André: 

o "acordo" estabelecido não é um acordo de cavalheiros. É um acordo 
tenso, precário, sujeito, muitas vezes, a constantes reavaliações durante o 
percurso. Confrontação (de ideias e material criativo) e acordo são pedras 
angulares no processo colaborativo. (ABREU, 2003: 4) 

Saltando para a primeira década do século XXI, apesar de coexistirem experiências que se 

autodesignam tanto como uma obra relacional, quanto como um processo colaborativo, no 

sentido da afiliação exata do termo ao conceito, algumas experiências começam a 

despontar como poéticas que se situam em uma zona de indiscernibilidade, mas que, no 
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entanto, utilizam a premissa colaborativa, num misto de experiência relacional, convivial, 

com estruturação pré-configurada do envolvimento do Outro.  

Arte Participatória 

Termos como interação, interatividade, cooperação e colaboração despontam como 

palavras-chaves dessas poéticas, que por outro lado se denominam como Arte Socialmente 

Engajada, Arte Aplicada, Artivismo, Arte Participativa, Arte Dialógica, Performance no 

Campo Expandido, Novo Gênero de Arte Pública, dentre outros, cada qual se definindo de 

forma fluida e com escalas diferenciadas de penetração social. 

 De um modo geral, essas práticas buscam romper a auto-referencialidade do discurso 

artístico, incorporando a prática social como meio para alcançar esse deslocamento, e 

propõem uma mudança na percepção estética no sentido que deslocam a atenção da arte 

pautada no visual e sensorial para o discurso e a negociação. 

Além disso, a localização entre disciplinas de conhecimento é também instrumento para 

alcance dessa quebra de referencialidade, como nos mostra o pesquisador mexicano Pablo 

Helguera: 

Artistas que querem trabalhar com comunidades, por qualquer que sejam 
os motivos, podem se beneficiar dos conhecimentos acumulados por várias 
outras disciplinas  - como sociologia, educação, linguística e etnografia – 
para promover decisões sobre como envolver e construir trocas e 
experiências significativas. O Objetivo não é se tornar etnógrafos, 
sociólogos ou educadores amadores, mas entender as complexidades dos 
campos que vieram anteriormente, aprender algumas de suas ferramentas 
e empregá-las no fértil território da arte127. (2011 : XIV) (tradução pessoal) 

Essas intersecções aparecem em projetos participativos com diferentes intensidades e 

propósitos, e realçam o campo liminar onde pretendem se dispor.  

Seguindo, longe de querer demonstrar divisões rigorosas entre essas denominações ou 

entre essas qualidades de participação, buscarei tecer comentários sobre essas qualidades 

                                                           
127

 [Artists who wish to work with communities, for whatever reason, can greatly benefit from the knowledge 
accumulated by various disciplines – such as sociology, education, linguistics, and ethnography – to make 
informed decisions about how to engage and construct meaningful exchanges and experiences. The objective 
is not to turn us into amateur ethnographers, sociologists, or educators but to understand the complexities of 
the fields that have come before us, learn some of their tools, and employ them in the fertile territory of art] 
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de envolvimento para gerar texturas nessas dimensões e facilitar a compreensão do que se 

busca com o participatório.  

Primeiramente, estar em interação pode ser entendido como instância cotidiana inerente 

ao contato e, dessa forma, situar-se num mesmo ambiente poderia se caracterizar como 

interagir. Por outro lado, o sentido do ser afetado e contaminar e ser influenciado por uma 

ação requer mutualidade, uma vez que a disponibilidade subjetiva é necessária em situação 

de i(n)teratividade. Como descreve o Corpos Informáticos, já citado, “a iteração é modo de 

existência e de compreensão de processos. Ela não é interativa, ela se repete, cada vez de 

forma diferente e permite que o outro modifique o que está dado, ou foi previsto. 

(AQUINO; MEDEIROS; MOTA, 2012 : 2 – 6). A diferença entre iteração e interação, 

demarcada pelo grupo, evidencia o tipo de envolvimento requerido por essa possibilidade 

de agir e modificar o que está posto e, nesse sentido, o mero contato entre indivíduos não 

caracterizaria propriamente a interação já que “para olhar (regarder) é preciso estar 

disponível” (STIEGLER, 2007 : 45).  

Partindo, então, desta premissa de disponibilidade para o vínculo da interatividade, aspecto 

primordial para a vontade participativa, Helguera (2011 : 16) estabelece 3 tipos de pré-

disposição para a participação: voluntária, quando há um envolvimento ativo e pronto; não-

voluntária, quando há uma coerção ou uma imposição para o engajamento; e involuntária, 

quando há um envolvimento pautado na causalidade do encontro, sem nenhum tipo de 

esclarecimento sobre a situação de confluência. A configuração deste tipo de participação 

se modifica a cada natureza de projeto, mas nos ajuda a localizar duas instâncias que 

precisam ser distinguidas: a participação como envolvimento direto do espectador no 

acontecimento artístico e a participação como material processual de construção do evento 

artístico. 

Se considerarmos exclusivamente o evento ao vivo, retomando a ideia de feedback looping 

anunciada por Fischer-Lichte (2008), essa interação seria a base para o estabelecimento da 

qualidade performativa, já que a partir desse retorno mútuo que a condição de presença é 

estabelecida. 

Em performance de um modo geral (e não apenas a partir dos anos 1960), 
os espectadores não estão distanciados do evento ao gerar significado, mas 
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sim agem como participantes envolvidos. Mesmo quando alguns 
espectadores se distanciam de forma ostensiva se reclinando em suas 
poltronas ou fazendo comentários desdenhosos em voz alta, eles ainda 
continuam a participar e influenciar o feedback looping da autopoiesis128. 
(FISCHER-LICHTE, 2008 : 183) (tradução pessoal) 

Por outro lado, a ideia de feedback elucida a interação como base para o compartilhamento 

de co-presenças, mas não examina como essa participação pode ser modelada por 

diferentes estruturas e camadas de interação. 

Helguera (2011 : 14 -15), por outro lado, sugere uma taxonomia baseada em quatro tipos, 

quando esse espectador é envolvido por diferentes intensidades. Ele indica primeiramente a 

participação nominal, ou seja, aquela em que o espectador é convidado a apenas apreciar a 

obra, mas de modo ativo e reflexivo, o que poderia ser exemplificado pelo trabalho do 

artista espanhol Antoni Muntadas, exposto como um aviso, desde 1996, com a seguinte 

mensagem: Atenção: Percepção Requer Participação. 

Seguindo com Helguera, outro modo de estruturação desse envolvimento seria a 

participação direcionada, na qual o espectador completa uma tarefa simples sugerida pelo 

artista, como no trabalho Árvore do Desejo, de Yoko Ono, 1996, em que sugere que os 

visitantes escrevam seus desejos em papéis e os coloque em uma árvore. 

Em terceiro, propõe a participação criativa, em que o espectador é convidado a contribuir 

com algum tipo de conteúdo diretamente relacionado à estruturação do trabalho, o que 

pode ser exemplificado por trabalhos relacionados à Matchs de Improvisação129, por 

exemplo, em que há uma estruturação do evento, mas o público é quem gera o conteúdo 

dramatúrgico da cena, ou mesmo o exemplo já citado de Retrospectiva.  

                                                           
128

 In performance generally (and not just since the 1960s), spectators are not distanced from the event when 
generating meaning but rather act as involved participants. Even if some spectators ostensibly distance 
themselves from the performance by reclining in their seats in boredom or making loud scornful comments, 
they nonetheless continue to participate and influence the feedback loop’s autopoiesis.  
 
129

 De forma sucinta, o Match de Improvisação é uma modalidade teatral baseada no improviso ao vivo, cujas 
cenas são criadas na presença dos espectadores, a partir de títulos sugeridos pela platéia. A modalidade foi 
criada no Canadá e busca uma aproximação entre o Teatro e o Esporte, no sentido em que está baseada numa 
estruturação fixa de times competidores, bem como a partir de um conjunto de regras que evidencia o 
universo cômico-lírico da competição, a dramaturgia criada pelo desempenho do ator, além da improvisação 
como espetáculo a partir dessa interação com a platéia. Para maiores informações ver trabalhos da 
pesquisadora brasileira Mariana Muniz e do fundador do Teatro-Esporte Keith Johnstone. 
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E, por último, indica a participação colaborativa, em que há o compartilhamento de 

responsabilidades no desenvolvimento da estrutura e conteúdo do trabalho, com diálogo 

direto com o artista, como poderá ser melhor compreendido com Cambana. Este último, se 

aproxima melhor da proposta de Participatório, no sentido em que apresenta aberturas que 

apontam para a criação em processo e não exatamente para o evento ao vivo. 

Como complemento a esses modos, vale ainda adicionar uma modalidade de participação 

relacionada a uma disposição lúdica, muito próxima à ideia de jogo ou de happening, em 

que há uma condução ou um estímulo sensorial inicial que desencadeia processos 

espontâneos e arbitrários de iteração, podendo ser exemplificada pelas fuleragens do 

Corpos Informáticos e por diversas performances realizadas no espaço público, como as que 

citei na abertura desta tese. 

Destarte, o último modo de participação proposto por Helguera aponta para uma 

participação em que há uma troca de fato negociada e dialogada, durante o processo de 

criação dessa obra, anterior ao evento ao vivo, abrangendo escolhas, seleções, eleições, 

convites, ambos pautados no estabelecimento de uma comunidade temporária a ser 

formada para fins de realização do projeto. Essa comunidade será tratada de forma mais 

específica adiante, diferencia-se da noção de grupo como vivenciado por Processos 

Colaborativos em teatro e da noção de Coletivo Artístico, uma vez que se expande para 

além do núcleo formador profissional, se construindo a partir da relação com agentes 

externos. 

Essa experiência de comunidade, por sua vez, configura diferentes modos de ação artística 

variando desde a compreensão, já citada, do Artivismo, em que há um envolvimento 

intenso no sentido de transformação político-social das questões comunitárias, a um 

envolvimento engajado numa causa específica, associada ao âmbito artístico, como em 

propostas denominadas Arte Socialmente Engajada ou Aplicada. Essas intensidades são 

mediadas, sem dosagens pré-estabelecidas, por diferentes tempos de dedicação ao 

envolvimento, bem como por distintos propósitos, ficando a critério do realizador como 

nomeá-la. 
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Do ponto de vista do que proponho como Poéticas de Convívio, não há pretensões por parte 

dessa participação colaborativa no sentido de transformação ou intervenção social. Ela se 

configura mais como laboratório de investigação de modos de sociabilidade do que como 

esperança concreta. Assim, há um investimento duracional relacionado ao modo como se 

pretende dispor esse convívio, como constituição de comunidade. Ou seja, não há uma 

medição de sucesso, quanto à pesquisa laboratorial, porque não há conquistas previstas. 

Certamente, o envolvimento não se pretende impune, mas não se almeja atingir metas 

específicas quanto à transformação social dessa comunidade. Afetos de fato são gerados, 

inevitável à situação de convívio como já mencionado anteriormente, e contradições dessas 

diferenças são postas à mostra como medida poética.   

Assim, a palavra laboratório e o sufixo latino “-tório”, que indica, no geral, um local 

apropriado para a atividade designada no verbo, como por exemplo em “consultório”, local 

de consultas, quando associado a “participar” ganha um sentido misto, duplo. 

Etimologicamente, seria o local da participação, verbo que por sua vez significa “ter ou 

tomar parte em; associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento; compartilhar de algo” 

(Fonte: Dicionário MICHAELIS). Logo, participatório indicaria uma situação 

disponibilizada ao compartilhamento e a associações. Ainda, considerando o termo 

laboratório como “lugar de trabalho e investigação científica” (Fonte: Dicionário 

MICHAELIS), participatório assume uma dimensão de pesquisa, como busca compreensiva 

para o entendimento desse fenômeno, o compartilhar. 

Considerando que as práticas artísticas aqui discutidas têm no processo de criação a base de 

seus projetos poéticos, instituir a participatividade como laboratorial implica em assumir a 

condição de pesquisa artística também como central para essas proposições. Nesse sentido, 

a interlocução apontada anteriormente com outras disciplinas do conhecimento humano 

soam coerentes no sentido em que há um investimento na investigação de metodologias 

criativas.  

Do ponto de vista do tipo de interação requerida no Participatório, considerando que se 

trata de um envolvimento processual, ela inicia-se ou, pelo menos, torna-se voluntária. O 

desenvolvimento do projeto dá-se quando há o interesse entre ambos os envolvidos em 

estabelecer o vínculo do compartilhamento, por meio do convívio. Nesse sentido, a 
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atividade de participar ganha uma conotação de apropriação da situação, ou seja, implica 

em  que os participantes, também criadores da obra, tornem o processo como algo advindo 

de sua própria voz/expressão. De forma muito simplificada, a ideia de participatório sugere 

o reconhecimento de algo que o Eu não faria se estivesse só. Ainda, este Eu não está 

disposto de um ponto de vista dialógico entre o self e o coletivo, mas a partir de uma 

perspectiva em que esse Eu encontra alteridades postas em conjunto sob determinadas 

condições específicas, pautadas pela situação de convívio. 

Para expor de modo simples: o artista passa a ser concebido menos como 
um produtor individual de objetos discretos e mais como um colaborador e 
produtor de situações [grifo da autora]; a obra de arte como algo finito, 
portátil, produto comercializável é repensada como um projeto em 
andamento ou a longo prazo com um incerto início e fim; enquanto o 
público, previamente era concebido como um 'espectador' ou 'observador', 
agora é reposicionado como um co-produtor ou participante130. (BISHOP, 
2012 : 02) (Tradução pessoal) 

Ao sugerir a colaboração como elemento dessas práticas, Bishop convoca ainda, artistas e 

participantes, a uma cooperação para a realização do projeto, concordando com a ilustração 

dada pela definição de dicionário do termo: “trabalhar em comum com outrem na mesma 

obra” (Fonte: Dicionário MICHAELIS). Deste modo, participar envolve colaborar, e vice-

versa, mas ambos resguardam suas diferenças já que colaborar não designa 

necessariamente o ato de “tomar parte de/em algo”. Como já mencionado anteriormente, 

se considerarmos o Processo Colaborativo, por exemplo, percebemos como as funções 

estabelecidas pelo grupo se mantêm coesas, mesmo resguardando as mutualidades. 

Formato 

Por outro lado, ao nos depararmos com a condição laboratorial dessa participação, 

verificamos que, apesar de uma insistência na colaboração criativa, existe ainda uma 

condução que rege a concepção geral do projeto. Ou seja, apesar das funções criativas 

estarem dispersas já que participantes e conceptor se misturam na função de criadores, 

preserva-se a função autoral pautada na(s) pessoa(s) que elabora(m) a proposta do projeto. 

                                                           
130

 [To out it simply: the artist is conceived less as an individual producer of discrete objects than as a 
collaborator and producer of situations; the work of art as a finite, portable, commodifiable product is 
reconceived as an ongoing or long-term project with an unclear beginning and end; while the audience, 
previously conceived as a ‘viewer’ or ‘beholder’, is now repositioned as a co-producer or participant] 



147 

 

A autoria se desloca da criação como desenvolvimento da obra para o planejamento de sua 

forma.  

Ela [a forma] não é o simples efeito secundário de uma composição, como 
suporia uma estética formalista, e sim o princípio ativo de uma trajetória 
que se desenrola através de signos, objetos, formas, gestos. A forma da 
obra contemporânea vai além de sua forma material: ela é um elemento de 
ligação, um princípio de aglutinação dinâmica. (BOURRIAUD, 2009: 28-29) 

Desta forma, a compreensão sobre a forma ganha uma amplitude relacionada à noção de 

Projeto, como arranjo que necessita de uma ligação por meio de uma concepção 

aglutinadora. Esse sentido de forma se aproxima, por outro lado, à discussão proposta por 

Rosalind Krauss (2000), já introduzida anteriormente acerca da condição atual da obra de 

arte contemporânea, na qual defende que há uma recursivity [recursividade] que ampara a 

estrutura geral do trabalho de arte, a partir do estabelecimento de determinadas regras 

internas a ele. Ela entende que a obra de arte, nessa era da condição dos pós-meios, 

incorpora valores modernistas enquanto especificidade de mídia, rigorosa e analítica, ao 

mesmo tempo em que são desconstrutivistas no sentido do reconhecimento de seu lugar no 

mundo e do efeito desse mundo sobre ela mesma. 

Assim, utilizo o termo formato para elucidar a coligação entre o elemento da recursividade, 

proposto por Krauss, e a noção de forma da obra contemporânea, ilustrada por Bourriaud, 

apesar de entender que outros termos também poderiam acompanhar e traduzir a mesma 

ideia, como por exemplo “formações”.  

Observando as práticas artísticas contemporâneas, deveríamos falar mais 
em “formações” do que em “formas”: ao contrário de um objeto fechado 
em si mesmo graças a um estilo e a uma assinatura, a arte atual mostra que 
só existe forma no encontro fortuito, na relação dinâmica de uma 
proposição artística com outras formações artísticas ou não. (idem : 30) 

Por ora, interessa-me explicitar que esse formato é disparador de um Projeto Poético e, 

dessa forma, desencadeia determinados planejamentos criativos que irão tomar forma, 

como matéria visível, a partir da participação dos agentes convidados. Assim, retornamos à 

noção de formatividade lançada por Pareyson: 

Há arte quando o exprimir apresenta-se como um fazer, e o fazer é, ao 
mesmo tempo, um exprimir, quando a formação de um conteúdo tem 



148 

 

lugar como formação de uma matéria e a formação de uma matéria tem o 
sentido da formação de um conteúdo. (PAREYSON, 1997, p. 62) 

A formação do conteúdo é gerada ao mesmo tempo em que a formação da forma, mas o 

formato conceitual sugerido é o gatilho para a instauração dessa obra de arte. 

 

[Comunidade Provisória] 

Seu Cristo é judeu. Seu carro é japonês. Sua pizza é 
italiana. Sua democracia, grega. Seu café, brasileiro. 

Seu feriado, turco. Seus algarismos, arábicos. Suas 
letras, latinas. Só o seu vizinho é estrangeiro.  

Zygmunt Bauman 

Ao utilizar o termo Comunidade possivelmente a primeira referência direta a que 

recorremos é à ideia de um avizinhamento, um agrupamento que compartilha 

determinados hábitos, valores, dinâmicas, “leis” internas, ambos aparentemente 

harmônicos ou uniformes. Talvez essa associação faça mais sentido se pensada de um ponto 

de vista corporativista como Associações Comunitárias, Sindicatos ou pequenas instituições 

civis organizadas, mas, ainda, o termo pode ser usado para descrever desde aldeias, clubes 

e subúrbios até grupos étnicos e nações. Não obstante esse largo espectro de 

possibilidades, a definição de comunidade tem passado, sobretudo, pela afirmação de sua 

dimensão subjetiva: a comunidade se estrutura a partir de um sentimento de comunidade, 

de um senso de pertença à determinada coletividade.  

Nesse sentido, como bem esboçou Michel Maffesoli, a noção de Comunidade nos dias 

atuais se configura de forma um tanto quanto irregular e mutável se avaliada a partir de 

uma perspectiva fundamentalista. 

Tivemos o fim do ideal democrático e o nascimento do ideal comunitário. 
Há, enfim, outras formas de solidariedade social e de organização política a 
partir das comunidades de base: o primado da subjetividade de massa em 
contraposição à subjetividade individual própria à representação 
democrática (republicana). Afirmar que chegamos ao fim do ideal 
democrático nada tem a ver com uma atitude reacionária ou de retorno à 
barbárie. Assistimos à emergência do novo no terreno do político. 
(MAFFESOLI, 2013 : s/p) 
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Por isso, a localização precisa do termo Comunidade torna-se algo polêmico do ponto de 

vista sociológico, na medida em que exige um tipo de fixidez pouco condizente com os 

processos de construção de identidades nas sociedades contemporâneas.  

Então, percorremos alguns rastros para mapear esse território da formação comunitária, 

para reafirmá-lo justamente como local de desterritorializações, que “por sua vez, é 

inseparável de reterritorializações correlativas” (DELEUZE; GUATTARI, 1997: 227). Território 

aqui entendido não propriamente a partir de um sentido geográfico físico, mas como local 

de agenciamentos e acontecimentos. “Inspirado antes na etologia do que na política, o 

conceito de Território decerto implica o espaço, mas não consiste na delimitação objetiva 

de um lugar geográfico. O valor do território é existencial”  (ZOURABICHVILI, 1996: 29). 

 

Identificação móvel 

Considerando a recente “era digital” e sua ênfase em sensos como conectividade, 

mobilidade e interação, parece evidente que hoje exista um interesse renovado pela 

questão da participação e sua exigência de readequação das identidades, individual e 

grupal. Longe de atender a uma noção de Identidade como algo Uno e sólido, uma vez que 

se apresenta como um quebra-cabeça que só pode ser compreendido, se entendido como 

incompleto, “ao qual faltem muitas peças (e jamais se saberá quantas)”(BAUMAN, 2005 : 

54), vale trazer à tona um binômio que o polonês Zygmunt Bauman reforça como a díade 

pendular, base para a construção dessa identidade: segurança e liberdade. 

Se por um lado, na visão quase pessimista de Bauman, há uma fluidez volátil nas relações e 

na constituição dos valores pós-modernos, que reforça um desamparo esvaziado e que finge 

ser duradouro em nome da liberdade emancipatória, por outro lado há uma necessidade de 

reafirmação de vínculos e âncoras sociais que alicercem a segurança necessária para a 

felicidade desse binômio.  

O sociólogo sugere, então, que há uma transformação da noção de Comunidade, que 

precede o sujeito e é reforçada por laços humanos, para uma caracterização de networks 

[redes] de contato, cuja premissa básica é estar conectado e se desconectar. De forma mais 
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radical, sugere ainda a formação de Cloakroom communities [Comunidades cabide] que, de 

acordo com ele, “precisam de um espetáculo que apele a interesses semelhantes em 

indivíduos diferentes e que os reúna durante certo tempo em que outros interesses – que 

os separam em vez de uni-los – são temporariamente postos de lado” (BAUMAN, 2001: 

228).  

A crítica negativa embutida no pensamento do polonês ganha realce quando observada de 

uma perspectiva histórica e visionária, no entanto, caracteriza bem o deslocamento que a 

noção de pertencimento vem sofrendo na atualidade. Se Bauman sugere que a comunidade 

antecede o indivíduo, que a rigor se adere a ela, hoje o ideal comunitário (MAFFESOLI, 2012) 

se reúne em torno de sujeitos e interesses comuns.  

Nas sociedades pré-modernas, prevaleciam as histórias particulares ou 
"crônicas locais". Hoje vivemos o retorno dessas histórias locais, que agora 
contam com a ajuda do desenvolvimento tecnológico. Estamos no coração 
do que chamo de "tempo das tribos". Assim como o desencantamento do 
mundo conduziu à solidão, o Facebook, o Second Life, etc., para o melhor e 
para o pior, recuperaram o “ideal comunitário”. Há nesse desenvolvimento 
tecnológico outra maneira de viver o laço social ou, como acho mais 
adequado dizer, o "laço societal". Isto é, chegamos a uma sociedade que 
enfatiza a relação com o outro. E isso nos obriga a mudar nossa maneira de 
analisar a sociedade. (MAFFESOLI, 2012 : s/p) 

Isso nos leva à necessidade de análise dessa sociedade da mobilidade, 
tendo que buscar a construção do que o sociólogo inglês John Urry chama 
de uma “mobile sociology” (Urry, 2000). As diversas formas de mobilidade 
contemporâneas (de pessoas, de objetos, de informação, de dejetos, de 
produtos e de serviços) exigem esforços de compreensão por parte das 
ciências sociais. Para Urry, passamos efetivamente do dilema do “social 
como sociedade” (polêmica central do campo sociológico), para termos 
que pensar no novo paradigma do “social como mobilidade”. Esse esforço 
deve ser empreendido, já que a sociedade da mobilidade se configura 
como um fluxo internacional de imagens, informação, migrações, turismo, 
fluxo de capital financeiro, que nos coloca em meio a uma sociedade dos 
fluxos planetários. (Castells, 1996 apud LEMOS, 2005 : 5-6) 

Assim sendo, se a relação sugerida por Bauman antevia o indivíduo como elemento que se 

acopla ao coletivo, que por sua vez lhe oferece suporte para o reconhecimento de seu 

sentido de pertencimento, a pulsão grupal na atualidade se mantém a partir do 

estabelecimento de vínculos móveis e temporários. O Sujeito, entendido a partir de uma 

separação clara entre individual e Estado/Coletivo, “já não é senhor de sua história, ele ‘se 

corresponde’ com forças, necessidades, ‘intimações’ objetivas, que o enraízam numa 
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comunidade de destino” (MAFFESOLI, 2007 : 70). Assim, “volta de um ‘tipo’ coletivo no qual 

a identidade estática dá lugar às identificações  [grifo meu] dinâmicas, no qual o caminho 

por si mesmo prevalece sobre o objetivo a atingir” (MAFFESOLI, 2007 : 97). 

Se a noção de Identidade, mesmo que não estável, está pautada numa localização bem 

recortada do sujeito como território dessa constituição, a de Identificações destaca a ideia 

de território-entre, ou seja, uma formação que se estabelece a partir da relação entre 

sujeitos e coisas. Assim, ao invés de laços ou âncoras sociais, a profundidade requerida 

como base para o sentimento de pertença se configura a partir de um enraizamento 

dinâmico (MAFFESOLI, 2007), “na medida em que o ‘pressentimento’, a ‘consciência 

retencional’, os diferentes processos de reminiscência pelo menos nos permitem nos 

descobrir, nos inventar, fazendo-nos participar de um ‘Self’ mais vasto, o da comunidade” 

(MAFFESOLI, 2007 : 116). 

O saber da experiência, apesar de pautado no sujeito que é sobretudo o “espaço onde têm 

lugar os acontecimentos”(BONDÍA, 2002 : 24), é compartilhado à esfera coletiva não como 

matéria de troca, mas como própria matriz dessa experiência. A comunidade não é formada 

por selfs que se adicionam, mas ela é a própria condição do self, uma vez que sua existência 

está limitada justamente pela confluência dos interesses provisórios daqueles sujeitos, que 

se reúnem em rede.  

Zona Autônoma Temporária 

Por ora, concentramos nossas forças em “irrupções” 
temporárias, evitando enredamentos com “soluções 

permanentes”.  
Hankim Bey  

Reclamando a condição provisória como medida potencial da formação comunitária, ao 

mesmo tempo em que há um escape quanto a fixações, que poderiam gerar maior 

estabilidade para a consolidação de modos de conduta, a provisoriedade requerida permite 

ativar latências adormecidas em contextos de hábitos já instituídos. Essa seria a premissa 

básica do conceito, ou melhor, da tática da Temporary Autonomous Zone-T.A.Z [Zona 

Autônoma Temporária], proposta pelo anarquista Hankim Bey, pseudônimo de Peter 

Lamborn Wilson, em livro homônimo de 1985.  



152 

 

Bey lança a formação dessas Zonas como espaços temporários para a realização de ações 

poéticas que gerem uma des-rupção na plataforma autoritária do Estado e da conformidade 

social.  

A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado diretamente, 
uma operação de guerrilha que libera uma área (de terra, de tempo, de 
imaginação) e se dissolve para se re-fazer em outro lugar e outro 
momento, antes que o Estado possa esmagá-la. Uma vez que o Estado se 
preocupa primordialmente com a Simulação, e não com a substância, a TAZ 
pode, em relativa paz e por um bom tempo, "ocupar" clandestinamente 
essas áreas e realizar seus propósitos festivos.(BEY, 2001 : 6) 

Apesar de um tom excessivamente antagônico entre as forças do Estado e a utopia 

anarquista viabilizada pelos indivíduos, a TAZ como posta por ele, ou seja, a proposição de 

uma ocupação temporária de determinadas esferas, físicas ou abstratas, contribui para o 

entendimento do provisório como uma prática relacionada a um dinamismo complexo, 

“uma ‘ioga’ do caos” (idem : 32). 

Ela, que essencialmente está baseada no fundamento do provisório como estratégia de 

escape a pré-formulações e a absorções por parte de um sistema macroestrutural, visa criar 

pequenos espaços livres que durem, semanas, dias ou minutos, e se manifestem através de 

um formato festivo, uma vez que entende que é pela alegria que se realiza o “terrorismo 

poético”. 

Apesar do forte apelo contra o Estado e a ideia de revolução serem realçados como 

objetivos primordiais da T.A.Z, os aspectos que mais dialogam com o provisório, como aqui 

se pretende, são o caráter autônomo do evento no sentido em que é um acontecimento 

estrangeiro aos contextos em que ocorrem, ao mesmo tempo em que está infiltrado na 

ordem macroestrutural, e a possibilidade de eclosão de intensidades veladas, camufladas 

por essa mesma ordem apaziguadora que pretende manter sob controle a coesão social.  

Para localizar esses pontos, Bey baseia sua proposição no estudo das formas de organização 

de agrupamentos piratas, responsáveis por ataques e saques estratégicos em alto-mar, 

indicando como a T.A.Z. favorece a formação de comunidades provisórias, já que há um 

compartilhamento de ideais corsários, com duração restrita. Dentre suas pesquisas, o autor 

identifica que “algumas dessas ilhas hospedavam ‘comunidades intencionais’, mini-

sociedades que conscientemente viviam fora da lei e estavam determinadas a continuar 
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assim, ainda que por uma temporada curta, mas alegre” (ibidem : 3). Esse descompromisso 

com a permanência, ou seja, com a manutenção de valores e de constituição de uma 

identidade coerente, contribui para uma qualidade de convivência de contato realçada por 

eclosões.  

Diferentemente da ideia de uma relação de proximidade construída a partir da perspectiva 

de durabilidade, que favorece o reconhecimento de subjetividades, intimamente, a 

provisoriedade do contato acontece em meio a interferências des-ruptivas e imprevisíveis, 

já que se mantém uma proximidade, mas distanciada. Ainda, a intencionalidade e os 

interesses em comum em torno da realização do projeto da ação, de forma aparente, são o 

que garante essa proximidade já que os envolvidos se reúnem pela conveniência comum, 

não propriamente por dividirem o mesmo território geográfico. 

Deste modo, a qualidade provisória além de ser uma condição que se configura a partir de 

uma realidade sócio-subjetiva pautada na fragmentação da noção de identidade, como 

defendido por Bauman, ganha também relevância quanto a ser uma atitude estratégica, 

realçadora de latências (e não de hábitos) do contato. Assim, embora o enfoque da T.A.Z 

esteja na ocorrência do evento, o efeito comunitário que ele pretende reforça a situação 

também temporária desses agrupamentos, alegando que a intencionalidade gera a 

interdependência dos envolvidos. Essa interdependência, por sua vez, se aproxima do 

conceito de identificações, de Maffesoli, uma vez que é esse conjunto de afinidades, por 

desafinidades, que sustenta o sentimento de pertencimento do grupo. 

Site  

Nos aproximando do campo poético e artístico, ainda numa esfera objectual, também a 

partir das neo-vanguardas de meados do século passado, a relação entre a obra de arte e 

local onde ou para onde ela é elaborada ganha maior amplitude. Se o elo, naquele 

momento, entre obra/artista e o local de desenvolvimento da obra estavam associados, 

especialmente, às qualidades físicas dele, o entendimento criativo dessa relação com o 

espaço alterou-se como discurso artístico. 

Fosse dentro do cubo branco ou no deserto de Nevada, orientados para a 
arquitetura ou para a paisagem, a arte site-specific inicialmente tomou o 
local (site) como uma localidade real, uma realidade tangível, com uma 
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identidade composta de uma combinação única de elementos físicos 
constitutivos: comprimento, profundidade, altura, textura e formato das 
paredes e salas; escala e proporção de praças, edifícios ou parques; 
condições existentes de iluminação, ventilação, padrões de trânsito; 
características topográficas particulares131. (KWON, 1997 : 85) (tradução 
pessoal) 

Conforme elucida a historiadora de arte Miwon Kwon, o termo site specific [sítio/local 

específico] foi criado para dar conta dessa relação tangível entre a obra e o local, atribuindo 

uma interdependência vital para a apreciação da obra e a percepção do próprio espaço, 

tornada completa pela presença do espectador, que estabelece a ligação. 

Por outro lado, a própria Kwon defende que essa relação com o local de realização, 

transformou-se de “específico” a partir de um ponto de vista de uma condição física a priori, 

para uma direção orientada, reconhecendo nas contingências sócio-ambientais do local a 

matéria-prima para a realização do trabalho.  

O “trabalho” não quer mais ser um substantivo/objeto mas um 
verbo/processo, provocando a acuidade crítica (não somente física) do 
espectador no que concerne as condições ideológicas dessa experiência. 
(...) Trabalhos contemporâneos que são orientados para o site ocupam 
hotéis, ruas urbanas, projetos de moradia, prisões, escolas, hospitais, 
igrejas, zoológicos, supermercados, etc., e infiltram-se nos espaços da 
mídia tais como o rádio, o jornal, a televisão e a internet. Além dessa 
expansão espacial, a arte site-oriented também é informada por uma gama 
mais ampla de disciplinas (i.e.,antropologia, sociologia, crítica literária, 
psicologia, história cultural e natural, arquitetura e urbanismo, informática, 
teoria política) e em sintonia fina com discursos populares (i.e., moda, 
música, propaganda, cinema e televisão)132. (idem : 91-92) (tradução 
pessoal) 

Assumindo a noção de site oriented como propõe Kwon, o trabalho passa a ser entendido 

como ação e, deste modo, exige implicitamente uma correlação entre os agentes dessa 

                                                           
131

 [Whether inside the white cube or out in the Nevada desert, whether architectural or landscape-oriented, 
site-specific art initially  took the "site" as an actual location, a tangible reality, its identity composed of a 
unique combination of constitutive physical elements: length, depth, height, texture, and shape of walls and 
rooms; scale and proportion of plazas, buildings, or parks; existing conditions of lighting, ventilation, traffic 
patterns; distinctive topographical features] 
132

 [The "work no longer seeks to be a noun/object but a verb/process, provoking the viewers' critical (not just 
physical) acuity regarding the ideological conditions of that viewing. (…) Contemporary site-oriented works 
occupy hotels, city streets, housing projects, prisons, schools, hospitals, churches, zoos, supermarkets, etc., 
and infiltrate media spaces such as radio, newspapers, television, and the Internet. In addition to this spatial 
expansion, site-oriented art is also informed by a broader range of disciplines (i.e., anthropology, sociology, 
literary criticism, psychology, natural and cultural histories, architecture and urbanism, computer science, 
political theory) and sharply attuned to popular discourses (i.e., fashion, music, advertising, film, and 
television)]  
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ação, através da formação temporária de um agrupamento intencional. Consequentemente, 

agir de forma orientada a um local requalifica a noção de comunidade uma vez que, ao 

mesmo tempo em que ela está atrelada a um contexto geográfico específico, ela também é 

orientada para a realização da ação. 

Nesse sentido, as características geográficas relevantes para o desenvolvimento da obra, 

deixam de ser apenas físicas expandindo-se para os aspectos sociais e culturais relacionados 

ao local e à ação. A dimensão da Arte Pública, proposta como uma intervenção material em 

determinado sítio, seja ele no espaço público urbano, rural ou mesmo institucional, ao 

incorporar essas esferas, do social e cultural, retoma a escala do corpo humano como 

referência de contato.  

Destarte, se as principais referências no campo artístico de uma Arte Pública em site-specific 

estavam centradas em obras de grande escala como Spiral Jetty, de Robert Smithson, ou 

Tilted Arc, de Richard Serra, ilustradas abaixo, obras de Arte Pública em site oriented, 

atualmente, encontram suas referências em projetos que ganham títulos como Contextual 

Art [Arte Contextual] e Socially Engaged Art [Arte Socialmente Engajada]. Estes últimos, ao 

invés de encontrarem ícones de representação por meio de imagens, apenas, necessitam de 

descrições textuais para sua melhor localização, como é o caso de projetos como The Battle 

of Orgreave [A Batalha de Orgreave], de Jeremy Deller, em 2001, ou, em território brasileiro, 

a exposição Turvações Estratigráficas, de Yuri Firmeza, no Museu do Mar, 2013133.  

                                                           
133

 Em poucas palavras, o primeiro trata-se de um reenactment [reencenação] do embate violento ocorrido 
entre mineiros da Grande Greve, de 1984, e policiais ingleses, na cidade de Orgreave, com a participação de 
mineiros, policiais e familiares que vivenciaram a batalha original. O segundo, trata-se de uma exposição 
composta por: materiais arqueológicos encontrados durante as escavações de construção do próprio Museu, 
em diálogo com objetos ordinários oriundos de remoções das casas localizadas no Morro da Providência, 
região onde o Museu está situado, mesclado a apropriação de memórias particulares do artista acerca de sua 
avó portadora do mal de Alzheimer e a vídeos televisivos sobre a exaltação nacional. 
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Figura 27: Spiral Jetty, de Robert Smithson, de 1970.           Figura 28: Tilted Arc, de Richard Serra, de 1981 

O caráter monumental das obras, que a rigor não devem ser deslocadas do sítio, cedem 

lugar a projetos mais concentrados na figura do artista como propagador da ação, tornando 

mais viável a circulação e o deslocamento delas, como já comentado por Bourriaud (2009). 

Por essa via, essa Arte Pública reencontra a prática da Performance uma vez que a escala do 

corpo humano e de suas interações rege as medidas e técnicas dessa obra. Como esclarece 

Kwon, “as possibilidades de conceber o site como algo mais do que um lugar – como uma 

história étnica reprimida, uma causa política, um grupo de excluídos sociais – é um salto 

conceitual crucial na redefinição do papel público da arte e dos artistas134” (ibidem : 96) 

(tradução pessoal). 

Acoplamento  

Em nossas sociedades pós-industriais, o mais urgente 
não é mais a emancipação dos indivíduos, e sim a da 

comunicação inter-humana, a emancipação da 
dimensão relacional da existência. 

Nicolas Bourriaud 

Relembrando as ações já mencionadas de Hélio Oiticica na seção anterior de Engates, por 

outro lado, é possível atestar que essa mudança conceitual, no entanto, não se trata de uma 

evolução histórica, já que a tarefa do site oriented, em demarcar a especificidade relacional 

entre objeto, pessoas, lugares e pensamentos, pode ser identificada em outros tempos 

históricos, de forma transversal. Deste modo, torna-se necessário entender essa orientação 

                                                           
134

 [The possibilities to conceive the site as something more than a place-as repressed ethnic history, a political 
cause, a disenfranchised social group-is a crucial conceptual leap in redefining the "public" role of art and 
artists] 
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como uma forma de atitude artística que apesar de encontrar ressoantes em tempos 

históricos e condições sociais e políticas, também está relacionada à visão de mundo 

proposta.  

Logo, o atravessamento comum entre essas práticas orientadas para o local encontra-se na 

necessidade de articulação estética com as realidades históricas, culturais, sociais, 

geográficas e cotidianas daquele contexto, a partir de vínculos afetivos e de vida criados em 

torno destes. Ao sugerir o Parangolé para a Comunidade Mangueirense, por exemplo, 

Oiticica reconhecia no gingado do corpo a sua forma de apropriação de si e 

consequentemente do mundo, com quem dialoga permanentemente. Não à toa, Hélio se 

aproxima dessa comunidade que, de alguma forma, sustenta o potencial de seu discurso, 

assim como Orgreave ou o Morro da Providência, em Turvações Estratigráficas. 

Tudo o que é percebido como um grupo atrai, por uma espécie de 
vertigem. Ora, o que é que fascina no “pequeno grupo” (a turma, o 
sanatório)? O estado de autarcia (autárkeia: auto-suficiência, 
contentamento) = plenitude. Não é o vazio que atrai, é o pleno ou, talvez, a 
intuição do vazio vertiginoso da plenitude de grupo. (BARTHES, 2003: 70) 

Apesar dos exemplos citados acima estarem delimitados por uma noção de comunidade 

pautada em um sítio de localização geográfica precisa, podemos estender a compreensão 

desse efeito vertiginoso do grupo, de que trata Barthes em Como Viver Junto, para o 

agrupamento formado em torno de uma vontade ou uma pulsão comum.  

Continuando com suas divagações acerca desse Viver Junto, Barthes se apropria de três 

hipóteses criadas pelo médico parapsicanalítico Ruprecht Bion, acerca dos objetivos em 

torno dos quais o grupo se reúne: Hipótese de dependência; Hipótese de acoplamento; e 

Hipótese de ataque-fuga. Não sendo, por ora, relevante aprofundar-se nelas como um todo, 

a segunda delas elucida bem o que pretendoemos alcançar com a noção dessa comunidade, 

de forma expandida.  

Barthes destaca o acoplamento como a mais original e interessante das formulações de 

Bion, uma vez que não considera a liderança como articulador central, e sim a expectativa 

da reunião entre os envolvidos. “Dois sujeitos do grupo se aproximam – mesmo que 

temporariamente -, há a figura do casal, do casamento. →O grupo se põe à espera de um 

acontecimento vindouro. “ (idem: 90). Isto é, o encontro dessas identificações orientam 
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esse efeito de acoplamento e não propriamente o objetivo de transformação social ou a 

realização de um trabalho de arte. Os vínculos, apesar de uma intencionalidade declarada e 

uma articulação objetiva com o site, estão sustentados pela aderência oculta entre os 

sujeitos, como o discurso da amizade afirmado pelo Coletivo GIA, apresentado na seção 

anterior. 

Ainda, como o autor evidencia, essa classificação serve a agrupamentos temporários, uma 

vez que essas formações servem ao reconhecimento de si mesmo diante de um Outro, o 

que, a partir de um apelo idiorrítmico, implicaria na destruição permanente do grupo, para 

nova constituição. 

Situações 

Esse fazer-se e refazer-se, próprio do efêmero, convida ao que a pesquisadora e curadora 

inglesa Claire Doherty chamou de Situações. Para englobar as diferentes terminologias 

surgidas em torno da ideia de site e de comunidade participante, criada em torno dos 

projetos artísticos, Doherty (2004) sugeriu um conceito único de Situated Art [Arte Situada], 

na tentativa de atender a três implicações centrais: estar situado é estar deslocado (o lugar 

entendido como entidade mutável e fragmentada); utilizar um novo vocabulário que tem 

como base o social; o artista como mediador que se envolve com um determinado grupo de 

pessoas, um processo de criação ou uma situação. 

Situação – uma coleção única de condições produzidas em ambos, espaço e 
tempo, variando através de um material de relações sociais, políticas e 
econômicas – tornou-se um conceito-chave na arte do século XXI. Com raiz 
em práticas artísticas dos anos 1960 e 1970, a ideia de situação evoluiu e 
transcendeu essas práticas no contexto atual de globalização. (DOHERTY, 
2004 : 7) (tradução pessoal) 

A arte situada, de acordo com Doherty, inclui as práticas artísticas em que a situação ou o 

contexto em que o trabalho de arte é apresentado são geralmente o seu ponto de partida. 

O contexto, neste caso, é visto como um ímpeto, um obstáculo, uma inspiração ou um 

objeto de pesquisa no processo do fazer artístico, seja especificado pelo curador, seja 

proposto pelo artista que centraliza a concepção. Por outro lado, a noção de situação é 

explicitamente mencionada pela pesquisadora como associada aos propósitos situacionista, 
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já que propõe uma ruptura no tipo de envolvimento e de composição da obra de arte, bem 

como uma relação direta com o modo de observação do espaço em comum. 

Percebe-se como as melhores pesquisas revolucionárias na cultura 
tentaram romper a identificação psicológica do espectador com o herói, a 
fim de estimular esse espectador a agir, instigando suas capacidades para 
mudar a própria vida. A situação é feita de modo a ser vivida por seus 
construtores. O papel do “público”, se não passivo pelo menos de mero 
figurante, deve ir diminuindo, enquanto aumenta o número dos que já não 
serão chamados atores mas, num sentido novo do termo, vivenciadores. 
(DEBORD, 1957 : 25) 

Há um interesse mútuo na motivação e no envolvimento de vivenciadores dessas situações 

no desenvolvimento da obra, a partir de um conjunto de circunstâncias que configuram o 

estar situado também como estar desencaixado. A deriva, técnica experimental utilizada 

pelos situacionistas, exemplifica o sentido de deslocamento e errância como método de 

reconhecimento do que é observado e, apesar de ter sido utilizado como ferramenta 

palpável e concreta através da caminhada, pelos situacionistas, aqui é convocada como 

atitude e forma de se portar diante dessas situações e das relações estabelecidas nessas 

situações.  

Deste modo, o situacional sugere não apenas a ideia de evento como ambiente para esses 

encontros, mas o próprio processo de criação como local de instauração de situações.  

Artistas tornam-se provedores de contexto, ao invés de provedores de conteúdo, e essas 

comunidades provisórias formadas em torno das situações-estímulo compartilham como 

participantes, em diferentes graus de criação e envolvimento direto com a formulação da 

obra, a atitude assumida pelo artista propositor. 

A forma é menos um continente que um conteúdo (matriz). Ela é o 
corolário de um ambiente estético, o dos afetos comuns, do emocional, no 
qual a criatividade de cada um depende da comunidade em que se 
inscreve. São legião, na história, as manifestações desse ambiente 
emocional, o mesmo acontecendo em nossa época. Cabe notar que, 
quando elas prevalecem, são as aparências que são valorizadas. Não como 
frivolidades, mas como expressão externa de uma comunhão interna que 
precisa menos de uma consciência teórica do que de uma proximidade 
instintiva, inconsciente, de dominante corporal. (MAFFESOLI, 2007 : 64) 

Conforme já apontado anteriormente, a condição de provisoriedade do acontecimento e da 

formação comunitária motiva um estado de latência dessas relações, que traz a tona 
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diferenças e aproximações inicialmente desconectadas uma das outras, sem, contudo, 

promover qualquer aprofundamento constitutivo. Nesse sentido, o estrangeirismo do 

Outro, disposto em comunidade, convoca visibilidades sem promover enraizamentos. 

Para concluir, as comunidades provisórias, formadas a partir dessas práticas envolvidas em 

torno de Poéticas do Convívio, se reúnem a volta de interesses e intenções de acordo com 

as configurações propostas por esses formatos de projetos participatórios, fadados por sua 

vez a se alimentar de materiais documentários que dêem conta de reter parcialmente a 

experiência coletiva do convívio. Ainda, apesar de uma organização em rede, superficial e 

temporária, as relações estabelecidas em processo ganham sustentação por meio de 

vínculos afetivos, que não necessariamente transparecem enquanto obra artística, e 

tornam-se o enfoque da emancipação proposta, já que há um “colocar-se em dúvida” como 

predisposição do Si. 
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Seção 3  

[Formatos participatórios de processo e projetos 
performativos] 
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Diante das discussões elucidadas por esta tese e considerando que elas partem 

exatamente do conhecimento proposto por obras artísticas da atualidade, consideradas 

ações-pensamento, estabeleci cinco categorias de formato, na busca por situar diferentes 

modos de propor o participatório como qualidade de Poéticas do Convívio. Essas categorias 

não se excluem mutuamente, e apenas intencionam destacar características que podem ser 

consideradas como mais relevantes ou marcantes em cada um dos projetos e processos, 

não sendo, portanto, entidades puras ou exclusivas. Antes pelo contrário, elas se mesclam, 

pois estão contidas em diferentes graus em cada uma das ações-pensamento. 

Essas categorias serão exemplificadas por meio de projetos de referência135 que servirão 

para exemplificar ou dar base para o entendimento dos aspectos principais da categoria. A 

última delas será apresentada de forma mais aprofundada, numa subseção à parte, já que 

diferentemente dos demais projetos de referência, realizados previamente à estruturação 

desta pesquisa, o processo performativo em questão foi desenvolvido já com vistas a 

experimentar especificamente questões referentes à delegação de funções no 

compartilhamento, a partir do laboratório criativo Cambana. 

Esses tipos de formato participatório separam-se em: compartilhamento de narrativas 

pessoais; ativação do olhar voyeur sobre a cidade, a partir da perspectiva do transeunte; a 

condição imersiva da convivência laboratorial; o destaque à profissão do participante como 

                                                           
135

 Cada uma dessas categorias será apresentada a partir de dois projetos. O primeiro deles pertencente ao 
conjunto das ações-pensamentos já citadas na abertura desta tese, que erá melhor detalhado nas páginas que 
seguem uma vez que orienta as questões do tópico, são eles: Vizi – Clube Social da Unidade de Vizinhança, 
Olhar Forasteiro, Cacuete, Chácara Paraíso e Cambana. Já o segundo servirá como plataforma de diálogo para 
com as ações-pensamento acima, sendo eles, respectivamente: Pequenos Milagres, do Grupo Gapão; Aqui 
dentro, Aqui Fora, da Companhia O Povo em Pé; Bom retiro 958m, do Grupo Teatro da Vertigem; Atlas, de Ana 
Borralho e João Galante; e Cuide de Você, de Sofie Calle. 
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elemento de distinção na obra, transformando-o de não-ator a especialista; a performance 

delegada e a distribuição da criação. Para as três primeiras delas, o engate central será 

mediado por trabalhos realizados por mim e por parceiros e, a quarta, pelos já mencionados 

Stefan Kaegi e Lola Arias. A última, como dito acima, será apresentada de forma mais 

extensiva por projeto também desenvolvido por mim, Cambana, em colaboração 

participatória. 
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[Projetos Prévios] 

Nada mais infeliz poderia ser dito do que a palavra acaso, como se 
houvesse eu achado ao acaso um objeto, a cuba, e daí criado uma obra: 

não! A obstinada procura daquele objeto já indicava a identificação a 
priori de uma ideia com a forma objetiva que foi achada depois, não ao 

acaso ou na multiplicidade das coisas onde foi escolhido, mas visada sem 
indecisão no mundo dos objetos, não como um deles que me fala à 

vontade criativa, mas como único possível à realização da ideia criativa 
intuída a priori e que, ao realizar-se no espaço e no tempo, identifica sua 

vontade estrutural apriorística com a estrutura aberta do objeto já 
existente, aberta porque já predisposta a que o espírito a capte.  

(grifos do autor)  

Hélio Oiticica 

Quanto aos três primeiros projetos por mim realizados, ambos concentram-se entre 2008 e 

2010, período anterior ao ingresso neste Programa de Pós-graduação, nos quais desenvolvi, 

com diferentes graus de coletividade, a concepção e a execução dos mesmos. Em ambos, 

apesar de terem sido constituídos de forma completamente independente entre si, ao 

organizar a descrição de seus processos de criação, compreendi que o Princípio da 

Performatividade, como constituinte de Poéticas do Convívio, agiu desde o interior dos 

mesmos.  

Seguindo a aparição cronológica deles, o primeiro foi Vizi – Clube Social da Unidade de 

Vizinhança, desenvolvido entre julho e setembro de 2008, na cidade de Recife-Pernambuco. 

O segundo, Olhar Forasteiro, desenvolvido entre julho e setembro de 2009, no estado de 

Goiás e Distrito Federal. O terceiro, intitulado Cacuete – a incrível performance de Crendices, 

realizado nas cidades de Aracaju-SE e Brasília-DF, entre janeiro e fevereiro de 2010, ano de 

ingresso efetivo neste Programa.  

Para completar o quadro dessas quatro primeiras categorias apresentadas, o quarto projeto 

observado será Chácara Paraíso - Mostra de Arte Polícia, com concepção de Stefan Kaegi e 

Lola Arias, desenvolvido em São Paulo, entre 2006 e 2007. 

Já nesses momentos iniciais, algumas observações decorrentes se fazem necessárias, uma 

vez que delimitam um contexto mais amplo na concepção desses trabalhos. 

Primeiramente, cada um dos projetos em questão se desenvolveu de forma independente, 

com equipes diferentes e reunidas especificamente para desenvolver aquele processo 
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criativo. Conforme já dito na identificação do Princípio da Performatividade e a configuração 

de Poéticas do Convívio, as observações levantadas aqui sobre essas obras partem de um 

ponto de vista posterior ao acontecimento delas, que, por sua vez, operaram como ações-

pensamento elucidando a própria localização dos conceitos. 

Em segundo lugar, ambos os processos só foram viáveis por causa da seleção em Editais 

Públicos, com fins de aporte financeiro, ou via patrocínio por Instituições Culturais Privadas. 

no caso de Vizi, o mesmo foi selecionado em edital da Fundação de Cultura da Cidade do 

Recife; no caso de Olhar Forasteiro e Cacuete, o Prêmio Myriam Muniz-2008, realizado pela 

Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, com patrocínio da Petrobrás; e em Chácara 

Paraíso, patrocínio do Goethe-Instituto e Serviço Social do Comércio -SESC através da Copa 

da Cultura Brasil e Alemanha, 2006. 

Dessa forma, todos esses projetos exemplificam bem o contexto da política cultural 

brasileira, dos últimos nove anos, em que os editais públicos (federais, estaduais e 

municipais) são uma via possível de suporte financeiro para o desenvolvimento de projetos 

experimentais e processuais, ou no caso de Instituições Culturais privadas, o interesse em 

inovações de formato propostas por intercâmbios estrangeiros. Quanto a isto, vale a pena 

tecer alguns breves comentários, uma vez que essas Políticas Públicas também estão 

associadas à expansão do âmbito social na prática artística. 

Projeto e Edital 

Considerando o contexto brasileiro, a partir de 2003, na regência do também artista 

Gilberto Gil como Ministro da Cultura136, o termo Projeto na Arte ganha outra conotação 

diante de uma dinâmica de política cultural que se volta prioritariamente a uma 

democratização das vias governamentais de financiamento e valorização cultural.  

Entre as ações implementadas no período, merecem referência o 
Programa Cultura Viva, a reestruturação da FUNARTE, o direcionamento 
dos recursos das estatais para a cultura por meio de seleções públicas, o 
Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural e o debate em torno da 

                                                           
136

 Não cabe aprofundar as questões referentes ao período governamental aqui tratado, já que não é o foco 
direto desta tese, sendo suficiente por ora apenas mencionar que, a partir de 2003, Luís Inácio Lula da Silva, 
representante do Partido dos Trabalhadores, é eleito como Presidente da República, no Brasil, desenvolvendo 
uma estratégia de governo com forte interesse na temática social, tendo desenvolvido Programas relevantes 
no tocante à inclusão e assistência popular. 
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estruturação do Plano Nacional de Cultura, que envolveu governos 
estaduais e municipais. (AVELAR, 2013 : 42) 

De forma geral, e não cabendo detalhar os Programas mencionados, interessa-nos 

mencionar que eles se enquadram dentro de uma lógica política que gira em torno, 

especialmente, de um discurso acerca da emancipação e inclusão social, aspectos 

ideológicos já discutidos no tópico acerca da Arte Participativa. Ainda, a partir da 

reestruturação da citada FUNARTE, a classe artística, do ponto de vista econômico, passou a 

vivenciar um florescimento no tocante às vias públicas de financiamento para 

desenvolvimento de Projetos, tornado viável através de Editais Públicos.  

Sendo eu também integrante dessa geração, fruto do que, vulgarmente, chamou-se de 

“Cultura dos Editais”, é inevitável a associação da noção de Projeto também a um 

pragmatismo de mercado, não apenas voltado ao estudo criativo e artístico. Ao mesmo 

tempo em que a seleção pública de projetos na área artística, com finalidade de apoio 

financeiro ou com caráter de premiação, mobilizou artistas e produtores a promover um 

planejamento de Projeto em que a concepção da obra precisava estar clara e objetificada, 

também essa forma de “dizer” o que se quer esteve orientada aos requisitos e interesses 

desses Editais. 

Com isso, o discurso sobre a obra passou a favorecer uma explanação precisa sobre a ideia 

para que estivesse delineada quanto a suas finalidades e orientações. Ou seja, tornou-se 

preciso discorrer sobre uma concepção que não se sustentasse apenas em descrever as 

qualidades e o currículo de equipe, mas que assegurasse argumentos convincentes sobre 

método criativo, aspectos conceituais envolvidos, objetivos, público alvo e estratégias de 

acesso à obra, além de uma contrapartida, por vezes exigida como explicitamente social. A 

pesquisadora Maria Lúcia Pupo, em coletânea sobre o fomento e a vida pública do Teatro 

em São Paulo137, investiga a fundo os efeitos dessas políticas na cena e esclarece: 

Na medida em que o teor das contrapartidas propostas constitui um dos 
critérios levados em conta pelas comissões responsáveis pela seleção dos 
projetos, o seu exame pode sem dúvida trazer à tona as maneiras pelas 

                                                           
137

 Apesar do livro tratar especificamente do contexto paulista, serve como fonte confiável já que a lei de 
incentivo do Estado de São Paulo, onde há a maior circulação de mercado cultural do país, serviu de modelo 
para muitas outras e foi disseminadora de um ideal público cultural. A Lei de Fomento de São Paulo teve início 
em 2002, fruto de diversas mobilizações da classe emblematizadas pelos manifestos do movimento Arte 
contra a Bárbarie, de 1998. 
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quais os grupos vêm concretizando seu ideal de intervenção pública.(...) 
Nessas circunstâncias cabe então reiterar que a demanda de contrapartida 
social — inerente à própria formulação da Lei — vem abrindo horizontes 
de atuação que contribuem diretamente para a consolidação de novas 
perspectivas para o trabalho teatral. (PUPO, 2012 : 154 -171) 

Como consequência, é visível uma proliferação de projetos cuja temática ou alvo social 

ganharam destaque. Além disso, em conformidade com a descentralização embutida na 

Política de Estado, é notável também uma maior distribuição geográfica na realização 

desses Projetos, inclusive adentrando cidades mais periféricas, bem como uma maior 

diversidade quanto a formatos de realização deles, já que o item “inovação” converteu-se 

igualmente em critério de seleção.  

Essa inovação, por outro lado, muitas vezes é conquistada por um investimento em 

situações experimentais de criação ou mesmo em pesquisas continuadas de linguagem e de 

conexão com redes de produção inter-regionais e nacionais, bem como através de 

discussões teóricas em vigor, como indica Pupo: “o desejo de conhecer estudos e pesquisas 

sobre questões que mobilizam o grupo é um traço relevante da postura dos grupos 

beneficiados com o apoio público. Estamos, pois diante de outros frutos da cena 

contemporânea, diferentes da encenação” (2012 : 170). 

Assim exposto, vale mencionar que os Projetos Artísticos que se aproximam das 

características do que chamo de Poéticas do Convívio, em sua grande maioria, tornaram-se 

viáveis por meio de Editais Públicos de financiamento e, dessa forma, estão contaminados 

por esse contexto de Política Cultural brevemente apresentado.  

Ainda, em virtude desse suporte financeiro os projetos puderam ser realizados de forma 

profissional, no sentido em que todos os envolvidos, bem como serviços prestados foram 

remunerados, o que garantiu, por exemplo, um material editado com registro e 

documentação audiovisual dos trabalhos patrocinados pela Funarte, disponível em mídia 

em anexo, bem como um livro impresso intitulado Olhar Forasteiro – uma experiência do 

olhar teatral da capital pelo interior- Goiás, publicado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Artes da Universidade de Brasília, ao qual eu estava vinculada, na época, além de Catálogo 

completo do Projeto Cambana. 

 



168 

 

[Compartilhamento de Narrativas] 

Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece 
que são inventadas. 

Manoel de Barros 
 

Há cerca de dez anos atrás, comprei este anel de prata de um 
noiado. Você sabe o que é? Noiado é drogado. Ele me vendeu pra 

poder comprar droga. 
Enfim, há oito anos atrás, eu conheci uma mulher maravilhosa e, 

no primeiro dia que a gente ficou junto, ela me pediu o anel como 
sinal de compromisso. Acabou que isso dura até hoje.  

Ao longo deste tempo, cada vez que a gente brigava ela me 
devolvia o anel de volta. Recentemente, comprei duas alianças de 

aço, uma pra mim e outra pra ela, e o anel acabou ficando 
comigo 

(Isso é só um resumo. Se eu contar do começo ao fim, é capaz de 
você se emocionar muito, é uma história muito bonita, arriscada, 

e ao mesmo tempo, muito amorosa) 
Adeilton Bispo (Sócio do Vizi) 

Em 2008, desde Brasília, cidade onde morávamos Gisel Azevedo, Krishna Passos e eu, 

conceptores de Vizi – Clube Social da Unidade de Vizinhança, contatamos pessoas próximas 

que tivessem alguma conexão com Pernambuco, para convidá-los a participar da 

implantação de nosso projeto curatorial no Museu Murilo La Greca, em Recife. A 

combinação entre nossas trajetórias vindas da performance, escultura e instalação, 

respectivamente, sugeria que, de alguma forma, as “obras de arte” da exposição prevista 

estariam contaminadas por esse transbordamento. Viajamos apenas com nossos poucos 

objetos, nossas relíquias pessoais, selecionadas para compor parte da exposição, e 

carregamos nossas cartas-convites para os possíveis sócios de nosso Clube, moradores e 

trabalhadores da região do Museu. 

Já em Recife, realizamos um pequeno inventário por meio de conversas diretas sobre a 

vizinhança do bairro Parnamirim, onde está situado o Museu, e nos deparamos com 

moradores de prédios de luxo, hospitais e grandes lojas, até moradores de rua residentes 

embaixo do viaduto, vizinho ao local. Todos eram potenciais participantes da exposição: 

fossem nossos amigos, também artistas; aqueles habitantes da vizinhança; ou funcionários e 

prestadores de serviços para o Museu. Àqueles que aceitavam o convite, indicávamos:  

Escolha de um a três objetos pessoais que considerem de importância e 
valor sentimental inestimáveis e que possa(m) permanecer em exposição 
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no Museu durante um mês. (...) Queremos partir de uma abordagem mais 
intuitiva: o que você levaria para um Museu para ficar em exposição por 
um mês? (arquivo de autoria pessoal – “Carta aos sócios”) 

Aos poucos, recebemos objetos do mais amplo espectro de materiais, funcionalidade e 

intimidade, que foram sendo acoplados e misturados a móveis da própria casa do senhor 

Murilo La Greca, pintor e professor de artes, recifense, que morava onde hoje é o Museu. 

Cada objeto-relíquia era exposto acompanhado do nome do sócio que o elegeu e de uma 

narrativa curta sobre o objeto, relatada pelo próprio sócio, como a de Adeilton Bispo, 

funcionário do Museu, descrita na epígrafe deste tópico. 

  

 

 

   

Figura 29: Imagens de objetos da exposição, acompanhados de narrativa e identificação do sócio. 

Cada objeto e sua narrativa remetiam a experiências particulares e dialogavam ao 

compartirem o mesmo espaço, imersivo, sugerido pela ambientação da exposição. Não 

havia uma seleção, por parte de nós, propositores, sobre melhores ou piores objetos e 
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histórias, e conversávamos com cada sócio para esclarecer que se tratava de uma “auto-

curadoria informal”, ou seja, uma eleição privada realizada por eles mesmos sobre as 

materialidades que pudessem revelar importâncias de sua própria vida.  

Do ponto de vista da recepção, cada objeto/narrativa convocava o espectador a estabelecer 

a trama possível de conexões entre eles e sua própria experiência. Conforme relato crítico 

da critica de arte Ana Maria Maia,  

por mais que possa não os conhecer pessoalmente, estando aqui, sou 
apresentada a eles através de uma parede de retratos e pequenas notas 
biográficas. Nela, “psicóloga, conhecida virtualmente através do amigo e 
artista Aslan” e “guarda noturno do museu” alinham lado a lado Marina e 
Nildo. Talvez eles também nunca tenham se visto –a não ser já como 
duplo fotográfico-, mas aqui convivem e compartilham privacidades; ela, 
uma calcinha e um cuco, ele, uma máquina Polaroid. Os dois tornam-se 
cúmplices nas lembranças e nos esquecimentos que agora percorro. 
(MAIA, 2008 : s/p)  

Além dos objetos dispostos pelos ambientes da exposição, um quadro de fotos em preto e 

branco estava exposto na entrada da mesma, semelhante a um quadro de sócios de 

repartições oficiais, com a foto de Murilo La Greca e sua esposa Sílvia ao centro; uma música 

sampleada com áudios do noticiário de radiojornalismo Repórter Esso, à época da fundação 

da capital brasileira; paredes pintadas de cor verde militar; com uma camada de areia, fina e 

branca, recobrindo todo o piso das salas, o que gerava um aspecto empoeirado aos objetos, 

e um caráter de imersão à exposição. 

   

Figuras 30:  Imagens gerais da Exposição VIZI, concepção de Gisel Azevedo, Maicyra Leão e Krishna Passos. 

Certamente havia um tom de nostalgia ou de passado na atmosfera da exposição que 

dialogava com as memórias evocadas ali, através da formação daquela comunidade 
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provisória. Fossem por meio das memórias pessoais, simbolizadas pelos objetos, fossem 

memórias do próprio local (Museu), suscitávamos do ponto de vista de conteúdo crítico 

questões relacionada à noção de acervo, questionando a eleição do que compõe a História 

da Arte. 

Assim, convidamos à desmistificação do espaço do Museu como habitat de relíquias 

exclusivas, sob a luz do objeto caseiro e das intimidades de nossas escolhas, que se fazem 

força circulante enquanto rede-vizinhança-social de propositores e participantes. 

Aproveitamos o contexto museológico para fazer reverberar a percepção para além do 

cotidiano, aproximando a relação entre o escondido e o exposto, o desnudar-se. 

Sorrateiramente, abrimos baús de Passados e suspendemos sobre pedestais micro-

importâncias veladas, retirando as poeiras e acúmulos do tempo, realçando sujeitos e 

subjetividades. 

Dessa forma, a ideia de obra processual constituída através da relação entre os sócios e seus 

objetos reivindicava uma situação em que a obra sugere outras possibilidades de 

comunicação com a instituição museológica e expositiva, colocando o privado como 

matéria-prima para a criação artística. Compusemos um ambiente de coletividades tornadas 

cúmplices por arranjos e combinações, orientados por sua vez pelo instante do contato. 

Como indicamos em texto de apresentação do Projeto para Catálogo: 

compartilhar “coisas”, objetos engavetados e amarelados cuja existência, 
posse e manutenção só fazem sentido a seus proprietários. Ao partilhá-
los, a memória se refresca e revive a lembrança alheia. Como brincadeiras 
de criança, que esconde seus bonequinhos e figurinhas de chicletes em 
caixinhas de fósforo, foram se revelando generosos sócios prontos a 
resgatar suas recordações e revelá-las com verdade e sinceridade, nos 
presenteando com os mais íntimos, puros e, por vezes, inocentes 
sentimentos que, naquele momento, vieram à luz para depois retornarem 
a suas confortáveis e incômodas gavetas, caixas, caixinhas e baús onde 
repousam adormecidas em matéria, as lembranças vividas. (Arquivo de 
autoria pessoal – “Texto para Catálogo Amplificadores”) 

Apesar de utilizarmos objetos para fazer transparecer essas narrativas compartilhadas, a 

mesma estratégia de revelação de memórias particulares é usada por artistas de diferentes 

áreas de criação, com critérios e métodos semelhantes.  
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A diretora teatral argentina Vivi Tellas, por exemplo, utiliza o termo Arquivo para se referir a 

essas experiências e saberes particulares como materiais documentais. Ela utiliza entrevistas 

e conversas para buscar depoimentos que contenham o que ela chama de Umbral Mínimo 

de Ficção, ou seja, que repercutam como ficções de interesse coletivo. Ainda, a diretora 

nomeia esse tipo de processo criativo de Biodrama, muito próximo à ideia de biografia, que 

“propõe uma dupla questão: por um lado, o efeito do olhar teatral sobre a realidade; por 

outro, o comportamento do teatro diante da introdução de elementos reais” (CORNAGO, 

2009, p. 15). 

Em caráter de Mostra, outro Projeto que se aproxima desse procedimento de 

Compartilhamento de Narrativas, é o Festival Home Theater, organizado em sua 1ª edição 

em 2013, pelo carioca Marcus Faustini, no qual elege um determinado bairro e convida 

pessoas desse bairro a compartilharem suas histórias privadas, que serão posteriormente 

encenadas por um grupo de dramaturgos, diretores e atores, e apresentadas na própria 

casa da pessoa que ofereceu sua história. 

Outro grupo que estabeleceu práticas nesse sentido, foi o mineiro Galpão, que a cada novo 

espetáculo convida terceiros ou elege entre seus integrantes quem será o 

diretor/propositor, e que em 2007 estreou o espetáculo Pequenos Milagres, montagem 

celebrativa de 25 anos de existência do grupo, sob direção de Paulo Moraes.  

No ano anterior à estreia, o Galpão iniciou uma campanha intitulada Conte sua história138, 

que convidava o público em geral a enviar histórias anônimas de suas vidas que poderiam 

integrar a seleção utilizada para a experimentação de cenas, durante os ensaios, e, após 

nova seleção, integrar o texto final do mesmo, escrito finalmente por Maurício Arruda 

Mendonça. Na divulgação da campanha, os produtores enviaram via correio eletrônico, uma 

carta-convite, da qual segue trecho especificando orientações quando ao que se buscava 

das histórias: 

                                                           
138

De acordo com o diretor do espetáculo, a campanha baseou-se no “National Story Project”, do escritor 
americano Paul Aster, que, em 1999, recorreu milhares de histórias reais de americanos contemporâneos, 
enviadas pelos mesmos, divulgadas em programa de rádio e publicadas posteriormente em formato de livro. 
Ainda, esse título, “Conte sua História”, tornou-se slogan da campanha da Prefeitura da Cidade de São Paulo, 
lançada posteriormente, convidando os habitantes a enviarem suas histórias reais para serem publicadas na 
página eletrônica do projeto, como forma de registrar a memória e dar visibilidade à história local, via seus 
cidadãos. 
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Os temas que buscamos para esse novo trabalho são acasos inexplicáveis, 
pequenos milagres cotidianos, coincidências curiosas, tramas 
surpreendentes, lances improváveis, situações poéticas, acontecimentos 
que se recusam a obedecer às leis do senso comum, coisas grandes ou 
pequenas, ásperas e delicadas, trágicas ou cômicas. (Extraído de e-mail 
particular) 

Como é possível notar, esse compartilhamento de narrativas possuía alguns filtros, 

explícitos e implícitos, de visibilidade e, considerando o anonimato das autorias e as 

recriações unilaterais realizadas no período de ensaios e escritura do texto final, podemos 

compreender que a colaboração sugerida manteve-se como uma instância primeira de 

estímulo, sem, contudo configurar-se como obra. No entanto, essa iniciativa de ampliação 

do envolvimento/contribuição do Outro, incorporada ao processo139, ajuda-nos a 

compreender, em diálogo com Vizi, modos de estabelecer esse compartilhamento de 

narrativas particulares alheias. 

Em ambos os projetos, há a intenção de tornar visível histórias de pessoas “comuns”, ou 

seja, pessoas cujos interesses estão voltados a suas demandas cotidianas de base, 

distanciadas do circuito oficial da arte. No entanto, diferentes estratégias foram adotadas 

para isso.  

Em Vizi, utilizamos o que chamamos de uma “auto-curadoria informal”, ou seja, cada 

participante convidado estava responsável por selecionar seu próprio material. No caso de 

Pequenos Milagres, por exemplo, essa curadoria foi feita pelo grupo e dramaturgo, além do 

material ainda ter sido submetido a tratamento final, realizado posteriormente. 

Certamente, também em Vizi há uma interferência de nossa parte na forma de leitura desse 

material, já que traçamos o desenho de localização dos objetos/narrativas no espaço, além 

do próprio ambiente comum da exposição. Então, essas narrativas compartilhadas não são 

tornadas públicas de forma pura ou original. Elas são rebatidas, e porque não dizer, 

apropriadas pelo projeto que as assume de maneira conveniente à concepção do mesmo. 

Nesse sentido, nos tornamos o segundo narrador para essas narrativas, de acordo com o 

que propõe o filósofo Walter Benjamin, acerca do que o narrador é capaz de fazer: “retirar 

                                                           
139

 Notar que este trabalho não pretende abranger análises de práticas como o Flash Mob ou impro-
espetáculos, que possuem estrutura peculiar de concepção, na qual a participação está associada a 
mobilizações genéricas, no caso do primeiro, ou na realização ao vivo da cena. 
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da experiência aquilo que nos conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E 

incorporar as coisas narradas à experiência de seus ouvintes” (BENJAMIN, 1996 : 201). 

Ainda, seja através do convite a um compartilhamento de relíquias, arquivos ou milagres, 

essas narrativas estão associadas à ordem do acontecimento real e passado. São memórias 

que se pretendem revividas por esse novo narrar, assumindo um arranjo que transborda a 

experiência do particular como sendo de interesse específico e conclamando a observação 

dessas memórias como ponto de partida para a conexão com temas de interesse expandido 

e atual.  

Diferentemente do épico como narração de uma ficção histórica, a ficcionalização da 

experiência particular, de desconhecidos ou anônimos, como em Pequenos Milagres, expõe 

o privado como elemento constituinte dessa história pública e respinga nas questões 

políticas e éticas já apontadas anteriormente relacionadas ao participativo. 

Do ponto de vista da performance art, esse atravessamento e apropriação da narrativa 

particular, visibilizada no ato efêmero da ação, seja através de textos, objetos ou tema, 

poderia ser intitulado “tom confessional”, possuindo ocorrências cronologicamente 

anteriores, mas, em sua maioria, relacionadas à dimensão autobiográfica, exclusiva do 

âmbito do próprio artista. Ou seja, o compartilhamento em Vizi não estava centrado no Si 

para o Mundo, mas no Si do Outro através de Si para o Mundo.  

Essa exibição de particularidades, com mediação por terceiros, certamente envolve 

perversidades e generosidades, variantes em cada projeto em particular, e não garante 

nenhum sucesso ético como prerrogativa.  
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 [De não-ator a especialista] 

O Documentário é uma ficção que tenta esconder a sua 
ficionalidade. 
Willian Guym 

 
Tem muitas pessoas diferentes que chamam: Uma voz 

masculina chama só para saber que horas são. Uma criança 
chama e fala que um assassino quer matá-la, mas é trote. Outra 
criança chama e diz: por favor não desliga, é sério, meu pai está 
com uma faca ameaçando minha mãe. Um senhor chama e diz 

que quer se suicidar. Uma mulher chama só para xingar. Uma 
pessoa chama, só porque está triste... eu queria ter uma ’sala de 

grito’ para descarregar e voltar ao trabalho. 
“Flávia” - Telefonista da Polícia Militar de São Paulo 

Stefan Kaegi recebe um convite do Goethe Institut para desenvolver um projeto no Brasil e, 

junto com sua recente parceira de trabalho, Lola Arias, optam por trabalhar sobre o tema 

“Polícia”, já que identificam um período relativamente curto de pós-ditadura militar no país 

e a força policial é o emblema direto do controle social e repressivo. Assim, começam a 

desenvolver o argumento de Chácara Paraíso – Mostra de Arte Polícia, iniciado dois anos 

antes, mas concretizado como pesquisa/execução entre 2006 e 2007 e exibido em fevereiro 

de 2007, no 14º andar do Edifício Sede do SESC-SP, em reforma na época. 

O projeto foi desenvolvido a partir de um dedicado estudo de campo no local homônimo, 

Chácara Paraíso, onde se encontra o maior centro de formação de soldados da Polícia 

Militar, na América Latina, no bairro de Pirituba, São Paulo. Kaegi e Arias visitaram centros 

de formação e treinamento, cerimônias de formatura, centros de atendimento psicológico, 

cavalarias, o Corpo Musical e até a capela da Polícia Militar e, durante este percurso, 

sugeriram como evento artístico uma imagem heterogênea e ambivalente da instituição 

policial. 

Durante a fase de pesquisa, os artistas observaram soldados e aprendizes nesse centro de 

treinamento, onde trafegam cerca de dois mil policiais diariamente, e buscaram 

autorizações oficiais para a realização do projeto, conforme expressão em suas notas de 

processo acerca do contato com a Coronel N.140, chefe da comunicação da Polícia Militar: 

                                                           
140

 Nomes fictícios. 
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Explicamos que se trata de um projeto sobre biografias de policiais, que 
eles não têm que estar fardados, que seria fora de seu horário de 
trabalho. Ela diz que certamente os policiais ficariam felizes em participar, 
que todas as pessoas necessitam de outras atividades além de seus 
trabalhos e que ela, quando está sozinha em sua casa, descarrega suas 
tensões fazendo bordados. (...)Depois dessa tarde, nunca recebemos 
notícias dela. Telefonamos, mandamos e-mails, os policiais da ativa que 
queriam participar se comunicaram com ela. Nada. Nem sim, nem não. 
Silêncio. (KAEGI; ARIAS, 2007 : 43) 

A partir desse silêncio, precisaram reconduzir o projeto que inicialmente havia sido pensado 

para ser realizado com policiais ativos e, assim, divulgaram um chamamento público, em 

jornais de grande visibilidade da cidade, para contratação de pessoas que já tivessem 

trabalhado com ou no sistema policial. A partir da seleção da equipe, iniciaram entrevistas e 

conversas onde identificavam o perfil de cada colaborador-participante, na intenção de 

destacar elementos que pudessem gerar material documental sobre suas próprias vidas e 

experiências como profissionais.  

A mostra, portanto, buscava possibilitar ao público uma aproximação intima e subjetiva com 

esses policiais, ex-policiais e familiares, que se manifestavam em primeira pessoa, 

reafirmando seu lugar como “especialistas/experts de sua própria vida” (DREYSSE; 

MALZACHER, 2008 : 08). Esse pequeno agrupamento se reconhecia, portanto, como porta-

voz de uma experiência corporativa que reunia a todos, com suas contradições internas e 

externas, formando essa comunidade provisória, que mesmo que não se conhecessem 

anteriormente, estava interligada para esse fim específico. 
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Figuras 31 e32: Depoimentos de identificação dos especialistas, no Catálogo de Chácara Paraíso. 

Junto aos depoimentos realizados com a presença real desses indivíduos na 

instalação/evento, fotos e outros documentos eram utilizados na reconstituição desse 

material, não numa tentativa de estabelecer “tratados sociológicos ou históricos sobre a 

instituição policial, mas discursos menores constitutivos do real e pertencentes e potentes, 

colunas mestras e ocultas de sustentação de todo o sistema“ (KAEGI; ARIAS, 2007 : 57). 

Ainda, a presença física desses especialistas configurava justamente o sentido de 

heterogeneidade proposto pelas justaposições dos diversos pontos de vistas, que se 

confrontavam ao dividir o mesmo ambiente-situação, conferindo estranheza à ficção das 

cenas construídas. 

 

Figura 33: Mapa de localização das cenas dos especialistas 
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Esse ambiente-situação estava composto pelo planejamento de circulação apresentado na 

imagem acima, onde cada sala estava dedicada a um desses especialistas, e pelas quais, o 

público, em grupos de seis pessoas a cada vez, poderia percorrer. A justaposição dos 

discursos desses especialistas buscava problematizar e complexificar seus contextos sociais, 

expondo esse Outro, profissional, como detentor de interesses de reverberação pública, ao 

mesmo tempo em que resguarda uma intimidade frágil, quando exposta em contraste com 

sua posição estável enquanto corporação. Cada uma das salas recebia o nome da função 

exercida pelo colaborador. 

O trabalho realmente começa a partir [...] de um interesse em estranhos. 
Durante a produção, chega-se a um momento de cumplicidade, que é 
muito importante. Essa cumplicidade é possível porque você pode 
claramente dizer às pessoas que a razão delas estarem aqui é a sua 
alteridade. (HAUG apud DREYSSE; MALZACHER, 2008 : 32)  

Distante de buscar verdades ou uma reconstrução factual dos acontecimentos, interessa 

aos conceptores do projeto identificar como o especialista “se apresenta, e que papel está 

jogando” (HAUG apud DREYSSE; MALZACHER, 2008, p. 38). Nesse sentido, a observação 

desse tensionamento entre realidade e ficção, dispostos ao vivo e conjuntamente, 

concentra-se em entender como aquele indivíduo pretende se ver exposto e como entende 

a si mesmo diante de representante de uma profissão/corporação. Não se trata apenas de 

um empoderamento de si próprio ao ter voz protagonista, mas de revelar a eleição por 

parte do mesmo sobre como quer ser visto em situação de observação pública. Esse mesmo 

tipo de ambiguidade é oferecido ao público da instalação, convidado a testemunhar e a 

interagir com as histórias dispostas em cada sala-situação. 

   

Figura 34: Sala da telefonista do 190   Figura 35: Sala do Investigador(binocular) 
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O trabalho de Stefan e Lola dialoga com um amplo conjunto de produções internacionais 

que estabelecem estratégias semelhantes de composição, e para situar o arcabouço 

antecessor desse trabalho, vale mencionar brevemente o perfil do grupo de diretores Rimini 

Protokoll, do qual Kaegi é integrante fundador. 

Criado em 2000, em Gießen e hoje sediados em Berlim, Alemanha, o coletivo Rimini 

Protokoll é formado atualmente por Stefan Kaegi, Helgard Haug e Daniel Wetzel, e destaca-

se pela diversidade de produções envolvendo pesquisas de campo ou com comunidades 

específicas, que apresentam narrativas no palco ou em lugares alternativos por meio dos 

próprios sujeitos-fontes. Apesar de insistentemente serem rotulados como praticantes de 

um Teatro Documentário, seus integrantes refutam a afirmação e defendem sua prática 

como relacionada ao Reality Trend, mais próxima, por sua vez, de um teatro praticado por 

experts, como chamam os especialistas envolvidos em suas encenações. Essa diferenciação 

ainda será retomada mais adiante, mas vale explicar que “eles são especialistas por um lado 

porque sabem de alguma coisa sobre a qual nós estamos interessados; ou por eles 

personificarem uma determinada parte da sociedade, uma certa profissão; ou até mesmo 

uma certa habilidade a qual os moldou“141 (PROTOKOLL, 2008 : s/p) (tradução pessoal).  

Sendo um grupo formado por diretores, por sua vez, os integrantes ora trabalham juntos 

ora individualmente ou com novas parcerias e, então, assim se configura Chácara Paraíso, 

de Kaegi, que já havia desenvolvido no Brasil, Torero Portero (2005), um projeto sobre 

porteiros de edifícios, e Matraca Catraca (2002), sobre motoristas de ônibus. 

Stefan, por sua vez, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 2010, se intitula “um 

curador da realidade”. Nesse sentido, indica o lugar central de sua criação mesclado a um 

tipo de método de seleção de material humano que se aproxima de uma técnica conceitual 

de apropriação, conforme anuncia o crítico Ricardo Muniz ao intitular esse procedimento 

como um “ready-made142 teatral”, no catálogo do Projeto, e fazendo alusão ao que o 

filósofo Michel Foucault reinvindica: 

                                                           
141

 [They are experts: on the one hand because they know something we’re interested in, or because they 
embody a certain part of society, a certain profession, or a certain competence, which has moulded them] 
142

 Termo bastante utilizado nas Artes Visuais para referir-se à apropriação de objetos do universo cotidiano 
transferidos para o contexto da arte. Ficou emblematizado com o trabalho de Marcel Duchamp, A Fonte, no 
qual assina um mictório comum de um banheiro masculino e o expõe no ambiente artístico anunciando-o 
como objeto de arte. 
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O que me impressiona é o fato de que em nossa sociedade, a arte tornou-
se algo que está relacionado apenas a objetos e não a indivíduos ou à vida. 
Que a arte é algo que é especializada ou que é feito por especialistas que 
são os artistas. Mas a vida de todo mundo não pode se tornar uma obra de 
arte? Por que a lâmpada ou a casa podem ser um objeto de arte, mas não a 
nossa vida?143 (1997 : 261) (tradução pessoal) 

Ainda, esse procedimento de apropriação apesar de aproximar-se de discussões iniciadas no 

tópico anterior acerca do compartilhamento de narrativas, possui um diferencial marcante 

que é a busca por uma identificação e uma história coletiva relacionada à corporação e à 

profissão. Ele utiliza esses especialistas como um dispositivo de conexão com uma história 

mais ampla relacionada ao contexto específico que pretende expor, apesar desse contexto 

ser apresentado de forma descontextualizada. 

Eu acho que é sempre uma resposta subjetiva a uma história coletiva que 
existe. Trabalhar sobre a Polícia em São Paulo também significa trabalhar 
sobre fatos históricos como a invasão da USP e o desaparecimento de 
pessoas, por exemplo. Mas esses fatos em si não se tornam uma realidade 
de teatro se não tiver de alguma forma um nexo com as pessoas com as 
quais trabalho (KAEGI, 2013 : s/p). 

Exatamente nesse ponto também o Reality Trend, cuja tradução direta seria Tendência de 

Realidade, proposto pelo Rimini e por Stefan se afastam da noção de um Teatro 

Documentário. Apesar de ser também em nome de uma construção de memória a partir da 

experiência particular do indivíduo, que no caso é denominado documentado, que o Teatro 

Documentário busca criar narrativas pautadas em elementos não-ficcionais como 

documentos, textos, áudios, imagens, depoimentos, entre outros, como forma de propor 

um ponto de vista sobre aquela realidade, uma preocupação central os distingue: 

O gosto pela discussão de uma tese, a exploração significativa de 
documentos para que ela seja embasada na realidade, a relação direta com 
a História e a intenção em documentar algo ou alguém a partir de uma 
proposta estética definida, são elementos que, conjuntamente, referem-se 
ao termo documentário. (SOLER, 2010 : 47) 

                                                           
143

 [What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is related only to objects 
and not to individuals, or to life. That art is something which is specialized or which is done by experts who are 
artists. But couldn't everyone's life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, 
but not our life?] 
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Enquanto o Teatro Documentário como proposição poética, na leitura brasileira144 

viabilizada por Marcelo Soler, pesquisador dedicado à área, reivindica um apelo forte na 

constituição ou reconstituição histórica dos fatos e no dado obtido diretamente da 

realidade como algo que não possui mediação ou filtro, o Reality Trend evidencia a 

fragilidade da experiência subjetiva como parcialidade paradoxal do contexto representado. 

Nesse sentido, se o termo Documentário for entendido em seu sentido específico, não há 

por parte da obra de Stefan uma intencionalidade de fixação histórica, mas sim um 

interesse em complicar noções de autenticidade.  

O arquivo ou ready-mades, que são essas biografias relacionadas, não se configuram como 

um documento do ponto de vista de um “status de verdade” ou autenticidade desse real, 

como algo descontaminado ou não manipulado, porque justamente não há uma intenção 

em documentar, mas em confrontar dados. Por outro lado, a noção de Documentário, a 

partir de um ponto de vista preservativo, mais do que encenar histórias, encena 

historiografia, já que há uma intencionalidade social que faz com que documentos sejam 

percebidos como monumentos. Afinal, “não se pode confundir o que é rotulado como obra 

a partir de fatos reais com as que possuem documentos em sua própria constituição” 

(SOLER, 2010 : 35). 

De outro modo, essas duas concepções, que se distanciam quanto a propósitos de 

constituição dessa memória narrativa, se convergem enquanto áreas de interesse de 

trabalho e utilização de materiais documentais para apresentação de suas finalidades, já 

que lidam com aspectos diretos de uma realidade. 

Há uma busca, por parte de ambos, em dar visibilidade a discursos não-oficiais e marginais 

em relação ao conhecimento público, social. Os temas, os grupos, os arquivos, os 

especialistas escolhidos percorrem bordas liminares em relação a visibilidades de poder de 

                                                           
144

 Existem diferentes abordagens na localização do Teatro Documentário, se comparadas leituras brasileiras e 
anglo-saxônicas, por exemplo. Enquanto a primeira busca situá-lo como algo mais preciso e, portanto, mais 
restrito, a segunda trata-o como uma tendência, menos que uma modalidade, pautada na utilização de 
mecanismos de registros capazes de subjetiviar o arquivo em repertório (MARTIN, 2006), aproximando-se da 
noção de um Teatro do Real, mencionada anteriormente. Como aponta Elise Tuma Vieira dos Santos, que 
desenvolveu dissertação sobre o tema intitulada História Oral e Autobiografia no Teatro Documentário, e 
baseou-se quase integralmente em bibliografia estrangeira, há uma vasta produção internacional, textual e 
cênica, enquanto no Brasil as referências ainda são pontuais. Para maiores informações, ver: SANTOS, Elise 
Tuma Vieira. História Oral e Autobiografia no Teatro Documentário. Belo Horizonte: UFMG, 2013. 
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discurso e de voz. Assim, quando Stefan e Árias elegem a profissão “Policial” como foco de 

trabalho, eles buscam retirar dados relacionados a essa corporação, para entendê-lo como 

um arquivo vivo que também faz transparecer paradoxos e fragilidades, para além de sua 

própria imagem institucional. Como explica Kaegi “É um poder de controle, de certo modo, 

que é executado onde trabalham pessoas que na verdade vem da classe baixa, que estão 

nessa posição de poder, mas que executam ordens de uma hierarquia vinda de uma classe 

mais alta” (2013 : s/p). 

Além disso, para viabilizar essa confrontação entre a superfície e as entranhas, corporação e 

indivíduos-sujeitos que a sustentam, utilizam materiais documentais como textos, fotos, 

áudios e depoimentos ao vivo e pré-gravados, para gerar uma noção de veracidade que é 

também construída e imaginada. Em suas notas sobre o processo, os propositores de 

Chácara Paraíso questionam: “Quem representa para quem? O comandante mostra a 

eficiência de seu treinamento. Os rapazes e as moças mostram como são fotogênicos. Nós 

mostramos a nossa admiração” (KAEGI; ARIAS, 2007 : 48). 

Quanto à particularidade do uso desses especialistas na cena ao vivo, em entrevista Stefan 

deixa claro que “trabalhamos sem atores profissionais, mas não fazemos teatro amador. 

Nossos intérpretes sempre são pessoas que contam com experiências particulares no 

campo que tematizamos em uma obra e que abordam a sua própria história. Não 

desempenham papéis”145 (BECKER, 2006 : s/p) (tradução pessoal). Não há nenhum tipo de 

preparo técnico-cênico para que esses especialistas exponham suas histórias e, nesse 

sentido, divergem da noção de não-atores em cena, como bem desenvolvido por Augusto 

Boal em suas proposições acerca do Teatro do Oprimido-TO. 

Ao propor o termo não-ator, apresentando assim os limites sobre o que é “legitimamente” 

da área teatral, Boal buscou indicar que a esse sujeito também lhe é possível a faculdade de 

atuar, uma vez que, está repleto de experiência de vida, independente de técnica específica 

de interpretação. Por outro lado, ao aproximá-lo da cena, que por sua vez mantém-se no 

sentido tradicional da representação, esse não-ator passa a representar o seu discurso 

                                                           
145

 [Trabajamos sin actores profesionales, pero no hacemos teatro de aficionados. Nuestros intérpretes 
siempre son personas que cuentan con experiencias particulares en el campo que tematizamos en una obra y 
que aportan su propia historia. No actúan roles] 
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sobre a realidade, mas por meio de um papel teatral. As imagens do real propostas por Boal 

assumem um caráter metonímico sobre ele, já que “é real enquanto imagem”.  

Assim, a partir das imagens criadas, buscava congelar as situações para, por fim, agir de 

forma inventada sobre essa mesma imagem, na expectativa de reconstruir esse real. De um 

modo geral, pode-se dizer que Boal, além de apresentar cenas possíveis da sociedade, 

através do TO buscava encontrar soluções para elas, na própria cena. Se Stefan e Lola 

buscam complexificar as noções dessa realidade por meio de dados extraídos direto do real 

e da experiência autêntica do indivíduo, Boal sugere interferências nesse real por meio da 

representação teatral, a partir dos pontos de vistas discursivos desses não-atores. 

Se a proposição de Boal buscava então viabilizar que esse não-ator experienciasse a cena 

como local para um protagonismo enquanto personagem, os especialistas do Rimini 

Protokoll vivenciam esse protagonismo por suas próprias biografias. Como afirma Bishop,  

Estes performers tendem a ser especialistas em áreas outras que não a da 
arte ou da performance e uma vez que são recrutados com base em suas 
identidades profissionais (eletivas), ao invés de serem representantes de 
uma determinada raça, geram menos controvérsias e ambivalências em 
torno deste tipo de trabalho146. (2012 : 223) (tradução pessoal) 

Entendendo que os acordos de cooperação entre esses especialistas e artistas podem 

ocorrer das mais diversas formas, desde reenactments [reencenações] de determinados 

eventos históricos à pesquisa sobre determinado aspecto de sua experiência para posterior 

modelagem artística, essa mudança de perspectiva revela intrinsecamente uma intenção de 

ativar ou revelar a condição de alteridade como fato estético da realidade. 

Estratégia semelhante é utilizada pelo espetáculo Atlas, dos portugueses Ana Borralho e 

João Galante, apresentado em várias cidades do mundo e no Rio de Janeiro, por ocasião do 

Festival Panorama, em 2012. No espetáculo, cem pessoas são contratadas e escolhidas por 

causa de suas profissões, e apresentam seus diferentes ofícios a partir de adaptação da 

frase infantil “Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais”. 

Na frase, a palavra “elefante” é substituída pela profissão da pessoa que emite a primeira 

frase, e a segunda é proferida por todo o coro, em conjunto. Deste modo, há uma evolução 
                                                           
146

 [These performers tend to be specilists in fields other than that of art or performance, and since they tend 
to be recruited on the basis of their professional (elective) identity, rather than for being representatives of a 
particular class of race, there is far less controversy and ambivalence around this type of work] 
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gradativa na apresentação dessas profissões, de acordo com o interesse explicitamente 

político dos conceptores, que explicam o trabalho: 

Uma paisagem de pessoas com diferentes tipos de profissões, 
reinvindicando sua posição na sociedade, individualmente, bem como em 
grupo; o mapeamento de uma espécie de 'atlas' da coesão complexa de 
um tecido social. Uma revolução silenciosa. Uma obra motivada pela 
crença de que a arte deve desenvolver um papel ativo na sociedade. 
Unindo arte e vida. Uma das primeiras ideias para esta peça foram as 
propostas do artista Joseph Beuys: "nós somos a revolução" e "todo 
mundo é um artista." Ele ampliou a área de arte para toda a vida da 
humanidade introduzindo a noção de escultura social147. (BORRALHO; 
GALANTE, website) (tradução pessoal) 

Diferentemente da delimitação de uma corporação como sugerido em Chácara Paraíso, 

Atlas utiliza a referência profissional como quantidade diversificada de constituição de uma 

massa-multidão. Apesar de não implicar num aprofundamento sobre a função profissional, 

em particular, Borralho e Galante nem compartilham narrativas e nem biografias, mas 

adotam a profissão do indivíduo como disposição e indisposição no/do mundo. 

A profissão assume o lugar de filtro da realidade no sentido em que é um ofício 

especializado que exige dedicação por parte desse indivíduo, que no decorrer de sua 

atuação como profissional se reconhece como classe social. Deste modo, enquanto a função 

do não-ator é atuar e se portar como ator, o especialista é convocado a agir como si mesmo, 

ressaltando sua própria experiência como confissão. 

  

 

 

 

 

                                                           
147

 [A landscape of people with different kind of professions, claiming their position on society, 
individually as well as in group, mapping a sort of 'atlas' of the complex cohesion of a social tissue. A 
quiet revolution. A work motivated by the belief that art should play an active role in society. Uniting 
art and life. One of the first ideas for this piece where the ideas of the artist Joseph Beuys: 'we are 
the revolution' and 'everybody is an artist' . He enlarged the area of art to the whole life of mankind 
introducing the notion of social sculpture] 



185 

 

 [Voyeur da cidade] 

(...) aquilo que ele procurava estava diante de si, e, mesmo que se 
tratasse de passado, era um passado que mudava à medida que ele 

prosseguia a sua viagem, porque o passado do viajante muda de 
acordo com o itinerário realizado, não o passado recente ao qual 

cada dia que passa acrescenta um dia, mas um passado mais 
remoto. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um 

passado que não lembrava existir: a surpresa daquilo que você 
deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, 

não nos conhecidos. 
Ítalo Calvino 

O Pirlimpimpim do João 
Apresentou-se como bravo policial vestido com boina e 

camisa com brasões. No passado, vestia roupas de mulher. 
Hoje procura uma esposa e cantou conosco na rua.  

Amanhã não se sabe. 
A Caixeira Viajante 

Foi entre ruas e esquinas que subjetividades foram eclodindo e tomando aspecto através 

das cenas compostas em colagem. Olhar Forasteiro148, projeto desenvolvido por Lucianna 

Mauren, Camila Guerra e por mim, ambas como proponentes na época advindas de Brasília-

DF, iniciou-se a partir de deslocamentos, físicos e desconhecidos.  

Como proposta inicial, de forma bem sintética, três mulheres, cada qual assumindo uma 

figura do imaginário nômade, sendo elas uma Caixeira Viajante, uma Cigana e uma 

Curandeira, respectivamente, circularíamos por cidades do interior do Goiás estabelecendo 

pela cidade percursos errantes com essas figuras. Durante dois dias, esses percursos eram 

estabelecidos numa psicogeografia afetiva (DEBORD, 1957), por meio da qual encontros e 

desencontros iam sendo estabelecidos com habitantes, transeuntes e espaços da cidade. A 

partir desses encontros, narrativas poéticas eram criadas diante do Olhar Forasteiro das 

atrizes em contato com aquela localidade, que, depois de selecionadas pelo grupo, geravam 

uma peça-colagem específica para cada cidade. Como registrado em textos produzidos na 

época: 

o forasteiro que invade à procura do encontro necessário do dentro e do 
fora, o movimento da vida com suas mágicas idas e vindas. É um encontro 
rápido e fugaz que busca na qualidade da observação e interação, a 

                                                           
148

 Vídeo-registro do projeto disponível em anexo. 
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possível generosidade e intensidade do olhar artístico sobre a própria vida 
e o cotidiano. (GUERRA; MAUREN; SILVA, 2010 : 7) 

As experiências particulares de cada uma, aos poucos, floresciam dentre as ideias de 

composição do processo de criação: de minha vivência como performer, sugeri que as cenas 

fossem criadas a partir de conversas com os próprios habitantes locais e, assim, 

circulássemos durante os dois primeiros dias travestidas de nossas figuras nômades, 

coletando histórias particulares e da memória daquela cidade; enquanto Lucianna, também 

dramaturga, sugeriu que parte dessas histórias fosse registrada através de textos poéticos 

publicados num blog (www.olharforasteiro.blogspot.com) que, por sua vez, seriam 

transformados e adaptados para textos teatrais, que iriam compor as cenas-colagem 

apresentadas no terceiro dia de estadia na cidade, na praça pública. 

Definido esse formato de criação e colaboração, participatório, inscrevemos o projeto e 

fomos selecionadas no já referido Edital, elegendo 10 cidades para a itinerância, entre 

interiores e capitais de Goiás e Distrito Federal, sendo elas: Brasília- DF, Paraúna - GO, 

Caiapônia- GO, Serranópolis- GO, Aloândia- GO, Pontalina- GO, Itajá- GO, Cidade de Goiás- 

GO, Goiânia- GO, Planaltina- DF. 

Entre o período de inscrição do projeto e a execução do mesmo, muitas ocorrências se 

passaram e, considerando que passamos a viver em diferentes cidades (eu já residente em 

Aracaju), tivemos que articular o desenvolvimento prévio e de pesquisa de composição das 

figuras nômades, à distância.  

Nesse período, definimos como ficaria a distribuição de atribuição dessas figuras, a partir 

dos interesses particulares de cada uma das performers/atrizes149, assim designada: a 

cigana, Lucianna Mauren; a Curandeira, Camila Guerra; e a Caixeira Viajante, Maicyra Leão. 

Cada uma, de forma independente, mas dialogada, traçou um perfil próprio dessas figuras, a 

partir da definição de que todas elas se constituiriam como uma referência ao feminino, 

uma Maria, “como as estrelas do céu” (idem: 189), pautada em condições dípticas de tempo 

e de geração: futuro-jovem, passado-antigo, presente-criança, respectivamente. 

                                                           
149

 Utilizarei esse termo composto porque considero que a execução do projeto em cada localidade possuía 2 
diferentes momentos: a errância pelas cidades e a coleta das histórias, realizada pelas figuras nômades, 
compostas por nossos próprios interesses afetivos e artísticos, ou seja, mais próximo à noção de performer; e 
as cenas compostas em colagem realizada ao terceiro dia, na praça da cidade, que exigiam uma construção de 
personagem  pautada na dramaturgia previamente escrita e pretendida.  

http://www.olharforasteiro.blogspot.com/
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Figura 36: A cigana, em   Figura. 37:  A Curandeira, em                      Figura 38 :  A Caixeira Viajante, em 
Pontalina-GO     Planaltina – DF                 Serranópolis - GO 

Individualmente, cada uma estabeleceu um procedimento específico de abordagem dessas 

pessoas e locais, disparado a partir de um objeto (gaiola aberta, cabelos que se arrastam 

pelo chão e mala cheia de pedras), que servia como atrator para o desenrolar de conversas, 

forma de observação da cidade e estrutura lógica de conteúdo dos diálogos. Assim, muitas 

vezes a Cigana, por exemplo, era abordada por pessoas que a arguiam acerca do suposto 

passarinho que estaria dentro de sua gaiola.  

O tipo de contato estabelecido com esses transeuntes e habitantes era travado a partir de 

conversações lúdicas e simbólicas, já que estávamos nos propondo a um contato direto, de 

um para um, mas disposto a encontrar lugares afetivos forasteiros e desconhecidos, como 

proferiu Ítalo Calvino na epígrafe deste tópico. “Carrego comigo sonhos amarrados a pedras 

e faço-as voar, libertando o vôo dos sonhos, quando chegarmos lá” (ibidem: 189), dizia a 

Caixeira a quem lhe perguntava sobre o que carregava em sua bagagem.  

  

Figura 39: Caixeira negociando sonhos com jovens         Figura 40: Caixeira mostrando, a um jovem, o  
vendedores de picolé          mundo através de um olho mágico 
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Apesar do ambiente onírico criado através da linguagem utilizada pelas Marias, uma 

dimensão de convívio coloquial também era praticada, alcançando momentos de 

descontração como, por exemplo, ao chupar laranjas sentadas na calçada no final de tarde 

ou andando de bicicleta em áreas mais afastadas, com as crianças. 

Enfim, em julho de 2009, iniciamos a trajetória de itinerância do projeto com uma equipe 

formada pelas três atrizes-autoras; Felipe André, cinegrafista; Andrés Rodrigues, fotógrafo; 

e Alisson Araújo, assistente de produção. Transcorridos 33 dias, havíamos concluído a etapa 

de Goiás e, em setembro do mesmo ano, o projeto foi retomado para finalização da etapa 

Distrito Federal, tendo percorrido um total de 3.110 Km. 

Como estratégia da itinerância, além do figurino específico das figuras nômades, 

dispúnhamos também de um figurino-base para as cenas apresentadas na praça, sem 

muitos recursos identitários, já que desempenharíamos diversos personagens, além de dois 

carros que dirigíamos, carregando a nós e a todo o aparato: bagagens particulares, 

bagagens do projeto, estrutura de som e luz mínimos e adereços versáteis. Como cenário-

base, utilizávamos tijolos conseguidos em cada cidade onde desenvolvemos o projeto, 

abordagem esta que servia também como item de enraizamento provisório ao local onde 

aportávamos, já que precisávamos estabelecer de imediato uma relação de confiança para 

o empréstimo ou compra dos tijolos, com posterior devolução. 

Ao final de cada dia de perambulação pela cidade e pelas ruas, abertas e disponíveis aos 

encontros com pessoas e locais nessa errância psicogeográfica, registrávamos através de 

textos e imagens das câmeras, as histórias e acontecimentos mais marcantes da trajetória. 

Por fim, ao final dos dois ou três dias de perambulação, nos reuníamos de forma bem 

intensiva para eleger os registros que comporiam as cenas-colagens finais, que seriam 

ensaiadas e apresentadas no dia seguinte.  
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Figuras 41-44:Imagens de apresentações realizadas nas praças das cidades 

Já no início do processo, um dado imediato nos chamou a atenção: o sotaque. Estávamos 

lidando com histórias orais e não havíamos nos preparado para o sotaque como item 

sonoro de atravessamento da fronteira. O sotaque nos demarcava e tornava concreta a 

passagem de um território para outro. Ele balizava o locus da troca cultural e convivial de 

onde partíamos e onde nos encontrávamos, como um elemento de distinção capaz de 

aproximar e de afastar. Além disso, a paisagem se apresentou como ponto de partida 

também diferencial quanto à localização territorial, pois necessitávamos de um estado de 

apreensão atenta para demarcar nosso próprio trajeto percorrido.  
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Figuras 45-50: Imagens ilustrativas de aspectos gerais e detalhes corriqueiros das cidades percorridas pelo projeto. 

Estar em percurso exigia um tipo de posicionamento e postura diante da cidade e suas 

ocorrências que, ao mesmo tempo em que estávamos condicionadas a um status de 

forasteiras e, em certa medida, intrusas por não pertencer àquele contexto, obtínhamos 

satisfação pela contemplação e observação dos dados sutis que se descortinavam. De itens 

alheios ou estrangeiros a nós mesmas, e vice-versa, aqueles sotaques e paisagens 

transformavam-se em estímulos à curiosidade dos desvelamentos. Estávamos buscando 

conhecer a alteridade e, com esse olhar “voyeurístico”, que se dispunha a obter prazer no 

distanciamento, seduzíamos à aproximação para a conversa.  

No entanto, o termo voyeur gera uma conotação relacionada a uma intimidade da esfera 

sexual, como se compreende em seu caráter clássico: 

Voyeurismo, termo psicanalítico, descreve a gratificação erótica derivada 
de olhar alguém sem ser visto. Voyeurismo é postulado como uma 
perversão encabeçada primariamente pelo homem em relação ao corpo 
feminino como objeto de atenção. Exibicionismo e Narcisismo são os 
componentes passivos desse cenário; prazer ativo em olhar e poder visual 
são atribuídos ao homem. Voyeurismo lida de algum modo com a forma 
em que olhamos todos os objetos de arte150. (WHITNEY MUSEUM, 1987 : 
2) (Tradução pessoal) 

Desconsiderando, para efeitos dessa tese, o caráter patológico ou clínico do termo e 

mantendo-me próxima à imagem gerada por ele, a fotografia e a câmera, que se utilizam 

dos artifícios de lentes que retratam, demarcam claramente essa forma de olhar o mundo 

em sua dinâmica cotidiana e contaminam a forma de se relacionar com o objeto artístico 

                                                           
150

 [Voyeurism, a psychoanalytic term, describes the erotic gratification derived from watching someone 

without being seen oneself. Voyeurism is postulated as a pervesion engaged in primarily by men with the 
female body as the object of attention. Exhibitionism and narcissism are the passive components in this 
scenario; active pleasure in looking and visual power are assigned to the male. Voyeurism plays some part in 
the way we look at all art objects]  
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que é subtraído da dimensão do real. O olhar por dentre a fechadura ou a figuração de 

cenas recônditas, retratos de uma intimidade velada, evidenciam a curiosidade que 

bisbilhota de modo discreto e/ou intrometido. No entanto, apesar da associação direta com 

a esfera sexual, o olhar voyeur indica, de forma mais ampla, uma busca pelo conhecimento 

ou reconhecimento da privacidade alheia, bem como por modos de comportamento da 

alteridade.  

Distanciando-se de relações passivas ou ativas pré-fixadas, entre quem vê e quem é visto, 

atribuídos à noção clássica, o ato de olhar e observar mesmo que de forma secreta envolve 

uma participação e uma abertura a ser também afetado, como indica Georges Didi-

Huberman:  

O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. 
Inelutável porém é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo 
que nos olha. Seria preciso assim partir de novo desse paradoxo em que o 
ato de ver só se manifesta ao abrir-se em dois. (DIDI-HUBERMAN, 1998 : 
29) 

Abrir-se em dois sugere a duplicidade de olhar e ser olhado como ambivalências de um 

mesmo ato e, deste modo, se a noção restrita do termo voyeur indica uma aversão à 

participação, a perspectiva do filósofo francês insinua justamente que não se pode observar 

sem ser confrontado com nossa própria imagem e atitude de olhar. Qualquer que seja o 

senso de distanciamento ou objetividade requerido para a satisfação na observação, ele se 

dissolve pela implacabilidade de sua própria reflexão.  

Se o corpo feminino ou corpos estranhos, como nos freak shows [shows de aberrações], 

eram objetos apropriáveis e abocanháveis dessa observação voyeurística a partir de uma 

perspectiva machista e masculina, assumindo a perversidade como o desejo pelo 

“anormal”, compreender esse voyeur na contemporaneidade é entendê-lo como instigador 

de um interesse pela privacidade anônima, mas não de forma não-participativa ou 

comprometida com o prazer unilateral. Há uma busca por uma alteridade, que se forma em 

comunhão de confrontos e diálogos. 

Nesse sentido, retomando a contemporaneidade como já exposta anteriormente por 

Bauman (2011), quando exemplifica a privacidade manifestada na ordem pública e 

cotidiana, seja via redes sociais virtuais ou programas televisivos de auditório ou ainda 
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reality shows, o exibicionismo ou a noção de velado se reconfiguram diante do contexto 

atual e, assim, se à imagem do voyeur associávamos espaços fechados como o quarto, o 

banheiro ou outros ambientes de intimidade, essa imagem se expande para o âmbito 

público, mesmo que soe paradoxal. O espaço privado expande e borra suas fronteiras com 

o público e, deste modo, observar “sem ser visto” cede lugar a um observar em meio à 

multidão, já que há atualmente uma pré-disposição ao compartilhamento da privacidade 

desde esferas micro a macro-cotidianas.  

A rua, como lugar físico que comporta heterogeneidades e diversidades múltiplas, acomoda 

essa comunhão privada ao mesmo tempo em que gera invisibilidades anônimas, 

despertando o interesse pela investigação e reconhecimento dessas alteridades. Assim se 

apresenta o espetáculo Aqui dentro, aqui fora , de 2009, da Companhia O Povo em Pé, de 

São Paulo. O espetáculo é dividido em duas partes independentes, mas complementares, 

sendo Aqui fora realizado como um percurso de aproximadamente 1h20min, por ruas do 

centro da cidade de São Paulo, e a segunda parte, Aqui Dentro, realizada em espaço cênico 

fechado. Como o próprio grupo anuncia na sinopse do espetáculo, trata-se de: 

estratégias para estarmos juntos (...) Nos dois espaços, a possibilidade de 
experiências compartilhadas em busca de um pouco de clareza. Um 
convite sutil para repensar “a dor do eu” e a dor do mundo. (...) Busca 
explorar os “dentros” e “foras” e mostrar de que forma eles se 
influenciam e se confundem. (O POVO EM PÉ, website : s/p) 

De forma mais explícita em Aqui Fora, o grupo propõe ao público participante uma 

observação da cidade de forma a se dispor de forma intervencionista, ou seja, sem 

discrição, através do uso de capas de chuva amarelas, deslocando-se pelas ruas do centro 

da cidade com fones de ouvido e áudio em MP3, contendo instruções sobre como observar 

o espaço, depoimentos recolhidos de habitantes da rua e uma narrativa ficcional em tom 

jornalístico, ambos sobrepostos por uma música de fundo.  
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Figuras 51-52:  imagens de Aqui Fora, da Cia O Povo em Pé, 2009. 

Apesar da evidência exposta dessa observação parecer contraditória à noção de voyeur, 

que em sua visão clássica se pretendia escondido, ela parte do mesmo estímulo à 

descoberta desse Outro, seja cidade, seja gente, como elemento do reconhecimento de 

esferas de prazer sensível e ativação do olhar. O voyeur passa a querer também ser visto, 

considerando um espaço público de invisibilidades e anonimatos, em que 

contrastantemente há uma superexposição do eu, mesmo que seja na esfera virtual. Ele 

observa como se roubasse algo, no entanto, não mais um algo proibido, mas um algo 

esquecido, já que sua busca por desnudar pessoas e espaço parte de uma obsessão em 

conseguir capturar algo que não é visto.  

“Durante 30 segundos olhe os carros”. “Qual a melhor maneira de olhar para o céu?” Essas 

são indicações dadas por O Povo em Pé, e Aqui fora, numa tentativa de desalienar esse 

olhar sobre a cidade, ao mesmo tempo em que sustenta uma perversão em considerar que 

apenas em sua condição de observador disposto àquilo essa desalienação acontece. A 

ordem passa a ser: manter-se sempre disponível às descobertas; como um culto a um coito 

visual, não mais como abominação. O depoimento do público participante do espetáculo, 

publicado no site do grupo, evidencia essa condição: 

A impressão que eu tinha é que estava em algum tipo de transe 
observando uma cidade sob um outro e diferente olhar… lugares que 
nunca tinha passado, prédios que nunca tinha reparado, cheiros que 
nunca sinto, sons que nunca percebo… e principalmente pessoas que 
sempre procuro ignorar. (O POVO EM PÉ, website : s/p) 

A solidão do voyeur clássico cede lugar ao compartilhamento desse coito visual, através da 

busca por situações de apaixonamento e contato relacional. Assim como a errância ou o 

flanar sugeriam impregnar-se da cidade que o cerca como construção do percurso, estar 
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disponível como voyeur dessa cidade, ao mesmo tempo em que ativa esse olhar e gera uma 

sensação de proximidade de convívio, também mantém uma certa distância dos horrores 

sociais, já que não age diretamente sobre ela. O jogo relacional e afetivo assim se 

estabelece, eficaz enquanto vigilância consentida. 

Em Olhar Forasteiro, durante um dos deliriuns ambulatoriuns pela cidade de Itajá, me 

deparei com uma esquina referencial da cidade: a esquina do Chatinho. Às tardes, 

reuniam-se informalmente, já à sombra, um grupo de aproximadamente oito homens que 

versavam e discutiam as “fofocas” e “bisbilhotices” da cidade e das vidas alheias. Ali 

observavam o movimento da rua, da praça, da igreja, do banco, disseminando 

informações, impressões e afetos e/ou desafetos.  

  

Figuras 52 –-53:  A “esquina do Chatinho” em diferentes configurações . 

Além de estarem sentados em suas cadeiras em estado de contemplação (MAFFESOLI, 

1995) da dinâmica da cidade, se alimentavam do prazer do encontro compartilhado e 

confrontado. Ali versavam sobre cotidianos alheios, mas que se tornavam de relevância 

pública, instaurando versões sobre o não-vivido. A moldura imposta por aqueles 

observadores, sentados, demandava uma edição sobre o que se olha, como uma fração da 

história, escolhida para despertar a curiosidade às possibilidades que estão além da cena 

vista.  

Essa fração da história, ao ser exposta, por exemplo, em nossa cena-síntese da experiência 

naquela cidade, ao terceiro dia, foi prontamente recebida com risos por conta do 

revelamento explícito que aqueles olheiros da cidade impunham como rastro de 

acontecimentos íntimos e públicos daqueles habitantes.   
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Do outro lado, de nossa equipe forasteira, como não poderia deixar de mencionar, uma vez 

que se trata de um ambiente supostamente fadado à espontaneidade dos encontros, a 

equipe de registro que nos acompanhava buscava se “esconder” para captar a naturalidade 

de nossas conversas. Era inevitável notar sua presença numa cidade de quatro mil 

habitantes, por exemplo, na qual éramos evidentemente estranhos. As câmeras, apesar de 

discretas, eram manipuladas por pessoas que nos seguiam em nossa errância e buscavam 

captar, através de suas lentes e olhares, já terceirizados, as circunstâncias relacionais a que 

nos propúnhamos nas descobertas desse Outro.  

Se nossa curiosidade e afetação do espaço nos moviam como voyeurs ambulantes desse 

espaço público, o registro midiático gerava outra camada de construção desse olhar, dessa 

vez buscando maior discrição. Os desnudamentos e desvelamentos alcançados pelas 

situações de troca, e não de mera observação passiva, por fim, eram gerados a partir dessa 

sobreposição de impressões compartilhadas, diariamente, por esses agentes de olhar 

voyeurístico. Nossas caminhadas, aparentemente inocentes, eram interessadas e buscavam 

avivar esses pequenos encontros afetivos, seja a partir da ativação do já conhecido, mas 

tornado invisível, seja por meio da descoberta de novas paixões.  
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[A imersão da convivência] 

Cada cabeça, uma sentença. 
A ocasião faz o ladrão. 

Ditados Populares 

Cacuete – a Incrível performance de Crendices151, o espetáculo, quase não possuía texto 

falado, a não ser por uma cena em que ditados populares eram proferidos em sequência, 

por artistas e público. Talvez, como já afirmou Marvin Carlson (2013) a emancipação e a 

autonomia da ação diante do texto literário fossem uma tentativa de demarcar a 

performatividade do espetáculo e do processo.  

Dentre os quase três anos de lacuna entre concepção do projeto e execução, pouco valeria 

discorrer sobre a proposição temática inicialmente prevista, já que a mesma não se 

sustentou. Nesse período, fui alimentando um arcabouço de ideias, solitariamente, 

enquanto percorria lugares e âmbitos da arte que, como uma película fotossensível, 

“queimava” alguns frames de minha composição.  

Foi um período em que circulei por discussões e práticas, que defendiam uma concepção 

duracional da obra, em contato com uma colaboração coletiva, advinda de uma 

contaminação das relações e práticas artísticas, de forma imersiva, ou seja, durante um 

tempo e um espaço restritos, disponibilizados à convivência e à confluência de ideias. Esse 

conceito, aplicado de formas diversas em proposições de Residência Artística, parecia fazer 

sentido, como alternativa de criação na área teatral, frente a uma colaboração 

circunstanciada. Como afirma o pesquisador sobre Residência Artística, Marcos José 

Moraes, 

o conceito de residência tem se firmado no cenário internacional como 
relevante forma de atuação, integrando o rol das mais significativas 
práticas artísticas contemporâneas. Nesta perspectiva, a residência 
artística, deve, ainda, ser observada em suas relações com os modos de 
produção e a sua inserção no meio urbano, decorrendo disto, portanto, 
uma consequente relação com os processos de discussão e reflexão sobre 
as cidades. (MORAES,2009, 19-20) 

                                                           
151

 Vídeo-registro do projeto disponível em anexo. 
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Assim, em Cacuete, optei por formalizar um processo criativo de Residência Teatral, 

formada por profissionais de diferentes áreas artísticas, como Teatro, Dança, Circo e Artes 

Visuais, de diferentes estados brasileiros e um uruguaio. Esses criadores, não se conheciam 

entre si, com apenas uma exceção, e a única conexão entre eles era a relação de amizade 

que mantinham comigo.  

O objetivo do convite era uma convivência imersiva, por 21 dias, em uma casa de praia, em 

Sergipe152, também para questionar o aspecto citadino a que se associa ao pensar em 

Residência. A finalidade era constituir, a partir do estado vivencial no local, um espetáculo 

que seria apresentado posteriormente na cidade de Brasília, já que originalmente o projeto 

havia sido proposto para ocorrer lá. 

   
Figura  54: Local da residência, vista pelos fundos   Figura 55: Área de convivência da casa 

Especificamente com relação ao processo de trabalho criativo, estabeleci três núcleos 

distintos de pessoas, sendo um relacionado ao âmbito criativo direto - os residentes; os 

demais integrantes da equipe - como oficineiros, registro, figurinista, sonoplasta, designer 

gráfico, produtora; e visitantes – como por exemplo, minha família e amigos dos residentes 

e dos oficineiros. Cada um desses núcleos, gerava camadas e graus de interferência na 

Residência, enquanto ambiência criativa, e estávamos aptos à permeabilidade. Uma clareza 

quanto à dinâmica de troca podia ser percebida numa relação osmótica de transferência. 

Assim, em janeiro de 2010, demos início à ocupação da casa destinada ao período de 

Residência, eu, os quatro atores-criadores, Colores (URU), Gustavo Floriano (SE), Íris Fiorelli 

(SP) e Kamala Ramers (DF); a assistente de condução, Sandy Soares (SE), a assistente de 

                                                           
152

 Realizada especificamente na Praia do Jatobá, na Ilha de São Luzia, há aproximadamente 19 km do centro 
da capital Aracaju. Praia de veraneio, com aproximadamente 50 casas, semi-deserta, e na qual residem 
permanentemente apenas poucas famílias de pescadores e pequenos comerciantes. 
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alimentação, Karina Batista (SE), além de Manuela Eichner (SP), responsável pela videoarte 

do espetáculo e o oficineiro inicial, Magno Assis (DF). 

Logo nos momentos iniciais, fizemos reuniões para apresentações individuais, definição de 

regras de convivência e discussões sobre o processo de criação. Já neste momento, 

estabelecemos a necessidade de divisão de algumas tarefas relacionadas ao espaço da casa 

e rotina de alimentações e limpeza, e definiu-se que diariamente nos revezaríamos para 

desempenhar a função de guardiões, ou seja, o responsável por conduzir e reger os 

seguintes itens: definição do cardápio, organização da casa e o controle do cronograma 

diário. Apesar de essas funções parecerem uma divisão tola, ela foi primordial para a 

difusão de co-responsabilidades gerando características de condutas que repercutiam na 

dinâmica do convívio. 

 

Figura 56:  Quadro de atividades do 7º dia de Residência 

Dentre as tarefas diárias, além de oficinas e momentos de criação, voltados especificamente 

para a improvisação e criação de cenas, seja para vídeo, seja para o espetáculo ao vivo, 

estabelecíamos momentos de partilhas, que eram momentos de reunião para discussão 

sobre o processo de criação e de convivência, onde, cada qual poderia reclamar, elogiar, 
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criticar, reivindicar, brincar ou simplesmente comentar qualquer item referente ao aspecto 

coletivo.  Esses momentos de partilha e os momentos de descontração, entre alimentação, 

descanso, cantorias no chuveiro e sessões de vídeo, por exemplo, foram primordiais para a 

composição das cenas que fizeram parte do espetáculo final, confirmando a relevância e a 

reverberação dessa dinâmica de vivência na criação.  

     
Figura 57:  Oficina de Triangulação   Figura 58: Oficina de Yoga  

Enquanto contexto, a vila estava praticamente deserta e só encontrávamos com alguns 

poucos vizinhos que circulavam pela praia ou ao irmos à pequena mercearia da vila comprar 

alimentos ou peixes frescos. Sem recursos de comunicação como celulares, computadores 

ou televisão, principalmente, por conta de um sinal digital indisponível na área, o contato 

com o âmbito externo à residência era bastante restrito. Além disso, à frente, apenas o mar. 

Diariamente dormíamos ouvindo o barulho das ondas, assistindo à escuridão da noite, o 

empurrão do vento e o roer da maresia. Diferentemente da visão romântica do mar como 

um ambiente natural de desfrute relaxante, sentíamos uma aridez ardida, convivendo com 

o calor, o sol, a luz, o sal e o vento que o carrega. Havia uma condição salina que 

impregnava a superfície.  

A pesquisa sobre ditados populares, que impulsionou o início do projeto, inevitavelmente 

teve que ser remodelada diante desse contexto marcante. As crendices e lendas acerca do 

mar e as histórias que ouvíamos dos pescadores locais, passaram a dominar o imaginário 

criativo e, assim, assumimos esses dois âmbitos como temática de criação. Além disso, 

considerando a presença de uma videoartista, que convidei na intenção de constituir o 

cenário básico do espetáculo já que não teríamos muitos recursos materiais ao nosso redor, 

a imagem gravada também se constituiu como importante alicerce de experimentação, 
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agindo como disparador-âncora do processo criativo. Como nosso “cenário” integral era o 

mar e a praia, era inevitável que essa imagem habitasse o trabalho. 

  
Figura 59: Exercícios em azul, para vídeo   Figura 60: Teste de possibilidades de projeção 

A cada semana estabelecíamos metas de criação e, já a partir da segunda semana, numa 

mistura de trabalho intenso e sonho noturno, estabeleci uma proposta de roteiro narrativo, 

prontamente acatado por todos: a História de Crendices153. 

   

                                                           
153

 De forma sucinta, a narrativa que norteou a peça apresenta a história da jovem Crendices, uma moça 
virgem que vivia numa vila de pescadores e enamorou-se de um marinho estrangeiro. O marinheiro, no 
entanto, teve que voltar a trabalhar no mar e prometeu a Crendices que voltaria em 21 dias para reencontrá-la 
e casarem.  Crendices aguardou ansiosamente o retorno do amante e desiludida por tanto esperar em vão, foi 
banhar-se no mar e enroscando-se numa rede de pesca perigosa, chamada Feiticeira, conhecida entre os 
pescadores porque quanto mais o peixe se debate, mais ele se agarra à rede. Desde esse dia, ninguém nunca a 
viu voltar do mar. Uns dizem que morrendo enroscada à rede, outros dizem que virou alma penada e que vive 
assombrando os homens à procura de seu marido e outros dizem que virou uma sereia que encanta os 
homens para comer suas genitálias. A partir dessa narrativa a composição dos quadros que foram montados 
como colagens dos exercícios realizados e ensaiados durante a residência, estruturados em um story board, 
deram a configuração final do espetáculo, cuja etapa de ensaios e aprimoramento ocorreu na última semana 
de imersão. 
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Figuras 61-64:Cenas do espetáculo Cacuete – a Incrível Performance de Crendices. 

Apesar de atrelado a um processo criativo fundacional, assumimos que o espetáculo possuía 

autonomia enquanto obra e, assim, os vídeos utilizados na cena não se constituíram como 

material de registro do processo e, sim, como obras criadas durante a Residência, mas com 

a finalidade de independência da mesma. Funcionava então como um material documental 

gerado pelo processo, não necessariamente um registro dele.  

No entanto, apesar dessa tentativa de autonomia, verificamos que o caráter imersivo do 

processo criativo reaparecia como demanda de atualização do espetáculo. Assim, a 

comunidade provisória formada na etapa de criação, era retomada a toda nova 

apresentação do espetáculo, como uma espécie de mini residência preliminar.  

Concluímos que havia potência em viver juntos. Habitar coletivamente e tão intensamente 

expunha a determinados riscos da convivência, já que ao mesmo tempo demandava a paz 

necessária para o refúgio da casa e a disponibilidade permanente e concentrada para as 

trocas entre desconhecidos.  

A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos 
de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é 
corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser "atirado 
ao mundo", como o professam os metafísicos apressados, o homem é 
colocado no berço da casa. (BACHELARD, 1989 :201) 

Apesar de ser uma morada temporária, o estado de interferência mútua em que nos 

encontrávamos favorecia a essa construção de nosso primeiro mundo de forma 
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compartilhada, ao mesmo tempo em que percebemos que existia a necessidade de 

afastamentos indivíduais do grupo para melhor acomodação subjetiva diante dele.  

Considero que, semelhante à relação idiorrítmica proposta por Barthes (2003), nesta 

situação imersiva ela se intensificou como necessidade, até criarmos em nosso próprio 

cronograma de trabalho horários dedicados exclusivamente à solidão.  

Em consonância com Moraes, um dos pontos importantes e conclusivos da situação de 

residência que identificamos foi justamente a relação de cada artista com o desconhecido, 

“ao aceitar um convite para viver uma situação, que rapidamente pode converter-se em 

adversidade; não apenas visitar ou estar, mas estabelecer vínculos com as pessoas, espaços 

e lugares, permitir-se relacionar para produzir a partir desta interação.” (MORAES,2009, 

p.31). O convívio imersivo gerava, de forma proposital ou não, o material que seria utilizado 

posteriormente como composição da cena. 

Diferentemente da noção de Teatro Imersivo como proposto por Carlson (2013), que afirma 

essa prática como atrelada ao campo da recepção, como uma espécie de Teatro-Instalação, 

a imersão na experiência de convívio buscava contaminações nos meandros do próprio 

processo criativo. Ainda assim, essa imersividade se expandia para o campo do evento 

poético no sentido em que a mesma permissividade requerida como disponibilidade para a 

afetação era requerida na enunciação cênica do projeto. 

Imersão foi trazido para o campo de estudos do teatro no início deste 
século [XXI] a partir do universo das tecnologias computacionais, que tem 
longamente descrito a “aparente” imersão do sujeito no mundo digital 
virtual. (...) Um novo tipo de teatro no qual ambientes múltiplos são 
criados dentro dos quais o público esta livre para ir vir como quiser154. 
(CARLSON, 2013 : 9) (tradução pessoal) 

Essa criação de ambientes múltiplos fica mais evidente na obra Bom Retiro 958m, do Grupo 

Teatro da Vertigem, estreada em 2012. A obra foi desenvolvida a partir da imersão do 

grupo na rotina e cotidiano do bairro homônimo, no centro de São Paulo, durante quase 

dois anos de pesquisa que seguia o conceito situacionista de deriva. A temática focal do 

                                                           
154

 [Immersive was brought into theatre scholarship at the beginning of this century from the world of 
computer technology, where it has long described the apparent “immersion” of a subject in a virtual digital 
world. (…) A new kind of theatre in which a multiple environment is created within which the audience is free 
to come and go as they please] 
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grupo exigia observar questões sobre os diferentes fluxos migratórios do local, as relações 

de trabalho e de consumo.  

No evento de enunciação da obra, caracterizada como uma caminhada de 958m, o grupo 

encenava no período noturno as contextualizações da experiência vivenciada no local. 

Assim, partiam de um shopping de roupas de atacado, junto à linha do trem, passando por 

situações diversas até chegar a um teatro abandonado desde a década de 1950. Nesse 

ínterim, cenas, atores, sonoplastia e iluminação se revezavam e se sobrepunham na geração 

de situações inusitadas também entremeadas pelo público espontâneo da rua, não-

pagante. 

Apesar de ser também um percurso em que o público é guiado pelo centro, como em Aqui 

Fora, há uma diferença no grau de penetração da convivência entre o grupo e esse bairro, 

que reverbera na relação entre o público e a cidade. O olhar de ativação não se coloca 

como o de observadores voyeurs desse espaço, mas como co-habitantes dele. 

Considerando a pesquisa prévia do grupo quanto à criação cênica em site-specifics, como 

igrejas e presídios, caracterizados como espaços não-convencionais para teatro, poderia ter 

escolhido como exemplo de convivência imersiva outros projetos do grupo. No entanto, em 

Bom Retiro 958m, o Teatro da Vertigem expõe e esgarça as relações que constituem o 

espaço aberto e o público da rua, ampliando as coligações e a formação de sua comunidade 

para além das improvisações internas ao grupo. Como afirma o diretor Antônio Araújo, 

“desta vez, o espaço da encenação coincidiu com o do ensaio e com o tema-motor. Essa 

diferença interferiu muito, a montagem traz vestígios do processo de criação” (CULT, 2013 : 

s/p). 

Nesse sentido, a dimensão do convívio evidencia-se se comparada à ativação do olhar com 

relação ao espaço público, já que a noção de experiência advinda da imersividade do 

processo se potencializa como recurso, mesmo que não consiga ser plenamente 

compartilhada no evento ao vivo. Por fim, seja na situação de clausura, de Cacuete, ou na 

pesquisa de campo mantida sobre a relação com determinado contexto situacional, a 

experiência de convívio assume o protagonismo da criação não apenas como conteúdo 

narrativo, mas como referência inevitavelmente impregnante. 
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[O Laboratório de convivência em campo – Cambana] 

 

Foto-colagem de Manuela Eichner 

A epígrafe desta subseção não poderia ser um texto escrito. Afinal, entre eu e as minhas 

ciganas Calóns155, a palavra no papel nunca foi meio de interlocução. Ultrapassamos a nós 

mesmas por sobreposições de suores, olhares, cores, sotaques e, assim, nada mais justo do 

que uma imagem-colagem, a partir de fotografias que nos aproximaram, para iniciar nosso 

breviário de convívio. 

A palavra Cambana é uma homenagem ao “português da língua cigana”, como eles a 

nomeiam para indicar: cabana, barraca, rancho; tenda na qual Calóns acampados habitam, 

sem divisórias ou portas. Essa ação-pensamento foi assim intitulada, como maneira de 

iluminar o elemento material símbolo de seu refúgio e provisoriedade, a “casa”. 

Como evento artístico, Cambana156 concretizou-se como um arranjo de ações artísticas 

discutidas colaboratorialmente e criadas através de um processo de contar e mostrar 

imagens, estáticas e em movimento, oriundas dessa pesquisa de campo. Apresentou-se sob 

o formato de intervenções artísticas ocorridas simultaneamente nas feiras livres das cidades 

                                                           
155

 Termo utilizado por estudiosos para designar a etnia cigana que chegou ao Brasil a partir da península 
Ibérica e que, juntamente com os Roms e Kalderash, formam os principais grupos ciganos do Brasil. Na 
linguagem dos grupos Calóns, com os quais convivi, essa palavra significa cigano. 
156

 Vídeo-registro do projeto disponível em anexo. 
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nas quais a pesquisa de campo margeou-se, tendo sido realizadas por um grupo misto de 

criadores, autodenominado de “bando”: fotógrafo, atriz, cenógrafo, bailarino, escritora, 

arquitetos, performers. As intervenções ocorreram entre 2 e 11 de março de 2012, 

especificamente em Cachoeira, Muritiba, São Felipe e Salvador, todas no estado da Bahia. 

Como laboratório de criação, iniciou-se em julho de 2011, quando iniciei as primeiras 

estruturações de formato de processo e proposta de projeto. No entanto, como convivência 

em campo teve início em outubro de 2010, quando eu e Márcio Lima, fotógrafo profissional, 

iniciamos aproximações para desenvolvimento de ensaio fotográfico acerca de 

comunidades Calóns na região do Recôncavo Baiano. A partir de então, seguimos todos os 

meses para as localidades sobre as quais realizamos o ensaio e, por identificação a priori, 

como diria Oiticica, passei a entender que aquele contato reverberava vestígios e rastros em 

minha vida, de forma a não poder mais me furtar ao convívio. 

O processo direto de criação, já com a comunidade provisória de artistas convidados a 

integrar o projeto, na fase preparatória das ações, teve início em janeiro de 2012 e se 

estabeleceu a partir de encontros formais – conversas sobre a experiência de convívio com 

os Calóns – e informais – por meio da convivência diária do bando. Com a equipe argentina, 

convidada emérita para co-produzir o projeto, as relações se estabeleceram, previamente à 

vinda dos mesmos, pelos meios digitais conhecidos.  

Assim, para expor e discorrer sobre quinas desse processo performativo, esta subseção está 

dividida em quatro momentos distintos: o pretexto de Cambana, que apresenta de forma 

sucinta o imaginário em torno da existência Calón, bem como determinadas condições 

históricas e culturais que cercam essa etnia; a experiência do convívio junto às 

comunidades, em especial, a algumas famílias, numa elucidação dos preâmbulos da 

distribuição criativa junto aos artistas e amigos; o procedimento de delegação da criação 

propriamente dito, já com a equipe técnica de Cambana; e a enunciação do processo como 

evento nas feiras populares.  

Apesar de consciente da curiosidade emanada pelo imaginário cigano, vale deixar claro, 

desde já, que o convívio com essa comunidade possuiu um caráter de pesquisa de campo, 

no entanto, sem seguir um viés etnográfico. A disposição ao convívio se caracterizou como 
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um laboratório criativo não sobre a história ou modo de vida e sistema cultural cigano, mas 

acerca das estrangeirices postas em confronto. Dispus-me como sujeito, Si, que ora se 

mescla e se confunde ao contexto ora reforça a alteridade e as diferenças. Nesse sentido, as 

impressões compartilhadas, sejam com os próprios Calóns, sejam com a equipe do projeto, 

perpassaram o contato de nosso convívio como prisma difusor para estímulos e reações. 

 

[O pretexto de Cambana] 

Cheguei a Cachoeira de carro e Cachoeira chegou ali também por trens e barcos. Vila 

promissora do séc. XVII, crescida à base do sangue dos vastos canaviais e dos destinos 

previsíveis do cultivo do fumo, escravo, a cidade se instalou demarcando um patrimônio 

colonial (consequentemente, afrodescendente), material e imaterial, que hoje ampara o 

apelo turístico de suas belas paragens e passagens à beira do Rio Paraguaçu, na Bahia.  

Sempre estive provisória em Cachoeira. Jamais habitei de forma cartorialmente legítima, 

tendo apenas cometido algumas estadias de quando em quando. Numa dessas, deparei-me 

com um comerciante (que evita mencionar sua veia Calón) que me indicou um pequeno 

circuito, paralelo ao registro oficial daquele pacato point157, que se nutre de seus cults drinks 

e toques: a existência de acampamentos ciganos no Recôncavo.  

Muritiba, Cruz das Almas, São Felipe, Castro Alves, Sapeaçu, Santo Antônio, Nazaré, para 

mencionar alguns dos municípios que, nos últimos anos, vêm acolhendo a reunião de 

famílias Calóns.  

Foi então, nessa exata primeira conversa, quando pedi que me apresentasse a um desses 

acampamentos, que ouvi: “Não estou em seu coração e você não está no meu. O que me 

garante que tem boas intenções?”. Não havia garantias. A partir dessa negativa, sem 

negociação, acompanhada e acompanhante de meu parceiro de investigação, Márcio Lima, 

fomos diretamente ao rancho,158 onde estavam, tentar uma aproximação.  

                                                           
157

 As palavras em inglês estão demarcadas para denotar a apropriação, na oralidade, pela língua portuguesa. 
158

 Termo utilizado por alguns deles para se referir ao acampamento.  
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Depois de esteios e escorregos, trocamos frases de reconhecimento e, aos poucos, as 

guardas foram sendo arriadas, até que, no terceiro dia, convidaram-nos a tomar um café, no 

empoleirado final da tarde. 

“Viemos do Egito”159. De forma endógena, era assim que me indicavam a ancestralidade, 

dita num sotaque de difícil regionalização, misturado a palavras de uma língua própria, o 

xibe160, como chamam. Pouca precisão histórica e localizações dispersas amparavam a 

defendida tradição cigana, registrada de forma genérica em livros de estudiosos, que 

contrastam com aquela grande maioria analfabeta. 

Por outro lado, apesar do discurso pouco elaborado e muitas vezes contraditório, era a 

dinâmica de convivência que mais me inflamava o espírito: empréstimos, trocas, 

amarrações e arranjos efêmeros, babados, doirados, poucas divisórias e um alto índice de 

vizinhamento poroso circundava as condições hostis de saneamento e segurança. 

Foram em entrecortados vinte meses que percorremos agrupamentos onde se revelavam 

primos, vós, tios e sobrinhos, desnudando-se a esperteza para com certos riscos e a 

ingenuidade para sutis descobertas, que geravam risos. Trocamos algumas fotografias e, aos 

poucos, um circuito mutante foi-se tracejando, literalmente às margens daquele Recôncavo 

dos sambas e capoeiras. 

Uma outra irmandade me era reconhecida ali. Menos organizada e cultuada do que a Boa 

Morte161, mas com um valor de resistência admirável, diante de sua minoria. Um 

contratempo à homogeneização do palanque identitário, inevitável à construção de 

memória. 

“Brasileiros”. É assim que chamam, em nossa língua, aos não ciganos. Mantêm-se em 

bando, em defesa e como sociedade, convivendo com a brasileira de forma nominalmente 

                                                           
159

 Apesar de divergências, grande parte dos pesquisadores indicam que o povo cigano, em virtude de suas 
proximidades linguísticas, são provenientes do nordeste da Índia. No entanto, os Calóns com quem convivi se 
afirmam do Egito e desconhecem como seus ascendentes chegaram ao Brasil. 
160

 Das comunidades que percorri, todas falam a língua portuguesa, mas com um acento rítmico muito 
particular, talvez em virtude da conjunção o Xibe, língua mantida principalmente pelos mais velhos. Maiores 
informações e uma catalogação de palavras com seus dsignificados sobre o Xibe podem ser encontradas em 
MELO, 2005. 
161

 Irmandade religiosa, afro-católica, mantida por mulheres negras, fundada no Brasil Colônia, barroco, de 
grande importância para a região do Recôncavo e que resguarda uma ambivalência em termos de cultos 
sagrados, processionais e profanos, com sambas e comidas. 
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divorciada, apesar da mútua dependência. Afinal, consomem a cultura padrão, servindo 

também aos endividados e aos fetiches exotizantes.  

No entanto, data de 1574162 o exílio do primeiro cigano para território brasileiro e, de 1718, 

o decreto de D. João V informando que o “aprouve banir para essa cidade [Salvador] vários 

ciganos”163 (TEIXEIRA, 2009 : 30). Chegavam como degredados ou escondidos nas 

embarcações vindas do além-mar, tendo sido a Bahia uma das principais pontes de entrada 

no Brasil Colônia164.  

Concomitantemente, a Vila de Cachoeira era o maior porto de transbordo da região,  entre 

o litoral e o sertão, contribuindo para a interiorização das mercadorias, materiais e 

imateriais, que alimentaram a constituição da nação brasileira entre seus sincretismos e 

dizimações. Os trilhos da velha E.F Central da Bahia165, instalados ali, aos poucos e com a 

ajuda das nostálgicas vias rodoviárias, começaram a se unir aos trilhos carregados do 

reluzente ouro vindo das Minas Gerais.  

“500 para voltar 1.000 em 5” 166. Apesar de, quando possível, carregarem o ouro nos dentes, 

manipulam o papel-moeda, sendo essa uma frase-síntese da negociação de empréstimos 

cometida por alguns dos Calóns. Sonoramente, no entanto, poderia ocupar o lugar de 

paródia rica do slogan presidencial “50 anos em 5”, de Juscelino Kubitschek. Mineiro e, 

(não) por coincidência, descendente de ciganos167. 

A fama expandia-se e outros portos e estradas enchiam-se dos banidos. No entanto, 

diferente da situação europeia em que os nativos se diziam invadidos, a situação brasileira 

crescia por dentro, ilustrada por ameaças, inclusive sob a forma de leis, que anunciavam as 

diversas comunidades ciganas espalhadas em solo verde e amarelo, desde sua constituição.  

                                                           
162

 Dado extraído do registro de prisão do cigano João de Torres e sua esposa Angelina, no Reino de Portugal, 
exclusivamente porque eram ciganos. Ver em: COELHO, 1995. p. 199-200.  
163

 Mesmo antes desse período, documentos expedidos pelo Reino de Portugal indicavam, ainda no século 
XVII, o envio de ciganos com a missão de povoar a Capitania do Maranhão e lutar contra os índios daquela 
região.  
164

 O Rio de Janeiro também destacava-se e vários ciganos instalaram-se na capital vendendo escravos de 
segunda mão, trabalhando como “meirinhos” (semelhante ao atual “oficial de justiça”), dentre outras funções 
e serviços. 
165

 Estação Ferroviária; inaugurada em 1876. 
166

 R$ 500,00 para voltar R$ 1.000,00 em 5 meses. 
167

 Seu bisavô, Jan Nepomuscky Kubitschek, era cigano da antiga Tchecoslováquia e imigrou para o Brasil em 
1830. Disponível em: http://etniacigana.blogspot.com/2007/08/juscelino-kubitschek.html. Acesso em: 
14/02/2012.  

http://etniacigana.blogspot.com/2007/08/juscelino-kubitschek.html
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Marginariamente e além da lenda, os Calóns rondavam a oficialidade da boa ordem cívica 

denunciando uma presença incômoda, rasteira, mas almejada enquanto oráculo pela alta 

classe umbandista. Pintados de ladrões, assassinos, sedutores dançarinos e místicos, 

assumiram folcloricamente esses extremos de suas diferenças, que também os serviram 

como estratégia de sobrevivência.  

Por outro lado, o folclore que nos atiça o imaginário, não encontra pedaço no seio da 

mestiçagem de nossos anti-heróis, malandros e macunaímas, reconhecidos por serem filhos 

de  três povos: brancos, negros e vermelhos. Ao índio, a preguiça; ao branco, a civilidade; ao 

negro, a ginga. Assim proclama-se a identidade tupiniquim, mesmo tendo sido o “Poeta dos 

escravos”, nascido no Recôncavo, também cigano168.  

“Ciganos brasileiros”. Assim se apresentam esses velhos baianos, músicos que tocam, 

cantam e dançam...arrocha169. Que assistem à novela das oito, repleta de mulheres que têm 

cabelos curtos e vestem calças e minissaias, mas se dedicam aos quase um metro e vinte de 

cabelos e três metros de tecido para a confecção dos vestidos. Que moram em barracas, 

acampados, sem portas e sob/sobre o sereno, e que apesar de almejarem o conforto da 

casa, como alguns de seus parentes e iguais já adotaram, insistem na provisoriedade do 

habitar. Que navegam e negociam carros e comunicam missivas pelo celular. 

“Baianos”. Por outro lado, apesar de ícones do nomadismo e frequentemente mudarem-se 

para outros municípios da região, nunca foram além de um raio aproximado de 300 km, 

esses Calóns do Recôncavo. Pelo menos, não neste século. Estão ligados por uma herança 

sem verbos inscritos e circulam por uma rota previamente reconhecida, para que a 

recepção e a partida sejam suavizadas. Portanto, estiveram sempre, de um modo ou de 

outro, por ali, mesmo que invisíveis aos olhos vestidos. 

“Cambana”170. Por fim, esse é o título da breve anunciação artística que se apresenta de 

forma posteriori nestas páginas, e extraída dos sotaques pouco apreensíveis desses baianos. 

                                                           
168

 Castro Alves, poeta romântico conhecido por sua apologia à Abolição da Escravatura. De acordo com o 
biógrafo Pedro Calmon, na obra “Vida de Castro Alves”, as anotações do Clérigo no registro de batismo do 
escritor indicam que a batizante (sua mãe) e familiares eram ciganos. Informação que foi confirmada 
posteriormente por sua irmã. 
169

 Estilo musical bastante popular no nordeste brasileiro, tendo dentre seus ícones cantores ciganos como 
Tayrone, Silvano Salles, Vanoli, Maciel Cigano, dentre outros. 
170

 Imagens e textos detalhados do projeto podem ser encontradas em www.cambana.wordpress.com.  

http://www.cambana.wordpress.com/
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Significa “barraca”. A quase mesma barraca que se monta e se desmonta semanalmente nas 

feiras populares das cidades do interior e dos bairros afastados da capital. A barraca que os 

caracteriza e nos aproxima, pois não há portas. A barraca escondida na invisibilidade da 

margem, mas que também nos faz saltar uma veia que transpassa o sangue brasileiro e nos 

faz rebater, de algum modo, também ciganos.  

 

Figura 65: Imagens de barracas nos acampamentos percorridos durante a pesquisa de campo. 

 

 

[O convívio cigano] 

Há nomadismo no ar. 
 Michel Maffesoli 

 
Nunca a história compreendeu o nomadismo. 

 Gilles Deleuze 

 

A imagem criada em torno do povo cigano está recheada de deslumbres e preconceitos. Ora 

nos afeiçoamos aos fetiches do violão cigano, ora rogamos distância desses “caloteiros” e 

“ladrões”. Entre a tradição europeia e a configuração brasileira, de uma maneira ou de 

outra, o nomadismo ainda é a referência de ligação que imprimimos a esse povo e o que 

sabemos de modo geral é que estão em percurso.  

Isto é, aquilo que introduz a um pensamento acariciante que pouco se 
importa com a ilusão de verdade, que não propõe um sentido definitivo 
das coisas e das pessoas, mas que se empenha sempre em manter-se a 
caminho. (MAFFESOLI, 1998: 113) 

Assim como eles, também tento me manter a caminho. Seja por minha condição na qual 

assumi temporariamente uma mochila como habitat, capaz de me estabelecer em diversos 

locais, semanalmente em trânsito entre cidades, seja por uma afinidade ancestral, o fato é 

que a sensação é a de que nos acariciamos. Eu a eles e eles a mim.  
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Foi que, a partir de outubro de 2010, acompanhada e acompanhante de um fotógrafo 

fotodocumentarista, Márcio Lima171, também acariciado por esse princípio nômade, 

iniciamos uma série de incursões a comunidades ciganas, no interior do estado da Bahia. 

Até então, o ato ingênuo tinha como objetivo registrar visualmente a forma de habitação 

simbólica dessas comunidades, tidas como nômades, mas cada vez mais sedentarizadas, em 

parte, já habitante de casas de alvenaria. 

 
 Figura 66: Barraca Calón, em Santo Estevão – BA.  Figura  67: Barraca ao anoitecer, em Muritiba-BA. 

 

Por que ato ingênuo? Fico me perguntando qual foi a premissa inicial que me fez enxergar 

essa possibilidade a priori. Como fomos parar ali? Como afirma Luigi Pareyson, a “eleição é 

um discernimento que já pressagia o feliz resultado para julgar a prova, já pressente a 

realização quando o processo ainda está em curso, já vislumbra a conclusão para consolidar 

o já feito” (1993: 74). Ou seja, apesar de uma relação no começo ainda desprovida de um 

objetivo criativo, de minha parte, o germe do convívio já se apontava como determinante 

nesse processo de aproximação, como é possível verificar também no tratamento retratual 

dados às fotografias iniciais e a diluição da pose no decorrer do envolvimento. 

Seguindo com o impulso, passamos a nos deslocar para as cidades de Utinga e Muritiba, há 

424Km e 149Km de distância, respectivamente, da capital Salvador, para fotografar a 

organização do símbolo material mais concreto de permanência, a casa, uma vez que ela “é 

um corpo de imagens que dá ao homem razões ou ilusões de estabilidade” (BACHELARD, 

1989 : 36). 

                                                           
171

 Mais fotos referentes a essa primeira etapa de convivência podem ser visualizadas no site 
www.arcapress.org/opovocigano, referente ao trabalho de Márcio Lima e o Prêmio Marc Ferrez de Fotografia 
– FUNARTE, 2010. 

http://www.arcapress.org/opovocigano
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Na primeira localidade, toda a comunidade cigana já habitava casas de alvenaria e muitos se 

fixaram no local há mais de oito anos. Na segunda, conviviam entre barracas e casas, sendo 

mais marcada a organização de um grande acampamento ora infiltrado por uma casa, com 

muros de delimitação, ora por um amplo terreno murado com barracas no interior, ora com 

um amplo terreno, sem muros, com diversas barracas distribuídas em sua extensão.  

Conforme mais adentrávamos, evidenciava-se a curiosidade e a vontade em querer 

compreender minha conficção172 com aquelas comunidades na construção de uma 

alteridade, estabelecida a partir de um princípio de jogo, onde “é necessário, antes de mais 

nada, saber colocando-se no lugar daquilo que observa” (MAFFESOLI, 1998 : 124). 

   
Figura 68: Retrato de casal dentro de sua barraca   Figura  69: Adolescente com primo no braço  

 

Sabendo que se tratava de uma organização social fechada173 e restrita aos seus próprios, 

com pouca comunicabilidade com brasileiros, como nos chamam, o primeiro contato foi de 

grande suspeita: quem éramos nós e porque buscávamos a eles?  

Da parte brasileira, ouvia dizer que cigano é desconfiado. Da parte cigana, ouvia dizer que 

cigano é medroso. Tudo para concluir que “eu não estava no coração deles e eles não 

estavam no meu”. Sendo assim não tínhamos nada em comum que garantisse a confiança 

no trato. Com a delicadeza de alguns sorrisos, mesmo sob suspeita, fui aos poucos 

                                                           
172

 O termo conficção não possui nenhuma vinculação conceitual específica, mas se trata de um termo 
conjungado, onde o prefixo “con-” remete a“em comum” ou” em conjunto”. Assim, conficção quer dizer 
construir uma ficção conjuntamente. 
173

 Evitarei incluir os nomes de cada um visto nos retratos, para preservá-los, mesmo que meu impulso seja 
mais íntimo e queria citá-los pelos nomes. Apenas no caso de Criola e Sielma, com quem mantive maior 
proximidade, mencionarei. 
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“abrindo” as portas de algumas casas e me misturando àqueles vestidos coloridos e crianças 

ávidas. 

Concomitantemente, em meio às pesquisas bibliográficas, descobri que o Brasil está grávido 

de uma nação cigana e ao mesmo tempo as comunidades ciganas carregam sobre suas 

cabeças a sociedade brasileira. Suas barracas, apesar da marginalidade em que vivem, 

marginalidade no sentido de periferia do funcionamento maquínico da sociedade, estão 

cobertas por lonas das mais variadas empresas multinacionais. Não há antropofagia poética 

que suporte o slogan da Toyota, dos Piratas do Caribe, da Nova Schin ou da Shell V-Power 

lhes cobrindo o teto onde habitam, protegendo do calor do sol ao meio dia.  

  
Figuras 70 e 71: Ao fundo, lonas reaproveitadas com temas comerciais 

 

Estima-se que, no Brasil, exista em torno de um milhão de pessoas ciganas. A precisão é 

dificultada pela falta de registro civil e também pela impermanência do estilo de vida. É 

difícil contabilizar o que se desloca.  

Evitamos conviver com ciganos. Lembro-me (e a memória da infância é a casa onírica 

saudosística evocada às quatro direções por Bachelard, onde se repousa sobre o passado) 

de avistar ciganos nas redondezas, mas ser claramente orientada a não me aproximar e a 

não me relacionar. Trapaça e destino foram os substantivos que registrei sobre esses povos, 

mas ainda assim era uma imagem velada, laçada por uma tarja. E não fazendo parte dessa 

minha vida cotidiana, as imagens se perderam nesse campo imaginário poroso e sem dono. 

E talvez por isso perambulava, vagabunda imagem, em mim. 
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Figuras 72-74: Retratos de crianças e suas mães 

Seria incapaz de debulhar, nessas curtas páginas, a experiência do contato que transformou 

essa imagem vagabunda em imagem afetiva, construindo uma conficção de mim. Mesmo 

tentando verdadeirear o testemunho convivial sou incapaz de defendê-lo. Demagoga que 

sou. Pois  

Em toda palavra estão penduradas mil mentiras (escreveu Dieter Roos). O 
testemunho de mim é confiável – eu ponho em risco minha reputação de 
mim mesmo para defendê-la. E só pode testemunhar quem pode inventar. 
Mas ainda assim, eu testemunho. Em cada mentira estão penduradas mil 
verdades (continua Dieter Roos). (BENSUSAN, 2013, s/p) 

De fato, do que dizem sobre os ciganos, pouco é mentira e pouco é verdade. Enquanto dado 

social, o que me serve apresentar nesse momento é que em todas as casas há baús. Em 

cada um deles, pertences de uma pessoa e, todos eles, jamais ficam à mostra. Estão todos 

cobertos, resguardados pelo mistério necessário ao fugidio do imperativo da ordem voraz. 

São misteriosas adolescências. 

Enquanto experiência em mim mesma, me surpreendi pela exigência que aquele ato 

ingênuo inicial, de curiosidade pelo outro, desconhecido e par, me acarretou. Como pude 

imaginar que sairia impune? 
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Figura 75: Retirando roupas que secavam na cerca 

 

Para garantir suportar o forte impacto da alteridade que me propus acariciar, o método que 

utilizei foi o de osmose afetiva. Porque sei que quando algo reverbera em nós, escapa, sem 

pedir licença. Talvez seja interessante realçar o escape momentâneo citando Maffesoli sob o 

meu discurso, quando ele propõe que essa osmose afetiva “melhor percebe a vivência social 

e a complexidade da vida cotidiana” (MAFFESOLI, 1998 : 138). Essa é a técnica que 

vislumbra o instante como real fluxo de uma razão sensível (MAFFESOLI, 1998) onde não 

apenas objeto se faz parte observante e protagonista, mas o próprio sujeito se reverte em 

segunda existência (LYOTARD, 1996), na qual o silêncio penetra os canais vazios e o faz 

ensurdecer. 

Sob os efeitos permanentes dessa segunda existência que se estabeleceu conjunta, sinto 

como é melancólico entrar em contato com esse imaginário. Melancólico, “pois supre a 

realidade” (idem : 97). Depois de cada estadia nessas localidades, eu sonhava por pelo 

menos três noites com aquelas pessoas, e os sotaques de uma língua estrangeira rebatiam 

em mim de forma estridente.  

Durante os dias seguintes às imersões de convívio (essas idas e vindas aos acampamentos), 

já em minhas casas em capitais, me utilizava por vezes de um aparelho móvel, celular, para 

viabilizar o contato à distância, reativando a lembrança do sotaque. No acampamento, esses 

pequenos aparelhos, além de moeda corrente, já que também são fonte de negociação 

financeira, ficavam agarrados aos peitos, presos aos vestidos na altura dos seios, e 
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considerando que em sua grande maioria são analfabetos e não possuem endereço, nem 

geográfico nem eletrônico, é através da oralidade que se comunicam com parentes de 

outros acampamentos. 

No entanto, são de uma escapatória tão escorregadia que só pude compreendê-la quando 

me deparei com o acampamento vazio. Tinha ido a Muritiba há quinze dias antes e em 

nenhum momento me havia sido mencionada a possibilidade de mudança de local, apesar 

de intimidade já evidente. Ali, naquela cidade, tinha estabelecido os dois principais contatos 

afetivos com os Calóns, Sielma e Criola. As mulheres, mães, de mesma idade que eu, com as 

quais me divertia em nossas (in)diferenças.  

 

Figura 76: Vestígios de barraca retiradas, em acampamento vazio 

A sensação foi de desolação. Como rastro, existia apenas a grama queimada com a marca 

das barracas, as quais eu bem conhecia cada localização, e restos de brinquedos, 

embalagens e utensílios domésticos. Como perseguir um percurso? Os números de celulares 

já não existiam ou pertenciam a brasileiros. Para onde foram? Martelava em minha mente o 

discurso de Deleuze e Guattari acerca da desterritorialização.  

Em primeiro lugar, o próprio território é inseparável de vetores de 
desterritorialização que o agitam por dentro: seja porque a territorialidade é 
flexível e “marginal”, isto é, itinerante, seja porque o próprio agenciamento 
territorial se abre para outros tipos de agenciamentos que o arrastam. Em 
segundo lugar, a desterritorialização, por sua vez, é inseparável de 
reterritorializações correlativas. (1997 : 227) 
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Era mais poético ler sobre a desterritorialização do que propriamente vivenciá-la de forma 

concreta e crua. Por outro lado, o discurso movia-me a buscar essa outra reterritorialização. 

A vizinhança, embora apartada, tinha notícias e possibilidades de destinos para aquelas 

famílias, já que alguns poucos brasileiros mantinham negociações de serviço com eles, como 

a manicure. Assim, uma pista: uma cidade chamada São Felipe. 

Seguimos nosso rumo nessa direção, e como já haviam me ensinado, era necessário buscar 

o delegado para perguntar onde estavam alojados, pois pediam permissão para a utilização 

dos terrenos onde montavam o rancho. Como indicado pelas pistas, estavam lá, nas bordas 

da cidade, entre conjuntos habitacionais populares, terrenos e campos rurais.  

O reencontro foi arrebatador. Criola derramava lágrimas e logo me pediu que tocasse seu 

coração, dizendo: “Achei que nunca mais iria te ver”. Aquilo me sustentou o peito e firmou a 

garantia que me faltava. Havia legitimidade em minha presença entre eles.   

Retomamos o convívio, entre imersões e agora pernoites já mais frequentes, onde a relação 

com a cama (ou com o colchão no chão), com o amanhecer, com o banheiro, com o 

alimento a ser preparado começavam a se rascunhar como cotidiano também meu.  

Demorei meses de contato com esse povo para discernir onde queria chegar ou mesmo o 

que faria daquela colaboração equânime. Achava que não havia me dedicado 

suficientemente à contemplação (MAFFESOLI, 1998) necessária ao espaço do repouso para 

“sonhar em paz” (BACHELARD, 1989 : 26), já que para sonhar, é necessário repousar para 

advir o devaneio. Mas de fato, a experiência do convívio se apresentou tão potente que me 

sentia incapaz em querer revelá-la porque estaria sempre aquém da convivência. Talvez por 

isso a opção pelo formato de delegação que adotei em Cambana: porque de minha parte, 

diretamente, seria incapaz de eleger sem passionalidade. 

Recordo-me de uma frase, singela, lançada a mim por uma voz firme e segura de seu tempo: 

“É preciso escolher bem com quem se embrulha junto”. Ela, aquela doce senhora que me 

abria o semblante da compreensão, naquele momento, se referia à escolha de quem 

elegemos para compartilhar o momento secreto do devaneio. Exige confiança. E depois de 

tantas dormidas dentre eles, com aquelas barracas sem portas e sob e sobre o sereno, já 
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que a terra batida também respira, sentia que havia chegado o momento de propor a mim e 

a eles o Laboratório de Criação. 

Lancei a proposta de realização de um trabalho artístico174, informando a possibilidade 

aberta de participações diretas deles e a realização, possivelmente, de cenas na feira da 

cidade, já que a feira era o local onde se encontravam, com as devidas permissões, ciganos e 

brasileiros. Assim, Cambana queria se colocar ali, na margem, mas de onde era possível 

conviver sociografias. 

A aceitação da proposta era unânime. Mas ao mesmo tempo pareciam não entender muito 

bem. Diziam sim, como quem confia e aceita, mas não sabiam muito bem ao quê. Teci, no 

decorrer do tempo, algumas articulações necessárias, também por meio de imagens e 

vídeos, já que quase todos possuem televisão e aparelho de reprodução de DVD, no 

entanto, a presença direta deles na ação, parecia inviável. Não queriam se expor 

diretamente na feira e frente aos brasileiros. Preferiam mesmo estar à margem , apesar de 

desejarem a visibilidade que eu estava propondo com Cambana. “Grava um vídeo ou tira 

foto”. Era assim que queriam ser vistos, por vergonha ou pelo risco real da exposição, pois 

as relações, principalmente masculinas, envolviam em alguns casos desafetos. Aceitei, mas 

não sem insistir.  

Aproveitando que o marido de Sielma era cantor “nas horas vagas”, sugeri que ele cantasse 

nos dias de intervenção. Ele vaidosamente aceitou e já começou a articular seu trio de 

músicos. Esteve bastante entusiasmado com a ideia, mas num dado momento me relatou 

que não poderia mais participar porque teve que vender o violão. Ofereci a ele um novo 

violão, para que sustentasse a ideia, e nos comprometemos a nos reencontrar em quinze 

dias para estudar o repertório. Conforme combinado, lá estava eu, mas não mais o segundo 

violão. Renê havia alegado que tinha emprestado o instrumento e dali em diante eu sabia 

que não mais poderia contar. Acostumei-me com a escapatória. 

                                                           
174

 Sempre me preocupei com o tipo de linguagem utilizada, pois sabia que a grande maioria deles nunca ouviu 
falar ou utilizou o termo Arte ou Teatro, muito menos Intervenção Urbana. Esse aspecto cognitivo me foi 
bastante marcante quando, num dia descontraído, desenhei uma cadeira num papel e as crianças e adultos ao 

redor se espantaram, pois estavam visualizando uma cadeira que acabara de ser “feita”, coisa que para eles só 
existia no universo palpável. A partir daí,  assumi comigo mesma o compromisso de, a toda imersão de 
convivência, contar histórias dramatizadas às crianças, que se divertiam e queriam sempre mais. 
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Figura 77:  Eu e ciganas Calóns coletando água pública, em dias de imersão 

Ali eu já era Assumira. Nome/apelido ofertado a mim, já que a maioria ali são chamados não 

por nomes de batismo, mas apelidos, também escorregadios. Testemunhei a mudança da 

cor de minha pele, envernizada pela água não encanada, transportada diariamente, em 

contato com o sol rachante. Aquelas mulheres de etnia Calón, dos vestidos coloridos, que 

andam em bando, com cabelos longos sustentados por pentes emborcados, sustentam a 

lida básica diária apartada dos afazeres masculinos de negociação e agiotagem. Conviver 

cigana era também me entender mulher, brasileira, com lata d´água na cabeça. 

E foi a partir dali, que me batizei em indumentária, ao usar um vestido cigano, que antes 

soava em mim máscara falseada, fantasia/imagem da demagogia de minha conficção, 

apenas presente até então na manequim de Cambana. No casamento da pequena Bianca, 

de treze anos, que conheci ainda menina, filha de minha querida Criola, mais de 18 meses 

após Cambana175, por insistência das outras mulheres ciganas, usei o vestido construído 

pela mesma costureira brasileira que fez o delas. Ele me serviu como convite de aconchego. 

Após aqueles três anos, de idas, noites e vindas, me senti hábil a percorrer aquelas barracas 

sem portas, entrar e sair, também como uma mulher cigana. 

As vias de contaminação osmótica dessa conficção me percorreram as veias de modo que 

me desencontrei do julgamento. Como medir o que em mim manipulei como esquecimento 

e o que eu soube dizer como verdade? Nos atravessamentos dessa cadeia de ficções passo a 

                                                           
175

 O casamento aconteceu em 20 de novembro de 2013, em São Felipe-BA. 
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confirmar que a repetição é sua diferença (DELEUZE, 2006). Se quando eles me definiam 

que ser cigano é ter tradição de cigano eu buscava mais e mais, agora retorno a esse pouco 

para ser incapaz de julgar a tradição de sua diferença.  

 

Figura 78: Pandora orgulhosa de posar com os cabelos  de sua mãe 

A pequena Pandora, irmã da noiva Bianca, veste os cabelos de sua mãe. Esse é seu espaço 

de repouso para “sonhar em paz”. E mesmo que para mim pareça confortável a 

possibilidade de me despir de minha condição cigana, como mero vestido identitário, não 

me parece de fato desarraigado de uma tradição que se impõe também brasileira. Entre 

mulher cigana e brasileira, nos encontramos numa “partilha de subjetividades, que só é 

possível quando duas pessoas podem reconhecer o mesmo impossível” (BARTHES apud 

PHELAN, 1997 : 175). Ser a brasileira vestida de cigana, manifestou-se num atravessamento 

de nossas tradições que confundiu o lugar estável entre poder ou não ser um Outro.  
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Figura 79: Eu e Criola dançando arrocha no casamento de sua filha Bianca 

Para o dono do clube onde foi a festa, para a atendente da padaria, para a mulher do salão 

de beleza que preparou a noiva, para o funcionário do supermercado, para os anônimos da 

rua, minha própria configuração física era estrangeira ao ser cigano. Mas estávamos no 

mesmo meio. Dessa forma, os burburinhos se refaziam em indagações e 

desterritorializações sobre: é ela cigana? Essa mesma co-ficção pergunto a mim mesma. 

 

[Distribuição da Criação] 

Tudo que não invento é falso. 

Manoel de Barros 

 

Para quem me circundava, os efeitos da convivência eram notáveis em meu 

comportamento, ao ponto de eu não querer elaborar discurso ou obra artística sobre ela. 

Por um tempo, me identificava com a personagem Fred Murdock, de Jorge Luís Borges.  O 

jovem, por recomendação de seu orientador de pesquisa, foi conviver junto a tribos 

indígenas para descobrir o segredo dos feiticeiros, e em seguida escrever tese que seria 

publicada por sua universidade. Depois de meses junto à comunidade indígena, Murdock 

retornou ao escritório do professor, 

disse-lhe que conhecia o segredo e tinha decidido não publicá-lo. 
—Estás ligado pelo seu juramento? Perguntou o outro. 
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— Isso não é a razão —Murdock disse — Nessas distâncias aprendi algo 
que não posso dizer. 
—O idioma inglês é insuficiente? — Observou o outro. 
— Não, senhor. Agora que possuo o segredo, poderia enunciá-lo em uma 
centena de maneiras diferentes e até de forma contraditória. Não sei 
como te dizer isso, mas o segredo é lindo. Mas a ciência, a nossa ciência, 
parece-me agora  uma simples frivolidade. (BORGES, 1969 : 11) 

Ao mesmo tempo, retornando ao meu caso, a experiência convocava a um 

compartilhamento dela enquanto experiência poética que me soava injusto não 

corresponder a ele, pois  “até mesmo uma experiência simples, se for uma experiência 

autêntica, é mais adequada para dar uma pista à natureza intrínseca da experiência estética 

do que um objeto já colocado à parte de qualquer outro modo de experiência” (DEWEY 

apud TURNER, 2005:178). Nesse sentido, compartilhar a experiência, mesmo que não fosse 

levando outros diretamente em campo, mas sim por meio dos efeitos de meu próprio 

atravessamento, me soava uma possibilidade de estimular rotas alheias de reações.  

Acrescentou depois de uma pausa: 
—E de qualquer maneira, o segredo não é tão importante quanto os 
caminhos que me levaram a ele. Cada pessoa tem que andar nesses 
caminhos por si mesmo.  (idem : continuação) 

Decidi, então, buscar essas rotas estimulando caminhos para chegar ao “segredo”. 

Primeiramente, convidei uma video-artista, Manuela Eichner, para que junto comigo e 

Márcio realizássemos uma imersão de cinco dias consecutivos no acampamento de São 

Felipe, para que pudéssemos gerar material documental para a fase que se seguiria. 

Realizada a imersão, passamos por um longo processo de edição e seleção conjunta de 

material, até produzirmos um vídeo-arte-documental de aproximadamente 22min.  

Na sequência, convoquei um grupo de amigos de especialidades diversificadas (arquitetos, 

designers, bailarino, escritora, performers), que faziam parte de meu círculo de convivência 

diária e, portanto, estavam familiarizados com a experiência tornada visível em meu próprio 

corpo e comportamento, com a intenção de iniciar encontros de criação. Nesses encontros 

compartilharia histórias, relatos, e materiais documentais (fotos, vídeos e áudios) sobre a 

convivência com os Calóns, além de recursos complementares (livros, artigos, vídeos) de 

pesquisa sobre o assunto, para que encontrassem o seu próprio caminho de busca.  
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Além desse grupo, com o interesse de estabelecer um contraponto de estrangeirice ao 

processo criativo, já que foi assim, como alteridade, que me dispus ao convívio, convidei 

outra equipe, argentina, que viria a Salvador, local onde realizávamos esses encontros. 

Numa primeira fase, esse contato entre mim e os criadores argentinos ocorria apenas via 

reuniões em teleconferência e, um mês antes da execução de fato das ações, esses últimos 

se juntaram aos demais.  

Durantes esses encontros e reuniões, minha intenção como arranjadora desses 

agrupamentos era oferecer material e estimular uma convivência imaginada, através de 

relatos, observações, comentários e invenções, sem pretensão de apreensão exata sobre o 

universo cigano. Para isso, alguns elementos e pontos de incômodos foram expostos para 

servir como ponto de partida para a criação, diante do que se reverberaria na 

particularidade de cada criador. Seguem alguns desses pontos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito doméstico 

Baldes e bacias 

Baús 

Tijolos que erguem os móveis para proteger da 
chuva e umidade de solo 

Lençóis para divisórias 

Bateria de panelas (conjunto exposto de panelas) 

Não existem portas 

Animais no interior da casa 

Gaiolas 

Gavetas e todos os tipos de materiais misturados 
(facas, lápis, cabos elétricos, etc., numa mesma 
gaveta) 

No âmbito humano 

Barrigas grandes e à mostra 

Chapéus e armas (revolveres e facas) 

Dentes de ouro e prata 

Anéis e brincos (não há colares e pulseiras 
no dia a dia) 

Muitos e muitos vestidos coloridos 

A língua e o sotaque 

Unhas compridas e pintadas 

Pentes e cabelos compridos 

Nas relações 

A moral da fidelidade da mulher ao homem 

O álcool abre licença para pequenos delitos 

Tom de negociação frequente 

Insistência em pedir coisas 

Esquecimento frequente e fluidez das informações 
(ex.: nome próprio, histórias e lembranças do 
passado) 

Divisão da comida de uma casa com todos que estão 
próximos ou entram ali 

Rogação constante de xingamentos e em poucos 
segundos afetividade amorosa outra vez 

Sangue no olho (mesma a senhorinha mais calma, 
repentinamente tem uma explosão de ódio) 

O dote da família feminina à masculina no 
casamento 

Agiotagem – sobrevivência a partir dos juros 

Apostas e o investimento na sorte 

Trocas de materiais, sem mediação do dinheiro  

No comportamento 

Esconder coisas nos peitos, manga do vestido e 
num bolso escondido debaixo do babado do 
vestido 

Uso de celular permanente e discussões porque 
um usou o crédito do outro 

Falta de habilidade imaginativa/cognitiva 
relacionada à grafia ou ao desenho 

Sentar agaixado em muitos momentos (homens, 
mulheres, crianças e velhos) 

Tomar banho vestidos (inclusive de praia e 
cachoeira) 

Comer com as mãos  
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Alguns desses pontos reaparecem de forma evidente nas intervenções realizadas no evento, 

enquanto outros não encontraram reverberação ou entremeiam a própria estrutura do 

projeto. Dessa forma, dois platôs de compartilhamento podem ser identificados até então: 

um direcionado à convivência com a alteridade, alimentado pelo confronto das existências, 

no caso, diretamente relacionado às comunidades Calóns; e outro relacionado à esfera da 

criação, pautada numa convivência já vivenciada, colocada à disposição para a reação 

criativa. 

Ainda, já entendendo a criação direcionada para um tipo de local específico, no caso feiras a 

céu aberto, as intervenções voltaram-se também à sobreposição da referência visual e 

dinâmica funcional das feiras, em contraste com a própria organização cotidiana dos 

acampamentos Calóns. Assim, barracas que se montam e desmontam, gambiarras, engates 

e desengates e aderências a esse espaço foram quesitos requeridos para a criação, já que o 

sentido de itinerância permeia ambos os contextos e, consequentemente também o evento. 

 

Figura 80: Imagem geral da feira de Cachoeira-BA. 

Nessa fase de criação, portanto, materiais documentais acerca das feiras de cada localidade 

do projeto também foram utilizados como sobreposição de contexto para a criação, 

identificando-se ambiências possíveis para as ações, que variavam desde barracas de 
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roupas, tecidos, utensílios e materiais domésticos a verduras, frutas e os próprios 

corredores e estabelecimentos comerciais nas bordas da feira. 

A partir dessa sobreposição, três princípios criativos foram estabelecidos, cada um deles 

seguidos de questionamentos estimuladores do pensamento da própria engrenagem 

interna da obra. Seguem: 

- a provisoriedade entendida como integrante da construção de suas rotas, demarcadas 

por estadias temporárias. Esse item tem a ver com a questão do estado fixo - móvel. É 

importante observar que os Calóns não são "aventureiros", ou seja, possuem locais pré-

conhecidos para suas paragens. E, apesar do nomadismo, realizam paradas e estacionam 

por quantidades variadas de tempo, em determinados territórios. Quase não enxergamos 

ciganos em mudança, mas sim buscando estabelecer micro universos - negociações e 

leituras de mão. De que modo as ações podem criar esses micro-universos? De que forma 

serão estabelecidas as paradas em pontos fixos? Como se relacionar com o deslocamento 

demarcado por paradas ou como se relacionar com a parada que mantém incubado o 

deslocamento? 

- a presença marcante de arranjos e amarrações . Nós são feitos e desfeitos, panos, cordas, 

fios. Engates e desengates tubulares. Algo se estabelece em conexão temporária, e se 

sustenta de forma segura, mas já possui em si a potência do desfazer de forma ágil. São 

especialistas em partir e em reconhecer um novo terreno, em entender a 

cercania/vizinhança. Sabem como convencer, porque observam muito bem. Como isso  

pode estar embutido nas relações estéticas e criativas criadas? De forma visual e/ou de 

forma relacional? 

- aproveitamento da estrutura existente nos locais de montagem. Quando se instalam em 

um novo local, já nos primeiro dias, sabem de quem irão utilizar (alugar) a água, a sombra, a 

luz, onde será o banheiro, onde há alimento, onde é o local de negociação, dentre outros. 

Eles carregam consigo apenas o essencial - estrutura pessoal para dormir, comer, vestir e 

comercializar. O que não é exclusivo da pessoalidade eles alugam, recompram ou 

conseguem pedindo. De que forma os trabalhos podem se aproveitar da estrutura da Feira? 
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A partir dos pontos de incômodo e desses princípios, juntamente com a equipe de 

criadores, mapas compostos pela associação de imagens da pesquisa de campo e feiras 

foram criados, como o que segue abaixo, no qual relações e links foram sendo estabelecidos 

para as criações individuais. 

 

Figura 81: Mapa de Processo com arranjos criativos. 
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Por fim, o evento Cambana configurou-se por um conjunto de dez ações, ocorridas 

simultaneamente nessas feiras, já que são locais de circulação pública, ao qual a 

comunidade cigana poderia acessar e sentir-se à vontade para estabelecer sua dinâmica. 

Cada uma delas será apresentada mais adiante, para viabilizar a visualização do evento em 

si, como um todo. 

 

 A cooperativa afetiva sotero-forasteira176  

e o contraste demarcador da equipe argentina 

 

A boa amizade. – A boa amizade surge quando se considera 
de fato o outro, e, na verdade, mais do que a si mesmo, 

quando se lhe ama, todavia não tanto quanto a si mesmo, e 
quando, finalmente, para facilitar as trocas, sabemos 

acrescentar o delicado toque e o frouxel da intimidade, mas 
ao mesmo tempo nos abstemos prudentemente da 

intimidade propriamente dita e da confusão do eu com o tu. 
Friedrich Nietzsche 

Em alguns pontos dessa tese, a amizade foi destacada como característica relevante na 

formação de equipes de trabalho, e em Cambana também se destacou como relevante. 

Apesar de poder soar como uma atitude de mera facilitação ou amadorismo trabalhar com 

amigos, de fato, há uma potência disruptiva nessa escolha. Talvez, do ponto de vista da 

exigência profissional, a relação de amizade pode comprometer certas reivindicações, mas, 

por outro lado, o engajamento é favorecido pela cumplicidade imanente da comunidade 

provisória formada, já que está implícita a acolhida do outro enquanto outro. Como elucida 

Agambem:  

Os amigos não condividem algo (um nascimento, uma lei, um lugar, um 
gosto): eles são com-divididos pela experiência da amizade. A amizade é a 
condivisão que precede toda divisão, porque aquilo que há para repartir é 
o próprio fato de existir, a própria vida. E é essa partilha sem objeto, esse 
com-sentir originário que constitui a política. (2009: 92) 

Nesse sentido, a reunião em torno das relações de amizades embutem um 

compartilhamento favorecido pela comdivisão da vida. Para além do sentido de 

                                                           
176

 Utilizo esse termo pois apesar de todos residirem na cidade de Salvador, são oriundos de outras 
localidades. 
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fraternidade, que implica uma busca por fusão, incorporação e aceitação na prerrogativa de 

partilha, a amizade respeita a condição da pluralidade e busca uma estimulação recíproca, 

que não quer dizer necessariamente transparência na comunicação ou verdade de 

informação. Como afirma Foucault, um dos pensadores que a partir de 1970 fez florescer o 

discurso político da amizade177, neste caso citado através do discurso de Francisco Ortega, 

A amizade representa uma relação com o outro que não tem a forma, 
nem de unanimidade consensual nem de violência direta. Trata-se de uma 
relação agonística, oposta a um antagonismo essencial, uma “relação que 
é ao mesmo tempo incitação recíproca e luta, tratando-se não tanto de 
uma oposição frente a frente quanto de uma provocação permanente”. 
(FOUCAULT apud ORTEGA, 2000 : 88) 

A partir disso, sua repercussão como atitude política instala-se em sua proposição como 

alternativa às formas de relacionamento prescritas e institucionalizadas, como a família ou o 

matrimônio, por exemplo.  

Considerando o convívio cigano, ainda, essas relações de amizade misturam-se à de 

parentesco numa dissolução da cadeia de nivelamento estratificado, o que dificulta uma 

localização hierárquica interna ao grupo. Essa dificuldade torna-se então o artifício 

facilitador do escape e da atitude escorregadia, de difícil apreensão. É comum, então, 

recorrentemente encontrarmos o termo Bando, sendo utilizado para localizar 

agrupamentos ciganos, formados de maneira mista entre familiares amigos. 

Da mesma forma, a equipe de criação de Cambana, formada por mim, Márcio Lima, 

Manuela Eichner, Clara Pignaton, Carolina Fonseca, Laura Castro, Tiago Ribeiro, Clara 

Pássaro, Marcos Nunez, Valéria Cotaimich, Carlos Enrique Alvarez e Karina Juric, se 

autoconvocava como uma Bando ou, numa associação direta com o nome do projeto, como 

uma “Cambada”. Retomando Hankim Bey, acerca da formação de Zonas Autônomas 

Temporárias: 

O bando é aberto - não para todos, é claro, mas para um grupo que divide 
afinidades, os iniciados que juram sobre um laço de amor. O bando não 
pertence a uma hierarquia maior, ele é parte de um padrão 
horizontalizado de costumes, parentescos, contratos e alianças, afinidades 
espirituais, etc. (BEY, 2001 : 9) 

                                                           
177

 Além dele, destacam-se ainda Jacques Derrida, Hanna Arendt e Giorgio Agambem. 
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Apesar da insistência e a aparente homogeneidade implícita na noção de bando, como 

afinidades que não se discordam, a ambivalência dos contrastes e confrontos mantém-se 

como dinâmica interna do conjunto. Em Cambana, a equipe argentina, por exemplo, 

descontextualizada da convivência já estabelecida previamente pela equipe sotero-

forasteira, aderiu ao bando, mas mantendo sempre seu contraponto demarcador do 

distanciamento necessário. Esse distanciamento, que gerava incômodo, mas ao mesmo 

tempo rearranjos internos ao grupo, era favorável, portanto, à manutenção de diferenças e 

momentos de individuação, como já pregava Barthes (2003). 

Dessa forma, “a amizade supera a tensão existente entre o indivíduo e sociedade mediante 

a criação de um espaço intersticial (uma subjetivação coletiva), passível de considerar tanto 

necessidades individuais quanto objetivos coletivos e de sublinhar sua interação” (ORTEGA, 

2000 : 91). Essa interação intersticial ocorria na própria configuração do Bando, já que não 

havia um espelhamento nas relações, mas uma defrontação, da mesma forma em que 

servia como filtro articulador entre o grupo e sua rede externa de relações.  
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[Performance Delegada] 

 

A iniciativa de ampliação do envolvimento/contribuição do Outro, durante o processo178 

criativo, como realizado em Cambana e em processos performativos já discutidos 

anteriormente, seja através do envolvimento de especialistas ou mesmo de artistas 

convidados, e pautada num compartilhamento de feedbacks alheios, aproxima-nos da 

compreensão do conceito de Outsourcing, desenvolvido por Claire Bishop.  

Após longa análise histórica de princípios participativos na História da Arte do século XX, 

Claire Bishop (2012) dedica-se a falar sobre o conceito de Outsourcing, cuja tradução literal 

seria terceirização, que merece especial atenção na observação dos formatos de criação a 

que essa pesquisa vem se referindo. Não se trata de uma contratação de serviços como, por 

exemplo, uma encomenda de um projeto de cenografia ou execução de música ao vivo, 

numa obra, mas a uma terceirização da função criativa central, que passa a ser 

compartilhada. 

Para melhor localizar o termo, a autora explica: 

Com o crescimento da globalização, a terceirização offshore179 tornou-se 
um termo que se refere – não apenas com conotações positivas – ao uso 
de trabalho assalariado e ‘companhias virtuais’ em países em 
desenvolvimento, tirando vantagem das enormes diferenças de salários, 
internacionalmente. (...) O objetivo primeiro da terceirização é ‘aprimorar 
a performance’(entendida aqui como lucro). Mas há também diferenças 
importantes: se o objetivo da terceirização em negócios é diminuir riscos, 
artistas frequentemente a utilizam como uma forma de aumentar a 
imprevisibilidade – mesmo que isso signifique que o trabalho possa 
fracassar totalmente. 180 (BISHOP, 2012 : 231) (tradução pessoal) 

                                                           
178

 Notar que este trabalho não pretende abranger análises de práticas como o Flash Mob ou impro-
espetáculos, que possuem estrutura peculiar de concepção, na qual a participação está associada a 
mobilizações genéricas, no caso do primeiro, ou na realização ao vivo da cena. 
179

 Essa é a expressão técnica, mesmo na língua portuguesa, utilizada para se referir a um tipo de terceirização, 
iniciada nos anos 90, surgida para atender a demanda econômica diretamente relacionada ao bug do milênio. 
Caracterizou-se pela manufatura de produtos fora de seu país de origem, como forma de baratear o processo 
de produção. A título de exemplo, Taiwan é considerada uma das primeiras escolhas para trabalhos offshore. 
180

 [With the growth of globalisation, ‘offshore outsourcing’ became a term that refers – with not altogether 
positive connotations – to the use of hired labour and ‘virtual companies’in developing countries, taking 
advantage of the huge differences in wages internationally. (…) The primary aim of outsourcing is to ‘improve 
performance’(understood here as a profit). But there are also important differences: if the aim of outsourcing 
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Além de detectar este procedimento como algo também relacionado a um movimento 

global, apesar de diferenças, como mencionado, que por sua vez também resgatam 

propósitos reivindicados pela performance art através da interferência do público no 

acontecimento ou do estabelecimento de condições de risco (imprevisibilidade do 

acontecimento), Bishop considera que essa terceirização vem ocorrendo no campo artístico 

por meio do envolvimento de não–artistas ou especialistas em outros campos, convidados a 

apresentar ou a performar sua própria experiência particular ou condição social (gênero, 

raça, classe, etnia, idade, deficiência, profissão), em uma situação de exibição pública, 

conduzidos por instruções dadas pelo artista. A esse formato, a pesquisadora chama de 

Delegated Performance ou, numa tradução direta, performance delegada, tornando assim a 

obra-processo um evento de criação compartilhada, mas com assinatura autoral central. 

Nesse sentido, a experiência e a condição alheia passam a servir como ready-mades para a 

obra, e o artista, anfitrião da situação, age como mediador que, em diferentes graus, de 

acordo com cada trabalho em específico, é responsável por estabelecer o conceito, lançar 

instruções criativas, articular e conduzir as relações entre o grupo de colaboradores, 

intermediar comunicações externas (instituições do circuito artístico e do circuito temático 

da obra), editar o material final, registrar, entre outros. Assim, a obra passa a assumir o 

status de um projeto, cuja manutenção é liderada pelo artista. Como problematiza Bishop,  

Artistas dos 70’ usavam seus próprios corpos como meio ou material de 
trabalho, frequentemente com uma ênfase correspondente nas 
transgressões físicas e psicológicas. Hoje, a performance delegada ainda 
atribui um alto valor à relação imediata, mas se ela tem um caráter 
transgressivo, ele tende a derivar da percepção de que artistas estão 
exibindo e explorando outros assuntos. Como resultado, este tipo de 
performance na qual o artista utiliza outras pessoas como material do seu 
trabalho, tende a ocasionar um caloroso debate sobre a ética da 
representação181. (idem : 231) (tradução pessoal) 

                                                                                                                                                                                     

in business is to decrease risk, artists frequently deploy it as a means to increase unpredictability – even if this 
means that a work might risk failing altogether] 
181

 [Artists in the 1970s used their own bodies as the medium and material work, often with a corresponding 
emphasis on physical and psychological transgression. Today’s delegated performance still places a high value 
upon immediacy, but if it has any transgressive character, this tends to derive from the perception that artists 
are exhibiting and exploiting other subjects. As a result, this type of performance, in which the artist uses other 
people as the material of his or her work, tends to occasion heated debated about the ethics of 
representation] 
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Um caso que ilustra o recurso de terceirização apresentado é a exposição Cuide de Você, da 

artista francesa Sophie Calle, exibida pela primeira vez na Bienal de Veneza, em 2007, e com 

passagem por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, em 2009. Conhecida por algumas obras 

polêmicas, a artista descreve seu projeto, ou melhor, sua obra:  

Recebi uma carta de rompimento. Não soube respondê-la. Era como se 
ela não me fosse destinada. Ela terminava com a seguinte frase: “Cuide 
de Você”. Levei essa recomendação ao pé da letra. Convidei 107 
mulheres, escolhidas de acordo com a profissão, para interpretar a carta. 
Analisá-la, comentá-la, dançá-la, cantá-la. Esgotá-la. Entendê-la em meu 
lugar. Responder por mim. Era uma maneira de ganhar tempo antes de 
romper. Uma maneira de cuidar de mim. (CALLE, s/p, extraído do site 
oficial da exposição) 

A partir desse disparador inicial, as reações dessa centena de mulheres foram expostas 

através de textos, fotos e vídeos, numa mega exposição, onde o público recebia uma réplica 

da carta de rompimento desencadeadora da obra e era também convidado a registrar sua 

reação no blog da exposição. 

 Dentre essas mulheres que compartilharam suas reações à carta, a partir do ofício 

profissional que exerciam, estão uma atiradora de elite, que deu três tiros precisos na carta, 

nas proximidades da palavra “Amor”, uma bailarina que fez uma coreografia em resposta à 

carta e uma sub editora-chefe de uma revista que lançou a manchete descrita abaixo. 

    

Figuras 82-84: Imagens de obras da exposição Cuide de Você, de Sophie Calle. 

Apesar de ser uma exposição com várias obras, cada qual apresentada em diferentes 

suportes, como vídeo, inserção sobre a própria carta ou mesmo imagem da tela de um 

celular, uma vez que cada reação apresentada exigia uma apreciação particular diante das 
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especificidades relacionadas à profissão da pessoa, de fato o que assumia o lugar de obra 

era a exposição como um projeto amplo. Sophie não era a curadora, era a artista. 

  

Figuras 85 e 86: Imagens gerais da exposição Cuide de Você, de Sophie Calle. 

Retomando aspectos de discussões anteriores, primeiramente, a artista parte de um 

material de cunho particular (carta do namorado), para terceirizar sua própria resposta a 

ela. No sentido estrito, a criação da artista está centrada numa ideia-gatilho: distribuir as 

possibilidades de leitura de uma carta de rompimento, indicando como tarefa produzir uma 

resposta a ela, e dar visibilidade pública às respostas, gerando um gabinete de curiosas 

reações, identificadas por uma profissão e por um sexo.  

Interessa ainda identificar que a terceirização realizada por Calle, realça dois aspectos 

principais: o primeiro deles, referente à pitada voyeurística, impulsionadora do desejo de 

conhecer o Outro, através da exibição de um feedback alheio específico, no caso, pautado 

numa profissão e num sexo; e o segundo, referente a uma interdisciplinaridade que 

atravessa a escolha do procedimento, no caso, podemos dizer que a artista se apropriou de 

operações tradicionalmente da área do cinema, como por exemplo, lançando o argumento 

central, selecionando o casting e organizando a montagem final da obra.  

Esses procedimentos, que parecem pertencer apenas ao universo da mídia ou dos novos 

meios, relacionam-se também a procedimentos próprios da recente função de curadoria, 

uma vez que é apenas a partir de 1940 que a ideia de exposições temporárias começa a 

surgir, exigindo recortes relacionados à composição dessa exposição. Assim, a forma de 

organização e aparição desse objeto artístico começa a sofrer interferências e se, 

tradicionalmente, essa curadoria estava relacionada a uma preocupação quanto à coerência 

da história da arte, enquanto história do objeto, a partir de meados de 1960 ela começa a 
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incorporar o espaço da galeria como dado contextual e parte da “imagem” ou da moldura 

dela, transformando a própria exposição em meio artístico. Como afirma o crítico Brian 

O’Doherty, “conforme o modernismo foi envelhecendo, contexto se tornou conteúdo. Em 

uma inversão peculiar, o objeto introduzido na galeria “emoldura” a galeria e suas leis“182 

(1999 : 15). Assumir o espaço da galeria como integrante da organização da exposição, 

implica na elaboração de uma composição que perpassa não apenas a escolha das obras em 

si, mas um pensamento articulado entre o conjunto dessas obras e a disposição no espaço. 

Uma espécie de edição e montagem relacionadas à preocupação sobre o como a exposição 

será percebida, e não apenas o objeto em si.  

Nesse sentido, vale questionar o papel e a função central da autoria, já que há uma 

sobreposição autoral entre quem executa a obra - objeto e ação - e quem organiza a obra-

evento.  

Sem me ater a uma historicização pormenorizada quanto a essa questão, vale mencionar 

brevemente que a autoria esteve ligada à representação da individualidade intelectual e de 

criação de obras literárias, artísticas e científicas, conferindo-lhes autenticidade, distinção e 

permanência (ANTONIO, 1998). Esta noção de autoria passa a ser regulada segundo um 

regime de propriedade sobre as obras que só se consolidou muito recentemente na 

Modernidade, visto que aos autores eram atribuídas capacidades perceptivas, discursivas, 

criativas e organizacionais que os destacavam frente às demais pessoas da população.  

Seguindo o pensamento de Foucault (2000), a partir das condições dessa Modernidade, a 

autoria manteve-se baseada na unicidade do sujeito, enquanto imagem do indivíduo dotado 

de uma identidade fixa, e da sua obra, garantindo-lhe um caráter de propriedade, bem 

como, de responsabilidade. O discurso passou a ser uma propriedade, e dessa forma, quem 

produzia a obra detinha os direitos de ser reconhecido como criador, garantir seus direitos 

econômicos pela distribuição da obra, além de estar passível de punições pelos conteúdos 

transgressores que a obra pudesse apresentar.  

Porém, a partir do século XX, em específico a partir da noção de compartilhamento da 

informação tornada viável pelos meios digitais, principalmente através do sistema de 
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 [As modernism gets older, context becomes content. In a peculiar reverse, the object introduced into the 
gallery “frames” the gallery and its laws]  
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distribuição descentrada da Web 2.0, conforme já discutido na seção 1, a autoria e a figura 

do autor começam a sofrer transformações, pois a essas não está atribuída, 

necessariamente, a manufatura de produção da obra, mas a articulação erigida em torno da 

conexão dessa rede. Como afirma Pierre Lévy: 

a nova escrita hipertextual ou multimídia certamente estará mais próxima 
da montagem de um espetáculo do que da redação clássica, na qual o 
autor apenas se preocupava com a coerência de um texto linear e estático. 
Ela irá exigir equipes de autores, um verdadeiro trabalho coletivo. (LÉVY, 
1993:108) 

As infinitas interconexões propiciadas pelos links permitem uma leitura que é realizada 

através de um percurso estabelecido pelo próprio receptor, o qual passa a desempenhar um 

relativo papel de co-autor, na medida em que vai selecionando, de acordo com os seus 

próprios interesses, a construção da obra de arte. Assim, o maior interesse desse autor-

articulador perpassa o processo de troca sugerida pelo trabalho e não a autenticidade 

originária da obra. 

Não interessando por ora as relações de interação no ato de apreciação da obra, esse 

sentido de troca remete ao compartilhamento entre agentes internos e externos a ela, já 

durante o processo de criação, pois a questão não é mais ampliar os limites da arte, senão 

verificar sua resistência num campo social global. Assim, se nesse Modernismo a insistência 

estava concentrada nas relações internas do mundo artístico, o que convocava a uma 

subversão da linguagem, na contemporaneidade a ênfase encontra-se justamente nas 

relações externas a esse universo. Como afirma Bishop, ao referir-se a criadores que 

desenvolvem projetos participativos,  

o trabalho deles se une a uma tradição de situações altamente autorais 
que funde a realidade social com artifícios cuidadosamente calculados. (...) 
Eles criam relações intersubjetivas que não eram um fim elas mesmas, 
mas servem para desdobrar nós mais complexos relativos a prazer, 
visibilidade, engajamento e as convenções da interação social183. (BISHOP, 
2006c : s/p) 

 

                                                           
183

 [Their work joins a tradition of highly authored situations that fuse social reality with carefully calculated 
artifice. (…) They created intersubjective relations that weren't an end in themselves but rather served to 
unfold a more complex knot of concerns about pleasure, visibility, engagement, and the conventions of social 
interaction] 
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Essa função autoral, por fim, na delegação da criação expandida a agentes externos, 

identifica uma atuação conjunta, na qual a ideia passa a assumir a figura central da 

localização. Assim, apesar da colaboração declarada e a distribuição da criação, a assinatura 

final é feita pelo conceptor do projeto, que se torna um arquiteto articulador de situações, 

mesclado a funções de investigação e pesquisa, além de curadoria e edição do evento final.  
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[Um evento em Poéticas do Convívio] 

Libertaste um passarinho 
No seio do teu desejo 

Alegria e felicidade 
Não serão mais segredo 

Verso da Gaiola da Sorte - Cambana 

Às vezes uma, outras, duas vezes na semana, ergue-se a feira popular a céu aberto no 

centro das cidades que percorremos durante a pesquisa de campo: Cachoeira, Muritiba, São 

Felipe, na Bahia, além da capital Salvador184. Na noite anterior, as estruturas da barraca, as 

lonas, os fios, as caixas de mercadorias, já se colocam dispostos para logo no alvorecer 

serem instalados.  

Frequentando feiras semanalmente para a compra de verduras e frutas, identifiquei 

prontamente a ligação entre certos artifícios materiais e procedimentos relacionados à 

itinerância, de fácil engate e desengate, tão próximos à lógica de habitação Calón. Ainda, 

durante as imersões nos acampamentos, em dias de feira, o acampamento se esvazia, já 

que tanto mulheres (que no dia a dia passam a maior parte do tempo no acampamento), 

quanto homens, se dirigem ao centro da cidade, em pequenos bandos, para a compra de 

suprimentos e negociações variadas. 

Visualmente, de forma inevitável a referência da gambiarra veio à tona, como estrutura 

precária, mas funcional diante do provisório, e elaborada de forma rápida com os recursos à 

mão, assumindo seu lugar como técnica de composição ou engate das obras nesse local.  

Em Cambana, como arranjo final, dez ações propostas pelos criadores convidados pelo 

projeto ocorriam simultaneamente nessas feiras, de forma a oferecer um conjunto 

autônomo de intervenções, que poderiam ser correlacionadas pelos transeuntes locais ou 

não. Esse arranjo, reunido em torno dos disparadores de criação já comentados, e 

capilarizado por entre corredores e pontos diversos da feira, gerava uma ocorrência 

infiltrada na própria dinâmica da feira, sem destacar-se como apresentação espetacular, 

mas como evento forasteiro.  

                                                           
184

 Apesar de pouco conhecida, Salvador possui, entre outras, uma grande feira no Nordeste de Amaralina.   
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Seguindo a lógica forasteira, essa dissonância com relação ao contexto, também atrelada ao 

conteúdo acerca do universo cigano, ora gerava aproximações amistosas e curiosas, ora 

provocava reações hostis, principalmente por conta da ameaça ou sugestão de 

possibilidade de convivência brasileiro-cigana. A ação chamada Cine-cambana, por ser a 

mais direta com relação a esse universo, concentrava as principais reativas agressivas.  

  

Figuras 87 e 88: Cine-Cambana, em São Felipe-BA. 

O Cine Cambana era a última das ações a ocorrer e a única que convergia o público e os 

agentes das outras ações, ao finalizarem suas ações, conjuntamente. Era montado como um 

cinema improvisado em meio aos espaços das feiras, aproveitando-se uma estrutura de 

cadeiras e de acomodação já existente, dentro da qual era exibido vídeo-arte-documentário 

de aproximadamente 22 minutos, criado por sua vez na imersão ao acampamento. 

Apesar de também lidarem com a mídia do vídeo, outras duas ações despertavam reações 

mais sutis, fosse pela inserção mais imbricada ao próprio sistema da feira, fosse pela 

apresentação de conteúdo mais próximo da musicalidade local. 
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Figuras 89 e 90: Lambe-lambe, em Salvador e São Felipe-BA. 

Em Lambe-lambe, a intimidade se conquistava numa escala de um para um, a partir da 

estratégia do Teatro lambe-lambe, tradicionalmente conhecido em feiras do interior. Feito à 

base de uma grande panela, reluzente como as panelas ciganas, exibia imagens abstratas e 

poéticas desse imaginário, com música de estilo arrocha ao fundo, servindo como um 

pequeno suspiro em meio à agitação das barganhas da feira. 

Além dele, também utilizava essa mídia, o Vídeo-Clipe Pirata. Partindo do princípio de 

aproveitamento da própria estrutura da feira, um clipe musical, feito a partir de uma música 

cantada por ciganos brasileiros, era exibido em looping em TVs emprestadas de barracas de 

venda de cd’s e dvd’s pirata, ocupando de forma incômoda esse circuito ideológico. 

 

Figura 91: Vídeo-Clipe Pirata, em Salvador-BA. 
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Era necessário se aproximar do circuito de absorção para estabelecer as estratégias,  

inserindo-se nele próprio. Assim, para Vídeo-Clipe Pirata, utilizamos estratégia semelhante à 

desenvolvida pelo artista Cildo Meireles em trabalhos da série Inserção em Circuitos 

Ideológicos, como Projeto Coca-cola: “É uma oposição entre consciência (inserção) e 

anestesia (circuito), considerando-se consciência como função de arte e anestesia como 

função de indústria. Porque todo circuito industrial normalmente é amplo, mas é alienante 

(ado)”(MEIRELES, 1970 : s/p). Foi assim, através do mesmo repertório de linguagem, que 

submetemos o assunto.  

 

Parece tranquilo aos curiosos à distância,  

mas é tenso visibilizar ciganos.  

É tenso porque é delicado. 

 

Duas ações mais sutis e aconchegantes, eram a Saia de Lona e o Altar. No primeiro, uma 

lona laranja era instalada entre ou sobre barracas de feiras. Ao retirar essa lona, que antes 

cobria barracas e formava corredores, ela era resignificada como saia que cobria o corpo da 

criadora. Na segunda, um altar era construído a partir de pequenos elementos simbólicos 

do universo cigano e a cada transeunte era oferecida uma história acerca dos objetos e um 

presente em miniatura desses símbolos. 

   

Figuras 92 e 93: Saia de Lona e Altar, em Cachoeira-BA. 
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De forma mais abstrata, duas outras ações ocorriam de forma itinerante por entre 

corredores da feira: a Barraca do Branco e a Mulher-Chuveirinho. Na primeira, abaixo de 

uma mesa de 1m x 1m, cercada de papel branco, o bailarino ia exibindo partes do corpo em 

meio aos cortes e buracos feitos nesse papel. Através deles, mãos e pernas transportavam, 

para o nível superior, objetos inusitados, também pintados de branco. Após a colocação dos 

objetos, aquele corpo que estava dobrado, sob a mesa, levantava-se e deslocava-se com o 

tampo na cabeça, expondo os objetos brancos devidamente organizados e oferecidos como 

mercadoria. Na segunda, um balde vazio de 20 litros de manteiga, elemento comum nos 

acampamentos ciganos, era transportado na cabeça, carregado de água. No entanto, o 

balde possuía diversos furos, gerando um contrasenso entre transportar a água e ela se 

esvair, e causando risos e estranhamentos. 

  

Figuras 94 e 95: Barraca do Branco e Mulher Chuveirinho, em Cachoeira-BA e Salvador-BA. 

De forma mais fixa, configuraram-se as Gaiolas da Sorte. Aproximadamente 20 gaiolas 

pequenas, pintadas de branco, eram instaladas em barracas de feirantes, que se tornavam 

os mediadores da ação e indicavam a seus clientes que a cada compra tinham direito a um 

brinde: um pássaro. Pois, dentro das gaiolas, dobraduras em formato de pássaros 

escondiam pequenos versos que assumiam uma função de previsão do futuro para aquele 

que o possuía. Em alguns poucos, ao invés de versos, era possível encontrar moedas da 

sorte. 
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Figuras 96 e 97: Gaiolas da Sorte, em Muritiba-BA e Cachoeira-BA. 

Versos semelhantes aos constantes nos passarinhos em origami também estavam presentes 

na Manequim Cigana, na qual, dentro de um provador improvisado em meio às barracas da 

feira, existia uma manequim vestida de roupa cigana, com uma webcam no ombro, 

segurando uma bolsinha de cartas e um celular. O provador estava aberto e o público era 

convidado a se consultar com a manequim cigana. Ela, a manequim que se chama Kátia 

Karla, o orientava a escolher uma carta na bolsinha e a partir daí o diálogo era estabelecido, 

via webcam e som amplificado dentro do provador, culminando na previsão dos versos.  

  

Figuras 98 e 99: Manequim cigana, em Cachoeira-BA. 

As imagens das cartas ciganas eram recortes de fotografias feitas durante a etapa de 

pesquisa do projeto e estavam relacionadas aos números e nomes de cartas ciganas 

tradicionais. 
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Figuras 100 e 101 - Exemplar da carta número 3 – Ouro, com seu verso conjugado. 

A décima ação chamava-se Guarda-sol do monóculo. Também utilizando elemento comum 

na feira, um guarda sol colorido, duzentos monóculos foram instalados dependurados no 

seu interior. Em cada um dos monóculos, eram reveladas imagens - paisagens, pessoas e 

objetos - coletadas na etapa de pesquisa de campo. O guarda-sol era transportado por entre 

a feira, despertando a curiosidade em observar os monóculos. Para aqueles que insistissem 

em adquirir um monóculo, ao invés da compra, era sugerida uma troca negociada por 

qualquer outro objeto que o interlocutor quisesse oferecer.  

  

Figuras 102 e 103: Guarda-sol do monóculo, em Muritiba-BA. 

Com a itinerância do próprio projeto, outras redes foram estabelecidas. No Guarda-sol do 

monóculo, por exemplo, era emocionante testemunhar ciganos “encontrando”, dentre as 

imagens, parentes e familiares que não viam há anos, pois moravam em localidades diversas 

e distantes, como o caso de Kikira, ou Patrícia, que chorou emocionada e guardou dentre os 

seios o monóculo que continha sua mãe. 
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De Utinga à Ilha de Itaparica, passando pelo Recôncavo, nossas coletas de pesquisa 

reverberaram mesmo dentre eles e em cada acampamento, pós-Cambana, exibíamos nosso 

Cine Cambana retornando às lonas. 

  

Figuras 104 e 105: Projeção do vídeo Cine-Cambana nos próprios acampamentos. 

Para finalizar, ainda, apenas em Cachoeira e São Felipe, em virtude da proximidade afetiva 

estabelecida entre mim e Sielma e Criola, respectivamente, realizamos uma ação conjunta 

ao final da exibição de Cine-cambana nas feiras, como forma de simbolizar a convivência 

estabelecida.  

   

Figuras 106 e 107: Ação realizada por Maicyra e Criola, ao final do Cine Cambana, em São Felipe-BA. 

Alimentávamos-nos mutuamente e penteávamos nossos cabelos numa alusão ao dia a dia 

de acampamento e à confiança necessária para nos dizermos ali, presentes, enquanto 

diferenças que se confrontam e infiltram.  
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[Reflexões Pós-terioris ] 

 

Se distanciar-me da lógica interna desta tese, pode parecer vago discutir o convívio como 

mecanismo criativo uma vez que ele perpassa qualquer forma de existência, posta junta. No 

entanto, assumi-lo como poética indica deslocá-lo de sua ocorrência imanente e 

disponibilizá-lo como laboratório de criação. A dinâmica relacional e de troca foi disposta 

como procedimento base da constituição artística, favorecendo des e reterritorializações 

dos sujeitos-criadores diante da alteridade que se revelou. Nesses ajustes de localização, a 

interferência foi regida não apenas pelas subjetividades em mutualidade, mas por situações 

contextuais demarcadas por uma espacialidade contingencial, e também por uma 

durabilidade prevista na ocorrência.  

Desse modo, as hipóteses lançadas pela pesquisa no que diz respeito às qualidades 

derivadas dessas poéticas, no meu entender, se confirmam uma vez que elucidam de fato 

ambiências decorrentes dessas práticas. A invenção de situações de convívio para a criação 

demandou a formação de comunidades provisórias dispostas àquelas situações. Nelas, a 

colaboração determinada pelo convívio gerou uma participação ativa e em teste, ou seja, 

laboratorial; e requereu a adoção do material produzido por esse convívio como elemento 

não só documental, mas criativo, viabilizado nas muitas interfaces dessas relações.  

Diante dessas qualidades, a noção de Projeto ganhou força como denominação mais ampla 

desses processos criativos, porque além de estar associado, enquanto termo, a uma lógica 

de mercado condizente com a contemporaneidade dos mesmos, incorpora uma 

flexibilização quanto à linguagem artística adotada, que se aproxima por sua vez da ideia de 

Performance como dispositivo de criação. A Performatividade encontra-se, assim, como 

Princípio (RANGEL, 2013) no interior desses processos, não propriamente como conceito ou 

como linguagem, mas como linha de fuga operacional que interligou as esferas íntimas 

dessas práticas, entendidas como ações-pensamento, já que articulam discurso a partir de 

sua atitude poética.  

No tocante à abertura social promovida por essas ações-pensamentos, apesar de, num 

primeiro momento, elas não parecerem ter nenhuma associação com a mídia digital, uma 
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vez que os discursos a que se remetem, historicamente, estão atrelados às vanguardas de 

meados do século XX e não na conectividade tecnológica, quando se examina de forma mais 

íntima os formatos artísticos propostos por essas poéticas, verifica-se que há uma profunda 

associação com a contemporaneidade dessas tecnologias digitais, impressas nas relações 

intersubjetivas seja por meio dos procedimentos de colaboração, seja por meio da 

visibilidade pública do privado. Assim, a esfera social, tradicionalmente presente no campo 

artístico como tema, passou a ser entendida como contexto de diálogo direto, no qual o 

artista desempenhou papel de articulador e promotor de agenciamentos e 

atravessamentos. 

Por outro lado, essa tecnologia digital perpassa também o sistema econômico e político de 

forma a percorrer os meandros da eficiência produtiva, como notado na discussão sobre 

prosumers (TOFFLER, 1980), que mantém por sua vez a hierarquia estrutural do poder 

macro normativo. Então, o caráter político dessas obras se manifesta como potência, em 

virtude de sua atitude desafiadora e desestabilizante, mas ao mesmo tempo pode 

intercorrer facilmente em uma reafirmação desse mesmo sistema, tornando-se imprudente 

garanti-las de modo prévio (prerrogativamente) como um ato de enfretamento político. 

Dessa forma, vale a pena manter aberto o questionamento sobre se essas práticas se 

apresentam como uma proposição alternativa às instâncias já legitimadas e/ou se elas são 

agidas por diferentes formas de manifestação desse mesmo sistema.  

Ainda nesse sentido, como apontado por Bishop (2012), uma diferença primordial e a se 

considerar, quanto a essas práticas em confrontação com esse sistema macro-estrutural, é 

que nele a distribuição terceirizada do Outsourcing, por exemplo, é adotada como 

estratégia para se diminuir riscos financeiros, já no campo artístico, essa mesma estratégia 

de delegação criativa é implantada com a finalidade de ampliar os riscos do imprevisível.  

Do ponto de vista das relações institucionais, nota-se uma relativa independência dessas 

práticas de convívio uma vez que elas se estabelecem para além do “cubo branco” (ou 

preto, teatral), ou mesmo nele, mas ampliando seu espaço de agenciamento para 

dimensões públicas como a própria rua, corporações ou classes alheias ao universo artístico 

e vizinhanças de habitação. Essas dimensões públicas facilitam o contato direto com essas 
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contingências sociais, heterogêneas, despertando curiosidades sobre essas ambiências 

desconhecidas.   

Dessa forma, acentuam-se na contemporaneidade, artistas que optam por estar em 

convívio criativo e mesmo, mais diretamente, utilizar pessoas e suas manifestações de 

compartilhamento por vários motivos, dentre eles ainda: desafiar o critério artístico 

tradicional reconfigurando ações cotidianas como material artístico; dar visibilidade a certas 

constituições sociais, demonstrando suas complexidades internas; apresentar efeitos 

poéticos ao acaso e ao risco; problematizar oposições entre o processo de condução criativa 

e o evento em si; além de examinar dinâmicas alternativas que lidam com a autonomia 

privada e a confluência coletiva. 

Ao estabelecer essa conexão convivial, o material documental produzido passou a ser 

entendido não exatamente como registro de processo, mas como parte integrante e 

derivada do mesmo já que na própria condição de efemeridade do projeto se reconhece a 

necessidade de sua derivação, para maior durabilidade. Assim, há uma mescla entre o dado 

real ou a evidência de convívio e a construção ficcional e inventiva dele, sem uma 

preocupação exata com a veracidade a termo. Nesse sentido, “não sabemos mais o que é 

imaginário ou real, físico ou mental na situação, não que sejam confundidos, mas porque 

não é preciso saber, nem mesmo há lugar para a pergunta” (DELEUZE, 2007 : 16). Do ponto 

de vista do espectador do evento, esse material documental reforçou um local de 

compartilhamento gerando cumplicidade para com o projeto. 

Quanto aos formatos participatórios elencados por essa tese como possibilidade de 

planejamento de enunciação dessas Poéticas do Convívio, percebe-se uma permeabilidade 

patente. A proposição de compartilhamento de narrativas, por exemplo, está relacionada à 

apropriação de discursos a partir da perspectiva profissional de especialistas, utilizando o 

termo do Rimini Protokoll, da mesma forma em que a perspectiva voyeur do espaço público, 

também pode estar embutida na delegação da função criativa ou ainda na imersão convivial 

em determinado espaço. Ou seja, apesar da insistência didática para o entendimento de 

cada um desses procedimentos como ferramentas específicas, o entrecruzamento e a 

contaminação entre eles são inevitáveis e, portanto, esses se tornam formatos destacáveis 

dentre essa prática, mas não se encerram enquanto uma categoria particular.  
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Ainda, a intersecção do interesse artístico com áreas diversas do conhecimento como a 

antropologia, o jornalismo, a geografia, dentre outros, permitiu uma proliferação 

diversificada desses formatos, gerados a partir do interior da própria concepção do projeto. 

Não se tratou, no entanto, do desenvolvimento de atividades amadoras como etnógrafo, 

jornalista ou geógrafo social, mas da apropriação de procedimentos operativos dessas 

áreas, com aproximações e distanciamentos, para o desenvolvimento estratégico de 

inovação criativa. 

No que diz respeito à função autoral dessas obras, a concepção central e de condução 

desses formatos assumiu o local da propriedade, não mais como espaço de autonomia e 

coerência identitária, mas como agenciamento de fontes e recursos humanos criativos. 

Assim, o compartilhamento pode ser encarado como um convite ao estar junto e, ao mesmo 

tempo em que sugere a participação conjunta, busca resguardar o distanciamento do si, 

como tentativa idiorrítmica (BARTHES, 2003), já que não há uma dissolução da função guia 

em virtude de uma horizontalidade supostamente uniforme. 

Poetizar o convívio, por fim, valorizou a experiência do estar junto e, novamente, com esta 

pesquisa pude experimentar e reafirmar a coligação entre a produção artística e a dimensão 

vivencial humana, estabelecendo pontos de contato transversais entre esferas do cotidiano, 

particular e coletivo, e habilidades e interesses poéticos específicos. Espero que esta tese 

possa contribuir para reflexões e questões liminares que proliferam na cena contemporânea 

e afetam tanto aos artistas como aos que teorizam sobre a arte.  
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[Anexos] 

 

Entrevista com Stefan Kaegi, realizada por Maicyra Leão 

Berlin, 15 de maio de 2013. 

*Referente à pesquisa “Do si ao compartilhamento: processos e projetos performativos em Poéticas do 

Convívio” , através de Bolsa de Estágio Doutoral no exterior oferecida pela CAPES. 

 

Maicyra - Como você gosta de ser chamado? Você gosta de ser apresentado como diretor 

teatral? Como você de intitula? 

Stefan - Eu acho que o termo que eu mais uso é diretor, mas pode-se dizer também 

"Theatermacher", ou seja, fazedor de teatro, mas em português é um termo que soa feio. 

Mas é um termo mais amplo, porque dirigir a peça, no sentido clássico, é apenas uma parte 

do que eu faço. Investigador seria o ponto certo; ou como autor, de certa forma também; 

ou editor de peças; ou location scouter; ou também produtor, porque tem um pouco de 

tudo isso. Ghostwriter também. Todos essas funções, de alguma forma, entram no meu 

esquema. 

M - Então o termo em alemão cabe melhor? 

S – Sim. Porque você pode ter uma formação como diretor de teatro que não tem nada a 

ver com esse meu esquema, como é o caso, por exemplo, da maioria dos diretores de teatro 

formados aqui na Ernst Hochschule. Eles são habilitados a pôr em cena peças de teatro que 

já existem em texto e isso está longe do que eu faço. 

M - Brevemente, você poderia me relatar seu percurso/carreira profissional, para além dos 

títulos oficiais? 

S - Existe uma parte relevante que ficou em mim vinda do jornalismo, que foi meu primeiro 

trabalho. Depois eu passei um tempo estudando Artes Plásticas, mas no fim achei meio 

chato porque entendi que lá você vai sempre tratar com uma certa sacralização do objeto, 

da pessoa, ou do artista e achei isso demasiadamente voltado para o campo comercial, de 

alguma forma, já que tem que se preocupar em vender algo. Então, achei mais atrativo o 

desafio de criar entertainment, mas redefinir o que pode ser entertainment: que não é o 

well made play; que não é uma narração que te faz esquecer os problemas; que não é 

textos de autores mortos. Mas eu sempre gostei da concentração que existe no fazer 

teatral. 
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M - E nesse percurso, seja no jornalismo, no teatro, na vida ordinária- literária-familiar, 

existe alguma/algumas influências que você identifica claramente? 

S - Meu professor de física. Eu acho ele um bom performer. Ele fez experimentos, explodiu 

coisas e sempre queria nos explicar sobre coisas que não podíamos ver. Mas ele as tornava 

visualizáveis com coisas que ele tinha à mão e eram espetaculares. 

S - Mas você queria falar dos trabalhos itinerantes, não? 

M - Sim. 

S - Porque essa semana uma de minhas alunas no workshop185 (Helena, vinda da região do 

extremo nordeste da Rússia) falou para mim “Stefan, você é um Stalker”. Fazendo 

referência ao protagonista do filme homônimo do Tarkoswki, em que o personagem vai na 

frente e ele leva um grupo de pessoas a um território que por alguma razão já não tem 

sobreviventes. E esse eu achei um bom termo para definir o meu trabalho. Não um diretor. 

É porque a combinação entre fazer esses projetos itinerários tem a ver com a minha 

condição de vida, cigano de certa forma, já que durante 8 anos, eu não tinha casa fixa, 

minha casa era minha mala, e digeria as coisas no trem e em viagens. Então, muitas de 

minhas obras tem essa forma de viagem, percurso, e mesmo minhas peças que são feitas 

em cenários como por exemplo Bodenprobe Kasaschstan ou Mnemopark, um trabalho que 

fiz com mini trens, eles têm a ver com viagens. Por meio do vídeo também você viaja por 

alguns territórios. 

M - E esse período de oito anos, foi anterior ao período que estava na universidade?  

S - Na verdade, posterior, pois não cheguei a concluir o curso, já que já estava envolvido 

com viagens de trabalho.  

M - E como você foi morar em Blumenau? Você tinha algum interesse particular no Brasil? 

S - Por meio de intercâmbio cultural. Eu não tinha interese no Brasil. Eu queria aprender 

espanhol, mas me mandaram para o Brasil. 

M - Em relação aos outros integrantes do Rimini em quais aspectos vocês se aproximam e se 

distanciam? 

S - Estamos sempre equidistantes.  Sempre fazemos trabalhos juntos e trabalhos separados. 

M - Mas você identifica algum tipo de qualidade específica de seu trabalho, seja poética ou 

relacionada aos de tipos de procedimentos, que te aproxima ou distancia do trabalho deles? 

                                                           
185

 Refere-se ao Workshop que estava desenvolvendo no Theater Treffen – Encontro Anual de Teatro Alemão. 
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S - Sim. Eu acho que essas coisas mais itinerantess são mais uma especialidade minha. 

Talvez Call Cutta também tinha isso na sua versão itinerante, mas de todo modo eu já tinha 

feito trabalhos de áudio antes desse, e me concentrei nisso; como o trabalho com bicicletas, 

o trabalho com camilhões - Cargo Sofia, o trabalho com ônibus em Salvador da Bahia - 

Matraca Catraca. 

M - Eu sempre acho difícil explicar e definir o tipo de trabalho que você faz e nessa tentativa 

acabo sempre descrevendo obras. Quando você precisa explicar o seu tipo de trabalho a 

pessoas leigas em relação ao teatro, como acha melhor fazer? 

S - Faço como você: eu dou um exemplo. Pode ser mais difícil, pode ser mais fácil. Existem 

trabalhos documentários que têm um assunto muito claro, como usinas ou petróleo, ou 

relação com o capital, ou partem da reconstrução de peças históricas. Esses são trabalhos 

que talvez sejam um pouco mais fáceis de explicar. Já os trabalhos mais interativos são mais 

complicados porque dependem do público. Então é como explicar um jogo. É o caso, por 

exemplo, desse trabalho que estamos produzindo agora sobre tráfico de armas, Situational 

Rooms, onde há a utilização de Ipads mini como parte da experiência. Mas de toda forma 

acho mais fácil falar sobre as experiências das nossas obras do que as obras que você vê no 

Theater Treffen186 (TT), na maioria das vezes, porque se você explica o que uma peça do TT 

faz, parece muito chato. Muitas vezes é, mas muitas vezes não é. Você pode dizer que é 

uma peça com tal estrela, que é uma atriz incrível e etc, mas se você quer descrever qual é a 

qualidade que ela tem, acho mais difícil. Enquanto que um conteúdo interessante como 

uma experiência de caminhar, não acho tão complicado explicar de um modo que alguém 

que não tenha nada a ver com teatro não compreenda porque isso pode ser legal.  

M - Tenho a impressão que você trabalha muito com o formato sobre como apresentar o 

trabalho. Por exemplo, o Remote Berlin, é mais fácil explicar o formato de como a peça 

acontece: um áudio pré-gravado que conduz o ouvinte por espaços da cidade. Você 

identifica isso? 

S -Sim. Mas com a produção também. Trabalho muito sobre como poder viajar com uma 

peça sem ter que transportar muita cenografia e elementos grandes. 

M - Isso fica claro também na estrutura do Festival Ciudade Paralelas. 

S - Então, esses projetos nascem também, de alguma forma, por terem uma ligação com os 

meios de produção, que por sua vez precisam inventar modos nesse campo. Nós não temos 

um teatro fixo onde produzimos, onde já temos subsídios garantidos. Nós temos que aplicar 

para buscar subsídios. Assim, a conceptualização clara do que queremos fazer é importante 

já que, na busca pelos subsídios, temos que colocar o projeto no papel um ano antes de 

começar a trabalhar, para, a partir daí, saber se podemos dar continuidade ou não.  
                                                           
186

 Festival realizado anualmente em Berlin, reunindo seleção das melhores produções teatrais dos países de 
língua alemã, na opnião de um comitê julgador, que tenham estreado no ano anterior. 
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M - Nesse sentido, a institucionalização que existe aqui, com ensembles específicos, 

diferencia-se da realidade brasileira. Você entende que essa condição relacionada a busca 

por subsídios que acabou de relatar, torna a obra um Projeto, no sentido que ganha uma 

amplitude em termos de acontecimento teatral, para além de apenas ser uma 

apresentação? 

S - Sim. Eu acho que um projeto como o “cem porcento cidade” pode ser considerado uma 

escultura social também, porque envolve pessoas da cidade inteira e cem pessoas, por fim, 

estarão no palco. E como eles estão procurando no meio das casas, a cidade inteira torce 

para encontrar aqueles que ainda faltam para justificar a sessão, para espelhar as 

estatísticas da cidade. Então, o processo não é apenas o produto que você tem no cenário, 

mas também na platéia você tem um reflexo do que se tem no cenário. Vem muitas pessoas 

para o teatro que normalmente não iriam. Conhecem talvez uma pessoa lá, mas os outros 

não. Então é também uma forma de recombinação de diferentes nichos antropológicos da 

cidade. 

M - Você acha que seu trabalho também tem a ver com o de etnógrafo? 

S - Não entendo muito da etnografia em si, mas imagino que sim. Provavelmente sim. 

M - Seu interesse teatral no Brasil, aconteceu apenas por conta do domínio da língua ou 

você tinha algum outro interesse profissional específico? 

S - Bom, por causa de meu passado, eu tinha um interesse de voltar ao Brasil, mas além 

disso eu sempre achei que lá há uma espontaneidade muito grande e uma vontade de 

aparecer.  Vergonha, digamos assim, não é um dos atributos do Brasil. Então, sei lá, se você 

procura cem pessoas em Salvador que queiram aparecer no palco, no Brasil, vai ser muito 

mais fácil do que no Japão. Difícil é saber se de fato eles vão aparecer depois, mas eles vão 

dizer que sim, facilmente. Então, essa forma de ser aberto e também ter um certo orgulho 

de sua figura, sua voz, sua maneira de ser, acho que isso já é interessante para quem 

trabalha como eu, porque eu chego lá na polícia de São Paulo e começo a falar com policiais 

e eles não tem necessariamente medo. Aliás, tem medo do superior, se ele vai deixar ou 

não, se ele vai autorizar...essas coisas são muito complicadas, mas eles pessoalmente 

podem facilmente se imaginar protagonistas. E isso foi uma ajuda pra mim, porque se fosse 

em algum outro país talvez seria muito mais difícil conseguir a colaboração. 

M – Quando você começou a atuar no Brasil? 

S - O primeiro projeto foi Matraca Catraca. Ah! Mas antes, nós viemos com uma peça 

argentina chamada Torero Porteiro, com porteiros argentinos, e associamos, no Brasil, um 

porteiro paulista que contou uma história sobre como era sua profissão no Brasil.  

M - Isso aconteceu em um contexto de festivais? 
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S - No Rio sim, mas em São Paulo não. No Rio, o festival na época chamava Rio em Cena, 

mas é esse mesmo festival que modificou o nome algumas vezes. 

M - De lá para cá, você sente muita diferença na produção teatral brasileira?  

S - Claro que sim. As condições de trabalho se modificaram enormemente. No Congresso da 

ABRACE (2010), por exemplo, onde nos encontramos, existiam cerca de oitocentas pessoas 

participando e pesquisando teatro. Isso era impensável na époa em que eu fiz Matraca 

Catraca, onde tinham muito poucas pessoas estudando teatro e que poderiam sobreviver 

de teatro. Talvez um pouco mais em São Paulo. Ocorreu uma mudança econômica 

significativa no país e, além disso, a implantação de uma legislação que ampliou a 

necessidade de mais professores de teatro também nas escolas e na área de educação. 

M - Tem algum grupo no Brasil que você tem interesse específico em trabalhar, seja ele 

teatral ou social? 

S - Eu tenho vontade de trabalhar sobre políticos brasileiros. Porque esse é um campo que 

se modificou muito no Brasil. Eu lembro, em 1989, que quando eu estava em Blumenau, eu 

torcia pelo PT (Partido dos Trabalhadores), mas parecia longe de ser uma realidade que Lula 

pudesse ser presidente, mesmo que ele tenha chegado ao 2º turno na época. E eu acho 

interessante o que aconteceu. Diferentemente, na Argentina, hoje em dia, eles seguem mais 

ou menos com a atitude presente em 2001, quando houve a crise econômica e a argentina 

teve três presidentes em um ano. Na Argentina, as pessoas não acreditam mais em política 

e, no Brasil, acho que sim. Há pessoas que entram no partido com uma visão de idealismo. 

Acho interessante como esse sentido se transformou. Comparativamente, a distância 

temporal para o período de ditadura em ambos os países é praticamente a mesma, mas é 

surpreendente a mudança que se desenvolveu. 

E a outra coisa que me interessa, mas também porque me interessa aqui na Alemanha, é a 

Volkswagen, como a primeira indústria brasileira e Latino-Americana de enorme porte. Me 

interessa a conexão mista entre Hitler, por exemplo, e o socialismo, como indica o nome 

Volks, enquanto que hoje em dia a China é o principal mercado para ela. Eu fui visitar em 

São Bernardo uma fábrica e foi interessante perceber essa adaptação do rigor alemão ao 

modo brasileiro. 

M - Com quais grupos brasileiros você acha que seu trabalho encontra alguma afinidade? 

S - Acho que essa é uma pergunta que você deveria responder, porque não conheço o 

suficiente para saber. Porque, também, quando vou ao Brasil eu vejo sempre teatro que não 

tem nada a ver com o que eu faço. Uma sobreatuação e uma necessidade de passar energia 

sem razão nenhuma que não entendo. Tem uma referência com a televisão que não me 

interessa. Características que me parecem muito longe, enquanto que o teatro argentino 

me parece mais próximo do que nós, como europeus, podemos compreender. Acho que o 
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público brasileiro gosta de formas de teatro que para mim não tem nenhum acesso possível 

de prazer, digamos. A quantidade de narcisismo é ainda muito maior no teatro do Brasil do 

que no da Alemanha. É difícil ser tocado. 

M - Na Argentina, então, quais afinidades você encontra? Lola Arias seria um bom exemplo? 

S - Eu acho que, no geral, no teatro argentino o interessante é que os grandes diretores 

sempre foram os autores também. A formação de teatro lá vem mais de uma experiência 

com elaboração de texto, então, há uma redução ao essencial digamos, quando falamos de 

Veronesse, de Federico Leon, de Mariano Pensotti. Apesar deles também vivenciarem essa 

separação, como há na Alemanha, entre diretor e autor. 

M - Com relação aos trabalhos que desenvolveu no Brasil, como você descreve a forma de 

abordagem que desenvolveu junto aos "especialistas"? 

S - Os três trabalhos a que você se refere, para mim, podem ser considerados como uma 

triologia sobre posições de poder na América Latina, porque são figuras que exercem um 

certo poder, seja na catraca, seja na polícia, seja na entrada de edifício. É um poder de 

controle, de certo modo, que é executado onde trabalham pessoas que na verdade vem da 

classe baixa, que estão nessa posição de poder, mas que executam ordens de uma 

hierarquia vinda de uma classe mais alta. Talvez hoje em dia isso não seja bem verdade, mas 

na época sim. 

M - Como acontece a abordagem direta com eles? Você se apresenta a partir dessa posição 

de diretor de teatro? 

Sim. Eu procuro as pessoas em conversas diretas ou anúncios em jornais. Eu anuncio e 

convido as pessoas para um trabalho, na verdade. Um trabalho que vai refletir a condição 

desse trabalho mesmo. Às vezes se candidatam pessoas que estão desempregadas, mas que 

já trabalharam nessa posição. Então, também entra a condição de ser desempregado. 

M - O Chácara Paraíso também envolveu anúncios em jornal? 

S - Não estou muito certo, mas quem me inspirou para essa peça foi na verdade um policial 

que conheci que era muito filosófico, que estudou Wittgenstein, por exemplo, e achei essa 

combinação muito louca: a coincidência em trabalhar com a arma e com um intelectual do 

começo do século passado. Então, ele nos ajudou muito a entrar muito no sistema policial.  

M - E em algum desses projetos, você considera que se envolveu num convívio emocional 

com essas pessoas ou as relações se mantiveram num nível de clareza e objetividade para o 

trabalho? Pergunto isso porque nos vídeos do Chácara Paraíso, por exemplo, eu percebo um 

tom de entrevista bem grande. Então, de que forma você se coloca nesse ambiente? Se 

coloca mais nesse papel de investigador ou considera que você se mescla a essa ambiência? 
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S - Acho que é como você mencionou. Iniciamos com a investigação, mas depois tem um 

passo em que começamos a propor coisas que um jornalista, por exemplo, não faria. O que 

vai suceder com esse espaço, com essa música, com qual finalidade. No final, o resultado é 

mais do que uma entrevista. É uma performance subjetiva, talvez autêntica no sentido em 

que tem relação com a vida deles, mas também é uma construção para mim. Uma 

entrevista impressa no papel, numa revista por exemplo, também é artificial, mas a situação 

de um público pagar para assistir algo no teatro distancia mais do autêntico, até porque 

também trabalhamos por bastante tempo na construção dessa realidade, desse 

acompanhamento. Por três ou quartro meses trabalhamos com eles e também 

transformamos a vida deles, porque uma coisa é retratar a realidade e a outra é construir 

uma realidade. 

M - Esses projetos, no Brasil, tem uma duração média de três a quatro meses? 

S - Digamos que a partir da primeira idéia, tem muito mais, um ano a um ano e meio. De 

realização direta, sim, de três a quatro meses. 

M - Você menciou essa construção de uma realidade. No Brasil e aqui na Europa há uma 

diferença bem grande em relação ao tratamento da memória e da história. Em seus 

projetos, seu interesse é focar no tratamento a uma história autobiográfica e particular dos 

envolvidos ou tem um interesse de construção ou reconstrução de uma memória com 

comprometimento social e histórico? 

S - Eu acho que é sempre uma resposta subjetiva a uma história coletiva que existe. 

Trabalhar sobre a Polícia em São Paulo também significa trabalhar sobre fatos históricos 

como a invasão da USP (Universidade de São Paulo) e o desaparecimento de pessoas, por 

exemplo. Mas esses fatos em si nao se tornam uma relidade de teatro se não tiver de 

alguma forma um nexo com as pessoas com as quais trabalho. Nesse trabalho, por exemplo, 

precisamos disso. No Remote Berlin, por sua vez, isso não é relevante porque é totalmente 

um outro tipo de trabalho, mas nos Documentários de alguma forma há uma substituição 

de uma imagem geral objetiva e distante. 

M - Para finalizarmos, você acha que em seu trabalho há um pouco de Voyeur? 

S - Acho que há um mal entendimento dessa palavra. É claro que teatro sempre, se você 

quiser, envolve um aspecto de voyeur, mas para mim o teatro voyeur é aquele em que você 

está sentado no escuro, olhando pessoas atuando que não estão vendo para quem estão 

falando. Mas de toda forma, ainda assim, também não é Voyeur porque o público paga para 

estar ali e os atores também são pagos. O encontro com pessoas que falam de si mesmos, 

que tem alguma coisa para explicar sobre o que trabalhamos por meses não tem a ver com 

Voyeur, não. Televisão tem mais a ver com Voyeur porque não é visível e você observa algo 

que não sabe que está sendo visto. O Voyeur é como aquelas pessoas que ficam no escuro 

assistindo pessoas se despindo em outras janelas, que não sabem que estão sendo vistas, e 
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isso é o caso da televisão. Porque lá você tem essa distância, tem esse poder de escapar. O 

espaço do teatro, nesse sentido, é um espaço social, então é um ato de comunicação. Não é 

um ato de separação. 
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Entrevista com Xavier Le Roy, realizada por Maicyra Leão 

Salvador, 10 de julho de 2013.  

Foyer Teatro Castro Alves (por ocasião do evento Interação e Conectividade VII, organizado pelo Dimenti 

Produções). 

 

*Referente à pesquisa “Do si ao compartilhamento: processos e projetos performativos em Poéticas do 

Convívio” , através de Bolsa de Estágio Doutoral no exterior oferecida pela CAPES. 

 

Maicyra – I would like to ask you about which are the goals in this proposal of connection 

between your past works (retrospective)and the other artists past work/biography. Which 

are the points you want to connect? 

Xavier – I want to propose that there are connections, but there is not a specific aim. Maybe 

not in this direction. The aim is to think of what produces an experience and an experience 

is always produced by history, history of each person. The experience has no aim, it is the 

process. But it is produced by different things that will play a role in the moment.  So It 

starts more from this angle. It´s more an operation that allows to work on this: to ask 

performers to do their own retrospective of my work. Only in a sentence. I think there are 

also other elements but it´s their retrospective, their lives, their perception, their critic, their 

point of view.  So there is not like one aim. I want more to create this possibility of reflecting 

and constructing an experience among the others retrospectives. It’s more something that 

comes, it’s a consequence of the first proposal that was to make an exhibition. This is the 

operation I’ve proposed to do. So it’s difficult to think what is the aim. I could put: create 

this story, that is a fiction like any story, which shows the relationships between different 

things being encountered, all made up by decisions that you make (the performers) but also 

decisions that I have made before. So, use the work I’ve done is something that I ask. You 

relate or don’t relate to it. But, by exercising, see what this work does to do as soon as you 

encounter it or if you have encountered it. What kind of story or connection does this 

makes you think about, speak about. Maybe that’s the aim: using the work as something 

that exists to confront with. 

M –After experiencing the work, here, today, I got curious about the word “exhibition”. Sure 

I can see the “exhibition”, but interest me to understand why you call it an exhibition.  

X – Because it’s open like an exhibition. It’s open. It’s not like a performance where you go 

at 8PM and you know it will last one hour, one hour and half or two hours. And then it’ll 

finish and you are supposed to stay there from the beginning until the end. Here, you are 

not supposed to come in a certain time. At anytime you come, something will happen. And 

at the same time continuously and also discontinuously, because everything is done for each 
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person. So it’s a mix between this two things/aspects, in which continuity is more proper to 

an exhibition. But if you look to another side of what exhibition is, I mean in the history of 

exhibition, it´s related to something that is taken from an environment and it’s put in 

another one. Before, paintings were made for houses or for Salons, and then they were 

taken from this place in order to exhibit them in another place, which is the exhibition 

space. So, the exhibition has also to do with something that you take from someone else 

and bring to the exhibition space. Thus, you can observe this through that: it’s excerpts of a 

piece that is coming from something, from someone else, that is brought to this room, in 

different ways. But I’ve made this because I received an invitation to make an exhibition. It 

was not that I wanted to do an exhibition, but there was this offer and so, from this offer, 

that’s what I’ve proposed to do. 

M – Which points you can highlight as important ones to the process of this piece here in 

Brazil? I mean, which are particularities of the context happening in Salvador during the 

period of Residency that you can observe as influences to the creation187? 

X – Each context has specificities. When we were in Barcelona there was a demonstration 

because of problems with the Government so we had to close the exhibition for one day. 

When you have strong events, sure they will affect. We are affected by the environment. 

Here, there was also demonstrations, so we went to the demonstration. There was one of 

the participants, that is not with us anymore because didn´t work out with her, but she 

actually wanted to make her retrospective from this point of view because this was affecting 

her so much. But, non of the others point this out in their retrospectives . Maybe here, in 

the Second Room188, there is more discussion about this because this is the place to talk 

about the process, but I´m not here all the time so maybe it’s better to ask them directly. 

M – Have you done any other work like this one or your past works are more related to this 

Solo format? 

X – No, this is the first time. 

M – Do you call it collaborative or …? 

X – This work? There is always collaboration. As soon as you work with people there is 

always collaboration.  

M – I’ve asked this because we usually use this term to a specific way of working in a 

collaborative perspective, specially in the 1990’s, where the roles in a play are directly 

                                                           
187

 In this question, I refer to the civilian`s protests and demonstration against the rise of the public transport 
price in Brazil. These events were remarkable for the country, specially capitals as Salvador, because for some 
days, they stopped the routine of the cities and were registered as an important historical moment. 
188

 He refers to room inside the exhibition. 
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interfered by the other professional. So collaboration is a main point of this kind of work. So, 

for example, in the case of this piece, do you call them dancers, authors or creators? 

X – I refer to them as artists or performers. That’s a interesting question. As soon as you 

work with somebody there is a collaboration. So it’s a collaborative work. But how the 

collaboration is organized? There are different types of works that can be done. There are 

some works that the movements are passed to them by teaching someone to be able to do 

that movement. Then, here, there is all this choreography that is like a game because it 

depends on how the people(audience) come in the space. So we worked together on these 

rules, and then for each part of the develop of their retrospectives there is also some rules. 

Rules, in my words, to make their retrospective starts with an action and alternating 

between this action and a speak. Then out of these rules they develop their stories. And this 

is done in dialog. So they do, I ask, they ask, they answer, I answer, and it is constructed so. 

This is another mode of collaboration than the collaboration which is I pass to you some 

movements or orders. The work gathers you together as a team to receive the visitor in 

order to this game, so it´s another kind of collaboration. And there is also this room189 which 

is another kind of relationship and collaboration. They offer to have a conversation with a 

person without having a story to tell. It uses the element of what needs are produced in a 

conversation; what is produced between and by the two people. They, in a way, if we 

consider this as a work, they collaborate to produce this knowledge. And this is for me one 

more other kind of collaboration. 

M – In the case of this piece specifically, do you call yourself as a choreographer or a 

curator? I´m asking this because you use the term “exhibition” so I was wondering how you 

refer to yourself? 

X - I´m an artist that initiated this project, but I don´t call myself as a curator. You can see 

curating, but it´s not what I do. I do choreography. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189

 He refers to the Second Room of the Exhibition where the audience can talk to the creators that are not in 
the First Room and ask them anything about the process of creation or about specifically past works Le Roy. 
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Vídeo de projetos] 
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Cacuete – a incrível performance de Crendices – duração: 15’53’’ 

Olhar Forasteiro – duração: 14’52’’ 

Cambana – duração: 21’56’’ 

Cine-Cambana (vídeo-arte-documentário) – duração: 20’60’’ 


