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Yes and how many years can a mountain exist 

Before it's washed to the sea? 

Yes and how many years can some people exist 

Before they're allowed to be free? 

Yes and how many times can a man turn his head 

Pretend that he just doesn't see? 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowin' in the wind 

Bob Dylan 

 

Ousemos levar esse pensamento ao seu extremo, com todo o risco que ele comporta, já que 

não se trata aqui de transmitir uma doutrina, mas experimentar um feixe de ideias. 
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RESUMO: Esta dissertação tem por objetivo voltar-se à estrutura do evento Circuito 

Regional de Performance BodeArte, para pensar, desde seu formato conceitual até seu 

acontecimento e limitações práticas, como ele em sua proposta aponta questões relevantes 

para a compreensão da performance brasileira na contemporaneidade. A partir desta 

proposição, a dissertação organiza-se em três capítulos pautados nos seguintes aspectos: a 

retomada dos acontecimentos e dados reunidos na ocorrência do Circuito BodeArte, a 

apresentação de suas escolhas conceituais, e as metáforas conduzidas pelo uso do termo 

performance e como elas podem nos conduzir a ideia de uma performance-como-BodeArte. 

As estruturas metodológicas para tanto são de caráter qualitativo, e tomam como base 

materiais impressos, textos, programas, blog, vídeos, fotografias, entrevistas, palestras e 

fóruns, além de nossa própria memória como produtor e performer do evento, procurando 

através destes estabelecer pontos de organização epistemológica da proposta do Circuito, 

ampliando-os e discutindo-os. Deste modo esta pesquisa desloca-se pelas proposições do 

evento em suas três edições, promovendo discussões que interpelam e dialogam com 

conceitos como a emergência de Steve Johnson (2004), as metáforas do pensamento de 

Christine Greiner, a ideia de performance hacker de Maria Beatriz de Medeiros (AQUINO, et 

al., 2012), assim como outras proposições lançadas por Jan Swidzinski (2005) e Eleonora 

Fabião (2012). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Performance Arte; Circuito BodeArte; Coletividade; Metáfora; 

Porítica. 



 

 

ABSTRACT: This dissertation aims to look into the structure of the event Circuito Regional 

de Performance BodeArte
1
 to think how it collaborate with its proposal providing theoretical 

points to relevant questions to the comprehension of Brazilian performance art in 

contemporaneity, since its conceptual format until its occurrence and practical limitations. 

From this proposition the dissertation is organized into three chapters guided for the following 

aspects: the resumption of the events encompassed on the occurrence of Circuit BodeArte as 

well as a tabulation of the data reunited in its history, the presentation of its conceptual 

choices, and the metaphors conducted by the use of the term performance and how they can 

lead us to the idea of a performance-as-BodeArte. The methodological structures moved for 

this organization are qualitative, and have been formed from printed materials, texts, festival 

programs, blog, videos, photos, interviews, lectures and forums, plus our own memory as a 

producer and performer of the event, looking through these set points of the epistemological 

organization contained on the proposal of the Circuito, expanding and discussing them. This 

way this research moves between the propositions of this event in its three editions, 

promoting discussions that dialogue with concepts such as the emergence of Steve Johnson 

(2004), the metaphors of thought proposed by Christine Greiner (2005), the idea of 

performance hacker of Maria Beatriz de Medeiros (AQUINO, et al., 2012), as well as other 

propositions presented by Jan Swidzinski (2005) and Eleonora Fabião (2012). 

 

 

KEY-WORDS: Performance Art; Circuito BodeArte; Collectivity; Metaphor; Poritics. 

                                                           
1
 Regional Circuit of Performance GoatArt in a free translation. In a brazilian portuguese accent the 

pronunciation of the word “body”, as in the term “Body Art”, sounds like the word “bode” (goat in Portuguese), 

this been the reason why the translation may appear confuse to the reader in English version of the term 

“GoatArt”. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se localiza entre os campos da performance, política e coletividade 

na contemporaneidade, e propõe nesse intuito um olhar voltado as colaborações e 

evidenciações produzidas no Circuito Regional de Performance BodeArte. 

O Circuito BodeArte
2
 foi um evento produzido pelo Coletivo ES3, em Natal, Rio 

Grande do Norte, entre os anos de 2011 e 2013. Promoveu apresentações de performances, 

palestras, fóruns on-line e presencial, debates, exposições de trabalhos híbridos entre 

performance e fotografia, mostra de vídeo de registros de performance, e lançamentos de livro 

de pesquisa na área, além de publicações on-line (catálogos, textos) resultantes do 

acontecimento do encontro. Nesse intuito já realizou três edições de abrangência nacional, 

com participação de mais de cem artistas de dezenove estados brasileiros. 

Apresentou uma estrutura sem seleção de trabalhos, ou seja, o performer que desejasse 

efetivar sua participação no Circuito BodeArte participaria de uma série de etapas de 

integração numa rede de discussão e debates em que apresentaria sua perspectiva artística de 

criação, assim como as visões políticas que cercassem seu contexto e trabalhos, discutindo 

também as produções de outros e suas respectivas colocações, numa ação de 

compartilhamento. 

Dessa maneira, a pesquisa propõe-se voltar ao espaço do Circuito BodeArte para 

refletir sobre o contexto da experiência proposta por ele, pensando nos distintos olhares 

possíveis que se lançaram sobre as compreensões de arte, coletividade e performance a partir 

das práticas que desenvolveu e das quais se compôs. Essa elaboração parte da questão de 

pesquisa central: A partir dos dados e princípios reunidos pela história e práticas do Circuito 

Regional de Performance BodeArte, que distintas proposições e instrumentais podemos 

encontrar para pensar a ideia de performance arte e a produção brasileira neste campo na 

contemporaneidade? 

Dessa feita, é nesse território que este trabalho dissertativo pretende se lançar, uma 

zona de performance na contemporaneidade, na imanência de seu crescimento. Contudo, 

nosso recorte traz o Circuito BodeArte como centro dessa pesquisa, pensando, a partir de seus 

esforços e estratégias, os modos pelos quais a performance se faz circular e ter visibilidade 

nos dias de hoje, assim como articulando a própria interação e maneira como se dá a 

participação dos performers nesse evento. 

                                                           
2
  O Circuito Regional de Performance BodeArte será também  citado neste trabalho como Circuito BodeArte, 

apenas a título de abreviação da referência ao evento.  
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Nesse sentido, a pesquisa se concentra em investigar o espaço de coletividade e 

encontro proposto no Circuito BodeArte, percebendo-o como um índice de um fenômeno 

contemporâneo de reunião e diálogo entre performers, que constrói desvios conceituais na 

ideia de performance e arte à qual nos referenciamos quando olhamos para a performance arte 

brasileira. 

Algumas questões processuais perpassam os espaços de investigação desta pesquisa, 

cujo objetivo e questão central supracitamos, são: (1) que distintas estratégias sobre as 

compreensões de performance e arte podemos observar na contemporaneidade? (2) Como 

essas compreensões podem nos levar a propor percepções distintas da performance arte como 

uma prática singular? (3) De que maneira podemos pensar a estrutura de coletividades como 

uma forma de sobrevivência na contemporaneidade?  (4) De que maneira a ideia de circuito 

deixa de ser um substantivo que designa um formato, para tornar-se uma ação (circuitar) entre 

corpos e conceitos em movimento na performance arte? 

Estas questões são respondidas nesse trabalho a partir da criação e proposição de 

ferramentas conceituais advindas das práticas, dados e princípios que o Circuito BodeArte 

reuniu em sua travessia de três anos, tais quais a ideia de situ-ação, lugar de percepção de 

práticas em performance a partir do contexto de criação delas, a porítica, como espaço de 

compartilhamento e troca no encontro entre corpos, e a performance-como-BodeArte, como 

metáfora de sobrevivência e recriação das potências de agir em cenários de precariedade. 

As referências para respondermos a tanto tomam como bases materiais os dados 

numéricos, impressos, textos, programas, blog, vídeos, fotografias, entrevistas, palestras e 

fóruns, além de nossa própria memória como produtor e performer, do Circuito BodeArte, 

procurando, através destes, estabelecer pontos de organização epistemológica da proposta do 

evento. 

Ressaltamos que é de imprescindível importância a nossa colocação diante do leitor 

com relação à situ-ação de onde falamos, ou seja, que somos integrantes na posição de 

performer, propositor e produtor, do Circuito BodeArte.  

Contudo o esforço que o pesquisador busca para olhar distanciado é também esforço 

que o trato com a performance requer contrário, isto é, a necessidade de que o sujeito em parte 

pertença, experimente, seja afetado, pela experiência que se propõe pensar (GUATTARI; 

ROLNIK, 1996). Dessa forma, nosso olhar é cindido pela nossa experiência e conhecimento 

do Circuito BodeArte e seus deslocamentos políticos, e pela necessidade do pesquisador de 

buscar as linhas, volumes e metáforas apresentadas pelas proposições deste. 
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Este trabalho se constitui de três capítulos que se organizam como descreveremos a 

seguir. No Capítulo 1, “Composições Conceituais e Práticas do Circuito BodeArte”, 

apresentamos ao leitor a história do Circuito BodeArte em suas três edições, desde a sua 

origem até o ponto em que encerrou no ano de 2013, assim como procedemos a organização e 

análise dos dados reunidos pelo evento, na tentativa de compreender de que modo se deu, e 

qual o perfil dos trabalhos e performers participantes dele. 

O primeiro capítulo propõe então um olhar para as pistas encontradas e conhecimentos 

delineados na história da composição do Circuito BodeArte e nos dados tabulados a partir das 

propostas de seus participantes. Dessa forma, procura evidenciar padrões e leituras que podem 

decorrer desses elementos para compreendermos a singularidade das proposições incutidas no 

evento, e como elas podem nos levar a um estudo direcionado de índices sobre as práticas de 

performance “circuitadas” nele. 

No Capítulo 2, “Princípios de Criação e Acionamento do Circuito BodeArte”, 

procuramos nos voltar ao movimento de construção prática e teórica empreendido pelo 

Circuito BodeArte em suas três edições, tentando explicitar ao leitor como a ação tecida por 

esse evento criou alguns distintos e intrigantes princípios para constituir-se em seu formato de 

encontro entre diferentes formas de produzir e pensar a performance arte brasileira.   

Nosso intuito, com a proposição dessa revisão de práticas e acontecimentos ligados ao 

evento, é o de permitir ao leitor uma entrada mais clarificada nos espaços que constituíram as 

três edições do Circuito BodeArte. Para tanto procedemos um passeio por alguns fatores 

contextuais que estimularam a criação destes princípios, e observamos em que instâncias do 

processo do evento eles produziram modificações. 

No Capítulo 3, “Performance em Situ-ação: Sobre Metáforas do Pensamento em 

Performance” discutimos dois pontos fundamentais para a construção dessa pesquisa em 

termos epistemológicos: os modos como podemos pensar a linguagem artística da 

“performance arte” como escolha terminológica e política no espaço de reflexão produzido 

pelas práticas do Circuito BodeArte.  

Assim, esse capítulo tem a intenção de mostrar ao leitor como os princípios acionados 

pelo Circuito BodeArte se conectam à diferentes metáforas do pensamento em performance, e 

como podem se tornar ferramentas conceituais para pensarmos a linguagem da performance 

arte em suas múltiplas práticas. Em específico, levando a proposição da metáfora da 

“performance-como-BodeArte”. 

Como finalização dessa introdução, deixamos ao leitor um aviso, que também se 

articula como um convite: é parte de nossa errância como pesquisadores-performers 
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compormos nossa pesquisa de modo miscigenado, praticando uma indisciplina (GREINER, 

2010) usualmente incorporada ao modo como pensamos-fazemos performance, ligando 

conceitos de diferentes campos epistemológicos uns aos outros e ao espaço contemporâneo de 

produção de arte.  

Pedimos ao leitor que se permita esse encontro que vem da maneira como 

estruturamos e compomos nosso modo de pesquisar, e que a despeito de uma formulação 

estruturalista ou pós-estruturalista dos modos de produção de conhecimento, atente para a 

paisagem que tentamos aqui tornar visível.  

Realizados esses apontamentos, esperamos que o leitor possa nos acompanhar nessa 

outra forma de olhar o Circuito BodeArte e que, se possível, nesse momento em que a voz 

atrás de seus olhos repete o que escrevemos, possamos estar em diálogo para perceber a 

insubmissão da performance e as portas por onde ela escapa a cada frase que encerramos, ou 

em cada espaço em branco que divide as nossas palavras. No silêncio do que se enuncia, nas 

passagens que ela atravessa sem parar (de novo e nunca mais – twice behaved behavior e 

nevermore behaved behavior
3
 ao mesmo tempo), que a performance-como-BodeArte possa de 

alguma forma atravessar entre o corpo de nossas palavras e a membrana de sua íris. 

                                                           
3
 Jogamos aqui com a ideia de twice behaved-behavior de Richard Schechner (2002), que este pesquisador e 

performer apresentou como base de como os comportamentos e posturas dos corpos são restaurados em outros, 

de maneira consciente ou não. Propomos então uma paráfrase de Schechner, nevermore behaved-behavior como 

comportamento que nunca é o mesmo, pois a performance do corpo jamais se repete na exata medida. 
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CAPÍTULO 1 – COMPOSIÇÕES CONCEITUAIS E PRÁTICAS DO CIRCUITO 

BODEARTE. 

  

Nesse capítulo procuramos nos voltar aos movimentos de construção prática e teórica 

encontrados nos dados e informações reunidos durante o Circuito BodeArte em suas três 

edições, tentando explicitar como as ações tecidas pelo Coletivo ES3 criaram distintas e 

intrigantes propostas para elaborar nesse evento diferentes formas de produzir e pensar 

encontros na performance arte brasileira. 

 Nosso intuito é o de permitir ao leitor uma entrada mais clarificada nos espaços que 

constituíram a primeira, segunda e terceira edições do BodeArte. Para tanto procedemos uma 

investigação de fatores contextuais que estimularam a criação do evento e de uma variedade 

de dados que tabulamos a partir da experiência conduzida por ele. 

 Este capítulo olha para aquilo que aconteceu no Rio Grande do Norte e que, de 

diversas formas, agenciou a experiência desse evento, destacado hoje como um dos principais 

espaços de circuitação e encontro da performance arte no Brasil. 

 Dentre as considerações que apura, esta secção da pesquisa disserta sobre a circuitação 

de conhecimentos entre estados brasileiros cujas práticas em performance se encontraram no 

Circuito BodeArte, sobre a diversidade de perspectivas de criação nessa linguagem, e ainda a 

respeito da ausência de valores comparativos para estudos aprofundados da produção 

contemporânea brasileira em performance, dentre outros tópicos.  

 

1.1 Travessia. 

 

Para adentrarmos essa pesquisa, em toda a sua tessitura e diálogos, comporemos aqui 

uma rápida travessia sobre o contexto em que se insere o objeto de pesquisa, o Circuito 

BodeArte, na paisagem de construção dos encontros e emergência dos eventos voltados à 

performance arte nacional. 

Podemos atentar para um grande crescimento no campo da performance arte no Brasil 

em termos de produção artística e acadêmica, que levam em sua trajetória até o momento em 

que se efetivaram as edições do Circuito BodeArte.  

Em palestra proferida pela professora Christine Greiner, durante a Semana de Artes – 

Deart – UFRN, intitulada A Proposta de Artes do Corpo, ela se refere à performance arte 

brasileira no final da década de 1990 como praticamente inexpressiva em termos de número 
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de artistas e teóricos, havendo apenas alguns de mais destaque, como Renato Cohen e aqueles 

que junto a ele pesquisavam (informação verbal)
4
. Já em palestra proferida em 2012, durante 

o II Circuito Regional de Performance Bodearte, denominada Travessias e Cruzamentos: 

Caminhos da performance no Brasil, o professor Lúcio Agra destaca o crescente número de 

sujeitos que se colocam como performers e um número como nunca antes visto de eventos 

voltados para o campo da performance arte que emergem de meados da primeira, e início da 

segunda, década do século XXI (informação verbal)
5
. 

Poderíamos citar vários desses eventos que Agra sinaliza, como o “Perfor”, evento 

promovido pela Associação Brasil Performance em São Paulo, que hoje caminha para sua 

quinta edição, ou ainda o “Performance, Corpo, Política e Tecnologia”, promovido pelo 

Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos em Brasília, que propôs além das apresentações, 

debates entre os artistas e produção de textos teóricos sobre os espaços de discussão do 

evento.  

Podemos ainda ressaltar o evento “Perpendicular”, proposto por Wagner Rossi 

Campos, que realiza itinerância por diversos países, e diferentes estados brasileiros, onde 

também são agenciadas desde 2009 apresentações de performances e residências de troca 

entre convidados e artistas locais. Entraria igualmente nesse panorama a “Mostra Osso 

LatinoAmericana (MOLA)”, proposta em sua primeira e segunda edição (respectivamente em 

2010 e 2013) pelo Coletivo OSSO da cidade de Salvador.  

Ainda nos restaria toda uma gama de outros eventos que poderiam ser citados, como o 

“Festival do Apartamento”, proposto por Thaíse Nardim, Ludmila Castanheira e Rodrigo 

Emanuel Fernandes em São José do Rio Preto desde 2007, o “Trampolim”, promovido pelo 

Laboratório de Ação & Performance (LAP!) em Vitória em 2010 e 2011, o Descontrole 

Remoto (2012), proposto por Angelo Luz, Janaina Spode, Fernando Ribeiro e o Coletivo ES3 

em Curitiba e Natal, o p.Arte realizado por Fernando Ribeiro e Tissa Valverde mensalmente 

na cidade Curitiba desde o ano de 2012, dentre outros. 

Nesses pouco mais de vinte anos entre os períodos que apontam Greiner e Agra, na 

percepção do amplo crescimento de eventos voltados à performance arte,   podemos ver como 

o cenário mudou. Vários índices são responsáveis pelo crescimento do espaço da performance 

arte no país, desde a pesquisa acadêmica em artes que passou a ganhar maior destaque e 

                                                           
4
 Informação fornecida por Christine Greiner durante a Semana de Artes – Deart – UFRN, em Natal, em 

novembro de 2009. 
5
  Informação fornecida por Lúcio Agra durante o II Circuito Regional de Performance BodeArte, em Natal, em 

maio de 2012. 
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espaço, até à acessibilidade a rede mundial de computadores e suas ferramentas
6
 que 

permitiram uma percepção ampliada da produção em performance no país. 

Esse crescimento no campo da pesquisa em performance arte no Brasil se deu 

gradativamente, sendo um dos seus marcos a publicação e ampla divulgação dos livros de 

Renato Cohen, Performance como Linguagem (1989) e Work in Progress na Cena 

Contemporânea (1994), além de sua tradução do livro A Arte da Performance (1987) de Jorge 

Glusberg, que no intervalo de uma década e meia foram, muitas vezes, as únicas referências 

disponíveis e amplamente acessíveis no Brasil sobre a performance arte em língua portuguesa. 

Embora os caminhos de pesquisa no campo da performance arte tenham crescido 

bastante no cenário brasileiro desde então, com nomes de destaque como Maria Beatriz de 

Medeiros (2008), Artur Matuck (2005), Naira Ciotti (1999; 2005) e Lúcio Agra (2007), um 

olhar sobre os recentes e crescentes eventos produzidos no Brasil voltados a performance arte 

nesse início de século, e os modos como lidam e constroem o conceito de performance, ainda 

não foi desenvolvido no campo da pesquisa acadêmica em artes. Provavelmente devido à 

natureza recente desse fenômeno, ainda se necessita de mais visibilidade a todo o material já 

existente sobre o tema, muito embora, sobretudo nos últimos cinco anos, esse volume de 

pesquisa tenha emergido com muita potência dentro do cenário de produção em performance 

arte brasileira, tornando-se mais acessível, novamente através de meios on-line. 

É nesse contexto de emergência dos encontros em performance arte pelo Brasil, que, 

da cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, surgiu o Circuito BodeArte, um evento que além 

                                                           
6
 Com a criação de novas possibilidades de encontro e a modificação da relação de tempo-espaço das travessias 

geográficas, fundam-se novos meios de se acessar não apenas a informação, mas os meios onde esta é produzida, 

e aproximar-se dos próprios sujeitos que as enunciam. Mais importante talvez seja o fato de que a rede mundial 

de computadores, tomada inicialmente como um espaço sem corporeidade, um espaço de virtualização absoluta, 

nos primeiros anos da década de 1990, é compreendida hoje de maneira distinta, devido aos múltiplos usos que 

diferentes interfaces e softwares dão a ela (redes sociais, tecnologias de monitoramento, vídeo streaming, etc.). O 

espaço da rede passa então a ser notado como espaço de incorporação e encontro, e, portanto, espaço de 

construção de posturas e comportamentos, e mesmo de desvios políticos da percepção que o corpo tem do 

mundo que o cerca, nesse último caso podemos citar o ativismo hacker do WikiLeaks, ou do VatiLeaks, por 

exemplo.  

O espaço virtual nos propõe uma reorientação do olhar, multifacetando fenômenos a partir da forma e fonte a 

partir dos quais os acessamos, cria um espaço relativístico de outras possibilidades de reflexão do corpo, e nesse 

sentido convida a performance através dos trabalhos de diversos artistas a pensar esse outro contexto para o 

corpo. Note-se, por exemplo, a trajetória de vinte anos do grupo brasileiro Corpos Informáticos e as inferências e 

poéticas que articula neste campo (veja seus sites-arte: www.corpos.org, ou www.mar-iasemver-gonha.net).  

Alterar a percepção quer dizer criar outros contextos de leitura e experiência, e a performance em sua história de 

apropriações de tecnologias criadas para, e com, o corpo investiga essa potência de outros graus de presença no 

mundo, como a persona Mano Zê, criada pelo performer Zmário (BA) e descrita por ele em seu perfil nas redes 

sociais como “a expressão do „semifake‟ em plataforma virtual, rede social Facebook; atualização do conceito de 

heterônimo explorado pelo poeta Fernando Pessoa e construção identitária na fronteira entre o real e o virtual, a 

vida e a arte” (www.facebook.com/mano.ze). 

http://www.corpos.org/
http://www.mar-iasemver-gonha.net/
http://www.facebook.com/mano.ze


20 

 

de apresentações, propôs outra dinâmica conceitual das ideias de encontro, coletividade e 

visibilidade.  

 

1.2 Contextos de morte e vida. 

  

O Coletivo ES3
7
, no ano de 2010, era formado por André Bezerra, autor que ora escreve 

este trabalho, Chrystine Silva, Felipe Fagundes e Yuri Kotke. Este coletivo,  do qual fazemos 

parte, surgiu a partir do término de um grupo mais amplo do qual todos os membros do ES3 

eram integrantes, o Projeto Disfunctorium
8
. 

 Após o término do Disfunctorium, esses quatro sujeitos decidiram então formar outro 

grupo, com foco na criação de uma coletividade não-excludente de práticas e projetos 

desenvolvidos por cada performer individualmente. A primeira proposta do ES3, como 

reunião de performers com base em Natal (RN), era a de alvitrar uma existência coletiva 

baseada na persistência do reconhecimento das diferenças entre as práticas de seus 

integrantes, numa atitude de empoderamento das próprias ações deles. 

 Mas então advém a pergunta: para quê então formar um coletivo? 

 O acionamento de um espaço de coletividade pensado naquele momento pelo ES3 não 

era o de um grupo que se posicionava no mesmo direcionamento artístico, seus integrantes se 

assemelhavam antes numa forma ética de compreensão do que significava pensar arte 

contemporânea. A percepção era de que a coletividade é um espaço político de discussão, de 

compartilhamento, e é, sobretudo, um formato de cooperação e sobrevivência. 

 Dessa feita, a ideia era que cada um dos integrantes do ES3 tinha a autonomia de 

desenvolver seus projetos individuais e coletivos, com ou sem participação dos demais 

integrantes do Coletivo, envolvendo, se necessário, sujeitos não ligados a essa estrutura 

(outros performers, bailarinos, atores, encenadores, etc.), mas tendo sempre o apoio do ES3 

para articular todas as conexões desse trabalho em diversos planos de produção (transporte, 

                                                           
7
 O Coletivo ES3 é formado atualmente por dois artistas atuantes na cidade do Natal, André Bezerra e Chrystine 

Silva. Se alguma definição lhe pudesse ser conferida, pode ser apontado como um coletivo com grande 

preocupação, tanto artística quanto pedagógica e política, com o campo da arte contemporânea, sobretudo no que 

diz respeito às artes do corpo (Dança, Teatro e Performance Arte). 

8
 O Projeto Disfunctorium foi um coletivo de performance fundado no ano de 2008 na cidade do Natal (RN), 

formado por Anderson Lhamas, André Bezerra, Carol Piñeiro, Catarina Santos, Chrystine Silva, Felipe 

Fagundes, Juão Nin, Kadu Oliveira, Melina Varela e Yuri Kotke. Atuava no campo das artes do corpo 

(performance, dança e teatro) com ações apresentadas em shows e eventos de produção própria. Sua proposição 

era a de pensar as convergências e diálogos possíveis entre as diferentes experiências de criação de seus 

integrantes, criando projetos híbridos entre as linguagens artísticas do circo, instalação, teatro, dança, música, 

etc. 
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divulgação, design gráfico, assessoria de comunicação, etc.), e mesmo de organização 

(contra-regra, montagem de materiais, porta-voz, etc.). 

 Claramente surgiram colaborações também em projetos em que os integrantes 

cooperavam artisticamente no plano do processo criativo do trabalho em si. Contudo, os 

projetos usualmente agregavam apenas uma parte dos integrantes do ES3 nesse formato de 

cooperação artística, partindo com mais frequência para a reunião de outros grupos de artistas 

para configuração do processo criativo de cada trabalho, ou realizando ações individuais. 

 O Coletivo ES3 surgia para seus integrantes como uma rede de colaboradores, um 

espaço amigo para pedir ajuda conceitual e prática, um espaço de divergências artísticas 

individuais que se encontravam para descobrir o que poderiam tramar entre si. Num contexto 

onde os produtores culturais eram, e ainda são, figuras escassas, onde a performance arte 

potiguar voltava a ser discutida como possibilidade na cena artística, e onde as políticas 

públicas para cultura eram paupérrimas, e ainda o são, o ES3 se uniu como possibilidade 

coletiva de existência e sustentação num panorama precário. 

 Sobrevivência como poética, não como “sobre-vida” (sobra de vida, resto de vida). 

Desde a falta de recursos públicos, privados e próprios, que impelem a falta do mínimo de 

orçamento para investir em divulgação, design, produção, dentre outros campos, até a 

possibilidade de discussão e colaboração aberta entre os integrantes em seus processos 

criativos, a coletividade proposta pelo ES3 se compôs. 

 Viver juntos a arte que se deseja, sair das zonas de falta, de ausência, para colaborar, 

cooperar nos mais diversos campos da criação, é essa potência de coletivo, a grupalidade 

(PELBART, 2008) que fez surgir e permanecer o ES3. 

 No contexto dessa união coletiva do ES3 haviam outros problemas urgentes com os 

quais lidar, referentes aos espaços de circulação e visibilidade da produção artística 

contemporânea potiguar. A criação do Coletivo poderia servir não apenas aos interesses de 

seus integrantes, mas servia como um núcleo ampliado de contestação de um cenário de 

produção artística. 

 A existência do Coletivo permitia a ampliação de uma potência que cada integrante 

trazia consigo: o desejo de criação de diálogos e trocas mais ampliadas para a arte 

contemporânea potiguar. Preocupado principalmente com a linguagem artística que permeava 

a prática de seus quatro integrantes, a performance arte, o ES3 dedicou atenção especial à ela 

quando voltou-se a este problema no momento de sua criação. 

 Reunidos os integrantes para pensar o que seria esse coletividade a qual se propunham, 

dentre os tópicos já explicitados surgiu um de fundamental importância para a atual 
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configuração do ES3, a criação de um projeto conjunto, que reunisse as cabeças e esforços 

dessa coletividade para produzir um espaço de visibilidade para a produção em performance 

arte da cidade do Natal. Dessa forma, na primeira reunião do grupo surgiu este interesse e o 

objeto ao qual se dedicaria: o BodeArte. 

 Ainda colocado assim, sem nomenclaturas anexas ao seu título, ou qualquer pretensão 

de ser algo além de um evento local com abertura para trabalhos no campo da performance 

arte, ou em outras linguagens partindo da pesquisa nesse campo, apareceu na pauta dessa 

reunião o BodeArte. 

 Enquanto membros do Projeto Disfunctorium, os integrantes do ES3 participaram de 

um evento acontecido no início de 2010, chamado “Bodeart”, tendo auxiliado na sua 

produção e apresentado performances neste. Seu nome, fruto de uma brincadeira recorrente 

entre os performers da cidade que ironizavam o termo em inglês “body art”, foi dado após 

uma discussão entre o grupo propositor do evento, o Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e 

Outras Histórias, membros do Projeto Disfunctorium (dentre os quais estavam os integrantes 

do Coletivo ES3), e outros dois performers presentes na reunião entre os convidados a 

apresentarem-se no evento. 

 Realizado numa edição local, reunindo cerca de dez performances apresentadas na 

noite de quinze de maio de 2010, o ainda denominado “Bodeart” apresentava-se gratuitamente 

ao público de cerca de trinta pessoas no Ponto de Cultura TECESol. No seu primeiro cartaz o 

pequeno desenho de um bode sobre o título escrito à mão mostra a simplicidade e urgência da 

ação, tendo em vista que todo o evento foi organizado em cerca de duas semanas. 
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Figura 4 – Cartaz da primeira edição do “Bodeart” (Maio/2010). 

 

FONTE: Arquivo próprio do autor (2010). 

  

Com mais uma edição, realizada durante o Circuito Cultural Baixo do Natal no dia 

dezesseis de dezembro de 2010, o “Bodeart” contou com uma redução no número de 

performances apresentadas, apenas cinco, assim como de participação do público da cidade. 

Diante desse acontecimento o “Bodeart” que evanesceu por mais de seis meses desde sua 

primeira edição, inclinava-se para seu desaparecimento completo. 

Dois fóruns de performance
9
 foram realizados no mês de janeiro de 2011 promovidos 

mais uma vez pelo Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias e os atuais 

integrantes do Coletivo ES3, tentando fomentar a aproximação em maior escala de público e 

artistas de outras linguagens com a performance arte e os performers da cidade. Após essas 

duas edições os fóruns também feneceram devido à baixa participação de interessados. 

                                                           
9
 Mencionamos também a participação e organização junto a Prof.ª Dr.ª Naira Ciotti do I Fórum Potiguar de 

Performance no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que em sua ação, 

embora mais afastada do período do qual tratamos no corpo do texto, concentrou em seu acontecimento a 

partícula genealógica que conduziu o Coletivo ES3 ao desejo de investir nesse tipo de ação dialógica, com 

enfoque na busca pelo encontro de pontos a partir dos quais se pudessem formar uma paisagem da produção em 

performance no Brasil, e suas necessidades de pesquisa e produção artística. A perspectiva dos fóruns como 

possibilidade de agenciamento e discussão das práticas e necessidades no campo da performance arte tem 

conexão com outros dois fóruns, o primeiro em Bauru (SP), 1º Fórum Estadual de Performance, promovido pelo 

Núcleo de Pesquisa UHUU, Companhia Sylvia Que Te Ama Tanto, Faculdade de Arquitetura Artes e 

Comunicação (Faac), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria do Estado da Cultura, no ano de 

2007, que deu origem a REPESP (Rede de Performance do Estado de São Paulo), e o segundo em São José dos 

Campos (SP) em 2008, com o apoio do SESC – São José dos Campos em parceria com o Fórum Permanente de 

Produtores Culturais. 
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Foi assim que, na ocasião da reunião formal do ES3 sob esta alcunha, ainda em 2011, 

discutiu-se a ideia de retomada do “Bodeart” como ação que reunisse os interesses e práticas 

de cada integrante do Coletivo. 

A ideia, mesmo que ainda de maneira desavisada, era transpor e ampliar o trabalho 

que tínhamos como coletivo para uma escala de produção do evento, isto é, articular o evento 

com a perspectiva de um espaço de cooperação e encontro, sem, contudo, excluir as 

divergências e singularidades dos performers que dele participariam. 

Uma nova parceria foi traçada entre o Grupo de Teatro Facetas, Mutretas e Outras 

Histórias, que disponibilizaria o espaço do Ponto de Cultura TECESol e os equipamentos 

necessários para iluminação e sonorização do evento, e o Coletivo ES3 que produziria todas 

as outras instâncias do evento, de contato com os performers, elaboração de redes sociais e 

releases, assessoria de imprensa, produção cultural, criação de programação, ficha de 

inscrição, tabelas de necessidades técnicas, etc. 

Nesse momento o interesse ainda era claramente o de criar uma produção antecipada e 

organizada de uma edição local do “Bodeart”. Para configurar a parceria entre os grupos, 

várias reuniões foram realizadas no primeiro trimestre de 2011, com foco na definição de 

como se organizaria o evento e quais seriam suas necessidades físicas em termos de materiais 

e espaço de apresentação. 

Dentre diversos princípios dos quais nos ocuparemos mais adiante na dissertação, 

destacaram-se discussões voltadas ao fato de como espaços de circulação de performance não 

eram escassos apenas no contexto potiguar e norte riograndense, mas em diversos outros 

pontos de uma região Nordeste mais imediata ao Rio Grande do Norte, como no Ceará, na 

Paraíba, em Sergipe e Alagoas. 

Organizaram-se então as documentações do “Bodeart”, convocatória e ficha de 

inscrição, assim como suas redes on-line, blog, conta Twitter, e-mail, etc. As redes de sociais 

on-line, com seu acesso e usufruto gratuito para a produção, propiciavam um grande alcance 

de público, o que proporcionava uma via de primordial importância para ampliar a 

comunicação e visibilidade das ações que o BodeArte intentava promover naquele momento. 

Destacamos essa noção para chamar a atenção para o fato de que, no princípio do 

século XXI, o uso dessas tecnologias, que aproximaram e criaram conjunções de 

comunidades e grupos para o seu interior, com o fim de encontrar-se e trocar informações dos 

mais diferentes tipos, proporcionou uma mudança paradigmática também nos modos como 

era possível construir estratégias de visibilidade, não apenas como atitude de propaganda e 
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comercialização de produtos, mas por outras vias de infiltração política, de circulação e 

acionamento de questões de outras formas obscuras. 

Princípios como o “compartilhar” (share), no caso do Facebook, ou “retweet”, no caso 

do Twitter, inauguravam uma forma de cooperação em rede para proliferação e alcance de 

determinada informação, inventando no espaço on-line um espalhamento descentralizado de 

uma informação em questão de horas, o movimento que hoje se chama na Língua Portuguesa, 

de “viralização”. 

O ainda chamado “Bodeart” percebia nessa ação viral outras formas de performar a 

visibilidade não da sua marca, mas da performance como campo de criação e sua diversidade 

de práticas, não sendo pioneiro, ou mesmo criador dessa estratégia, “hackeada” de outros 

espaços, como os das promoções para ganho de produtos on-line, ou mesmo os mailing lists. 

Assim, em meio a essa organização, e ao planejamento de divulgação da convocatória, 

decidiu-se abranger o foco de abertura para inscrições no evento, e ampliar sua “distribuição” 

on-line (viralização) por meio de colegas performers de outros estados que poderiam agir 

como multiplicadores, repassando a convocatória para outros contatos. 

Mediante tal decisão, surgiu a ideia de chamar o “Bodeart” de Circuito de 

Performance BodeArte, com o nome já trazido inteiramente para a língua portuguesa. O 

princípio de circuitação era primeiramente fruto da ideia do estabelecimento de conexões e 

trocas entre práticas distintas de performance, advindas de diferentes contextos. Circuitar
10

 

como ação de fazer conectarem-se fluxos entre distintos integrantes do Circuito, sendo a 

circuitação os movimentos acionados pelos corpos reunidos, movimentos de troca e passagem 

de informação, conhecimento e afetos.  

A expectativa do ES3 era a de conseguir uma participação mais ampla de performers 

da cidade do Natal, e talvez, com sorte, duas participações de performers e coletivos de 

estados da região Nordeste, mais próximos territorialmente do Rio Grande do Norte. 

Como se pensava em um evento de menor escala, nas expectativas dos produtores 

deste, foi proposto durante as reuniões de planejamento que o Circuito de Performance 

BodeArte pudesse atuar também como um espaço de mapeamento dos performers com 

                                                           
10

 Lembramos aqui de uma conexão com as “Inserções em Circuitos Ideológicos” (1970) de Cildo Meireles, em 

que ele modifica objetos (notas de dinheiro e garrafas de Coca-Cola), através da impressão de frases como 

“Yankees Go Home!”. A referência que fazemos aqui é da ordem política e poética da proposição de Meireles, 

que ao realizar essa ação apontava a necessidade de criação de outros espaços de circulação de informações, sem 

centralização, criando outras possibilidades de troca e de voz fora das mensagens difundidas em escala 

massificada por corporações e grandes mídias. Esse princípio de uma circuitação entre singularidades em 

espaços de coletividade, de um espaço de contato para além das grandes mensagens, ou consensos, em ICI, está 

na gênese dessa ação de circuitar presente no Circuito BodeArte. 
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produção na região Nordeste, valendo-se da sua situação como espaço de reunião destes 

performers para produzir uma necessária cartografia da performance arte contemporânea 

nesse território.  

Como não era possível prever até onde chegaria a inscrição de interessados no evento, 

não poderia ser excluída a possibilidade de que pessoas de outras regiões do Brasil optassem 

por inscrever-se, apontando aos produtores que uma atitude de mapeamento, se existisse, 

deveria estabelecer um recorte, para que diante do crescimento que se esperava que o 

BodeArte atingisse, em três ou quatro anos, a demanda de trabalho pudesse ser mantida. 

O limite estabelecido foi o recorte geográfico da região onde se realizou o evento, o 

Nordeste. Assim, somava-se outra peça que fecharia o atual título do evento, indicando o 

recorte do mapeamento a que se propunha o evento, deixando-o com o nome de Circuito 

Regional de Performance BodeArte. 

Abertas as inscrições e realizada massiva divulgação pelas redes sociais on-line, o 

nome Circuito BodeArte começou a alcançar círculos para além da região Nordeste, graças 

também a divulgação de performers em outros estados para artistas de seus respectivos 

contextos. Mais que o nome, como dissemos anteriormente, iniciou-se a “viralização” da ideia 

do BodeArte, o circuitar dos princípios de encontro, de trocas entre singularidades e contextos 

de performance co-implicados, de reunião de potências de cada performer em sua prática para 

a produção de visibilidade para a performance, e da criação em espaços de uma precariedade 

potencializadora de processos. 

Com cerca de trinta trabalhos inscritos, advindos de dez estados brasileiros, o I 

Circuito Regional de Performance BodeArte extrapolou completamente as expectativas de 

seus produtores. Com um formato que incluía fóruns, palestras, oficina e apresentações de 

performances, além de mostra de registros de performances em fotografia e vídeo, realizou-se 

entre os dias quatro e nove de julho de 2011, com público de aproximadamente trezentas 

pessoas. 

No cartaz abaixo, criado também por membros da produção, é possível visualizar a 

logomarca dessa nova etapa do Circuito BodeArte, criada em abril de 2011 pelo artista visual 

Rodolfo Carvalho, ela é formada por uma fusão gestáltica entre corpos que configuram na sua 

soma a imagem da face de um bode. 
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Figura 5 – Cartaz do I Circuito Regional de Performance BodeArte. 

 

FONTE: http://facetasmutretas.blogspot.com.br/2011/07/programacartaz-do-bodearte-por-rodrigo.html 

Blog do Grupo Facetas Mutretas e Outras Histórias (28/06/2011). 

 

Com o retorno do BodeArte e sua inesperada expansão, no intervalo de quase um ano, 

entre  a primeira e a segunda edição regional do Circuito, o Coletivo ES3 participou de 

diversas ações locais e nacionais, tais quais seminários e encontros, como convidado para 

palestrar sobre esse evento que recentemente havia surgido no nordeste do país
11

. 

No transcurso do ano de 2011 o Coletivo ES3 buscou outras parcerias, já que o Grupo 

de Teatro Facetas, Mutretas e Outras Histórias, não poderia mais continuar a produzir o 

evento por questões internas referentes à administração de seu ponto de cultura, o TECESol. 

Para a segunda edição do CRPB o ES3 fechou parceria com o espaço do IFRN (Instituto 

Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte) – Cidade Alta. 

Dentre muitas questões discutidas sobre o que houvera funcionado junto a coletividade 

que se ensejava criar com o evento, poucas estruturas foram mudadas pelo Coletivo ES3, um 

                                                           
11

 Dentre esses eventos se destacam a participação do Coletivo ES3 no “Tubo de Ensaios – Semana Preparatória” 

(DF), promovido pela Universidade de Brasília, com a palestra “Circuito BodeArte: Mapeamento de Corpos em 

Performance no Nordeste” em setembro de 2011, “Perfor 2” (SP), promovido pela Associação Brasil 

Performance, com participação na mesa redonda “Práticas de Coletividades em Performance” em dezembro de 

2011. Somam-se a esses a realização da palestra “Circuito BodeArte: Mapeamento de Corpos em Performance 

no Nordeste” pelo edital “Cena Aberta 2011” na Casa da Ribeira (RN), em janeiro de 2012. 

 

http://facetasmutretas.blogspot.com.br/2011/07/programacartaz-do-bodearte-por-rodrigo.html
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regulamento mais completo foi criado, assim como uma ficha de inscrição que permitisse uma 

conjunção com uma ficha de mapeamento. As demais estruturas de palestra, mostra de 

registros e fóruns foram mantidas e ampliadas para a segunda edição. 

Lançada com a abertura de inscrições no início de 2012, a segunda edição do Circuito 

BodeArte recebeu inscrições de mais de sessenta trabalhos, advindos de doze estados 

brasileiros. Com o aumento de inscrições veio também o aumento de público, mais de mil 

pessoas estiveram presentes às atividades do segundo BodeArte. 

 

Figura 6 – Cartaz do II Circuito Regional de Performance BodeArte. 

 

FONTE: Arquivo do próprio autor (2012). 

 

No ano de 2012, após a segunda edição do Circuito BodeArte, o Coletivo ES3 se 

encontrava numa posição de grande satisfação pelo excelente desenvolvimento e 

cumprimento de tudo aquilo que prometera o evento, a rede, o contato na ocasião. O Circuito 

havia ultrapassado em sua segunda edição o número de mais de cem participantes, somando 

as duas edições, muitos diálogos foram traçados e parcerias criadas entre performers. Livros 

vendidos, discussões realizadas, fórum discutido, palestras feitas, performances durante três 

turnos do dia, por seis dias, na cidade do Natal. 

Tudo isso, desde 2011, foi realizado com investimentos pessoais dos membros do 

Coletivo e através de algumas parcerias feitas para que o evento acontecesse, como já dito. Ao 

final do segundo BodeArte iniciava-se o pagamento das dívidas trazidas pelo Circuito, os 

membros do coletivo somavam dívidas que chegavam à casa do milhar com empréstimos 

bancários e isso seria pago em extensas parcelas até o ano de 2013. 
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Diante da dimensão que o Circuito BodeArte tomara em dois anos, e do crescimento 

intenso aguardado para o ano de 2013, o ES3 investiu uma grande carga de tempo e construiu 

um grande projeto inscrito na Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura, criada pelo 

governo do Rio Grande do Norte há 13 anos para projetos culturais. 

O projeto foi o primeiro a ser aprovado por esta lei no campo da performance arte no 

estado, e recebeu liberação dos avaliadores para captar mais de trezentos mil reais voltados 

para investimento em sua terceira edição, que além de performances, palestras, oficinas, 

fórum, livros, catálogo, box de DVDs, convidado internacional, organizaria o primeiro 

congresso inteiramente voltado à pesquisa em performance arte no Rio Grande do Norte. 

Meses se seguiram, dois produtores formados e conhecidos na cidade apresentaram o 

projeto a diversas empresas, diversos materiais foram organizados, demonstrativos, projetos 

de venda, plano de mídia, apresentações de slides sobre performance arte, gráficos e tabelas 

de público e participação nas edições anteriores do BodeArte. Um “não” após o outro, as 

portas foram se fechando, e o projeto de um terceiro Circuito BodeArte, aprovado pela lei de 

incentivo a cultura estadual, depois de um ano de prazo, não conseguiu captar nenhum valor 

junto a nenhuma empresa. 

Uma nota foi emitida pelo ES3 via rede social para todos os que acompanharam esse 

processo de captação, relatando os detalhes que levavam a conclusão do ano de 2013 sem o 

acontecimento do Circuito BodeArte, especificando quais seriam seus principais motivos. 

 

“Circuito Bode Arte 

31 de maio de 2013 

É com muita tristeza e indignação que comunicamos que o projeto do III 

Circuito Regional de Performance BodeArte, embora aprovado por uma lei 

de incentivo à cultura estadual, não conseguiu nenhum patrocinador. Sim, 

um evento caminhando para seu terceiro ano de realização independente, 

com participação maciça a nível nacional de performers e pesquisadores em 

Performance Arte, com números recordes de público, não conseguiu deter o 

interesse de nenhum patrocinador. 

Em suas duas edições regionais, o Circuito BodeArte tinha como 

investidores o Coletivo ES3 e todos os performers e pesquisadores que se 

deslocavam de suas cidades para uma semana de intensas trocas e afetos em 

performance. O evento foi tomando proporções cada vez maiores que nos 

fizeram buscar fontes de apoio financeiro para, de alguma forma, retribuir 

estes investimentos e permitir o crescimento do evento arcando com 

pagamento de cachês, criação de catálogos impressos, despesas com 

passagens e estadias e, até mesmo despesas de produção e contratação de 

assistentes para tornar o evento menos desgastante para a produção, antes 

realizada por quatro performers para além de seus vínculos empregatícios e 

educacionais. 

Hoje o Coletivo ES3 é formado por André Bezerra, Chrystine Silva e Felipe 

Fagundes, dois deles em processo de qualificação de dissertações de 

mestrado, e todos vinculados à Prefeitura Municipal do Natal enquanto 

https://www.facebook.com/circuitobodearte?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/circuitobodearte/posts/455319664559553?stream_ref=10
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professores da rede pública. Levando em conta esta situação e sem a 

possibilidade de arcar novamente com a parte financeira da produção do 

Circuito (advinda de nosso investimento pessoal), ou nenhuma possibilidade 

de patrocínio, se faz inviável a realização da terceira edição do evento em 

2013. 

Passamos cerca de seis meses em busca de empresas patrocinadoras e 

chegamos agora ao segundo semestre que também inviabiliza a compra de 

passagens aéreas mais baratas, ou mesmo o apoio de um espaço como sede 

do Circuito, pois todos já estão organizando suas pautas para os eventos de 

final de ano. 

É com muita insatisfação, portanto, que o Coletivo ES3 na função de 

produtores do Circuito Regional de Performance BodeArte, comunica que 

em 2013 não poderemos arcar com a produção da terceira edição do mesmo. 

Destacamos o “não poderemos”, pois a não realização do Circuito este ano, 

não implica em uma desistência do movimento de resistência, re-insistência, 

e re-existência da Performance Arte no mercado cultural nordestino. 

Nossos esforços não cessam por aqui, ao contrário, nos mantemos em busca 

de FOMEntos para este evento, investindo em editais e outras leis de 

incentivo de maior abrangência. Pedimos a vocês performers e apoiadores 

deste evento, que também não desistam do Bode, pois estaremos batalhando 

agora junto a outros editais para realizá-lo no início de 2014, o que nos 

permitirá também deixar os motores preparados para uma nova edição 

independente do Circuito BodeArte, caso seja necessário. 

Agradecemos a todos os pensamentos e acionamentos dos amigos do 

Bodearte, e ao mesmo tempo deixamos aqui nossas saudades de vocês, 

queridos bodes, nesse ano em terras potiguares, mas o BodeArte resistirá, 

mesmo na seca dos FOMEntos, ele não está dizendo adeus, apenas um até já, 

e com certeza esperamos vê-los em breve em mais um bode. 

Na luta e no carinho contra as caras carrancudas, que resista a alegria desse 

BodeArte sobrevivendo do que pode, como pode. 

Um Abraço Embodeado a Todos os Bodes na Sua Batalha Pela Performance 

no Brasil. 

Coletivo ES3 

Produção BodeArte”
12

 

 

Diante do interesse corrente em uma nova edição por parte dos performers que já 

haviam participado, e de dezenas de novos coletivos de performance e performers individuais 

que questionavam sobre abertura de inscrições para o BodeArte em 2013, o ES3 assumiu que 

não teria condições financeiras de realizar o Circuito nesse ano. As condições financeiras e 

mesmo o investimento de tempo que eram necessárias para produzir o BodeArte não eram 

possíveis ao Coletivo, nesse momento de 2013 com apenas três de seus quatro integrantes 

originais. 

Outro projeto foi ainda escrito e enviado à Funarte, no edital de 2013 da Rede 

Nacional Funarte de Artes Visuais. A mesma negativa se seguiu, e o Circuito BodeArte 

novamente seguia sua retirância em busca da chuva de outra possibilidade de se realizar. 

                                                           
12

 Nota divulgada via rede social Facebook através do perfil do Circuito BodeArte em maio de 2013. Disponível 

em: https://www.facebook.com/circuitobodearte. Acessado em 11 de novembro de 2013. 

https://www.facebook.com/circuitobodearte
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No mês de setembro de 2013, o ES3 decidiu então que “esse bode” não sumiria, não 

“iria dormir para passar à fome”. Sobretudo nessa crise que era um sintoma gerador de sua 

existência, era necessário realizar o Circuito BodeArte, levantar seu grito, chamar seu fato, e 

fazê-lo ecoar por todo o Brasil novamente. Com apenas dois integrantes (André Bezerra e 

Chrystine Silva), que decidiram investir o décimo terceiro salário como professores no 

município de Natal para realizar mais uma edição do Circuito BodeArte, o ES3 chamou novas 

inscrições. 

Manifesto, manifestado, vândalo vandalizado, sem violência, com violência, e 

violentado, num ano de marcantes manifestações e protestos de rua em todo o território 

brasileiro, o ES3 optou por abrir inscrições para o Circuito BodeArte em 2013, não para 

receber performances e performers em Natal, e criar a rede, o circuito desse encontro. 

Abriram-se inscrições para receber em Natal o encontro das ausências de todas essas 

performances pelo Brasil. 

O III Circuito Regional de Performance BodeArte, com o subtítulo de “Corpos 

Ausentes”, recebeu em 2013 apenas inscrições de registros fotográficos de performances. 

Uma foto por performer ou coletivo, lotando uma sala de exposição de ausências desses bodes 

da performance pelo Brasil. A exposição foi realizada durante o mês de dezembro na 

Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte, Palácio da Cultura, apontando diretamente o 

norte de uma ironia performática sobre a falta de investimento e planejamento do governo 

estadual em políticas públicas para a performance arte. 

Em poucas linhas a proposta reuniu, em uma exposição, a ausência nos investimentos, 

nas perspectivas de financiamento, nas câmaras setoriais de linguagens artísticas reconhecidas 

pelo Ministério da Cultura, nos diversos recantos dos quais foram ausentadas as 

performances, os performers e a performance arte, e criou a partir dela um ponto de 

visibilidade, um pico de ausências como ação de performance. Foram exatamente cem 

trabalhos inscritos com participação ampliada de mais estados brasileiros, incluindo os da 

região Norte do Brasil. 
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Figura 7 – Logomarca símbolo da terceira edição do Circuito BodeArte. 

 

FONTE: Arquivo do próprio autor (2013). 

 

Nesse rápido traçado de percurso, entre a história do Coletivo ES3 e do Circuito 

Regional de Performance BodeArte, foram apontadas algumas questões referentes ao contexto 

de criação das ações que conduziram a produção desse evento, e explicitadas narrativamente 

algumas reentrâncias dos modos de articulação que ativou para funcionar. 

Na secção seguinte apresentaremos e analisaremos alguns dos dados das três edições 

do Circuito BodeArte, observando os perfis geográficos e de atuação reunidos no mapa de 

participantes inscritos. 

 

1.3 Mapeamento de dados. 

 

Tomaremos aqui tempo para observar algumas questões concernentes a certos padrões 

que emergem dos números reunidos ao redor da história do Circuito BodeArte, observando, a 

partir dos dados apresentados, algumas inferências possíveis com relação a expansão 

geográfica da participação no Circuito, e ao próprio perfil dos participantes nele e seus 

trabalhos. 

Todas os quadros a seguir consideram os dados fornecidos em fichas de inscrição e 

programas do Circuito Regional de Performance BodeArte. O ano de referência para valores e 

intervalos de tempo é o ano de ocorrência da edição especificada do evento. Nesse sentido, 

quando falamos, por exemplo, que certo artista tem trabalhado no campo da performance por 

um período de um à cinco anos, tomamos como constante para o cálculo o ano da edição em 

que este integrou a programação do Circuito. 



33 

 

Lembramos ao leitor, para efeito de referência, que o Circuito Regional de 

Performance BodeArte teve sua primeira edição no ano de 2011, sua segunda edição no ano 

subsequente, de 2012, e sua mais recente edição em 2013. 

A projeção e organização dos dados tabulados visa permitir ao leitor da dissertação 

uma percepção mais acurada dos níveis de participação e envolvimento de cada performer na 

realização do Circuito BodeArte, além de uma entrada nos índices quantitativos, referentes a 

dimensão de trabalhos inscritos em cada edição, perfil de atuação no campo da performance 

arte dos participantes, número de estados participantes, etc. 

Explanações sobre as escolhas de grandezas e outras especificidades que variam entre 

quadros serão expostas na discussão dos dados destes. Passemos então a tratar primeiramente 

das questões referentes ao perfil geográfico e de tempo de atuação dos participantes do 

Circuito BodeArte em suas três edições. 

Observe-se no quadro a seguir que na segunda coluna, onde se lê “Estado de Origem”, 

considera-se o estado de residência do performer durante o ano de 2011. Na terceira coluna, 

onde se lê “Estado Onde Tem Criação Contínua”, os valores para referência de continuidade 

se estabelecem através da incidência anual do desenvolvimento de no mínimo um processo 

criativo e apresentação de performance em determinado estado pelo artista. 

Na quarta coluna, onde se lê “Tempo de Trabalho no Campo da Performance Arte”, 

são considerados intervalos quinquenais para facilitação da leitura e padronização dos dados 

entre si mesmos. 

 

 

(continua) 

QUADRO 1 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE - PRIMEIRA EDIÇÃO) 

NOME ESTADO DE 

ORIGEM 

ESTADOS ONDE 

TEM CRIAÇÃO 

CONTÍNUA 

TEMPO DE 

TRABALHO NO 

CAMPO DA 

PERFORMANCE 

ARTE 

Chrystine Silva Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Sandro Souza Silva Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Jota Mombaça Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Grupo Estandarte Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Grupo TOTEM Pernambuco Pernambuco De 21 a 25 anos 

Tito de Andréa Ceará Ceará De 1 a 5 anos 

Washington Hemmes Ceará Ceará De 6 a 10 anos 
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(conclusão) 

QUADRO 1 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE - PRIMEIRA EDIÇÃO) 

Mandú Performance 

Art 

Bahia Bahia De 1 a 5 anos 

Mary Vaz Alagoas Alagoas De 1 a 5 anos 

CIP - Coletivo 

Independente de 

Performance 

Alagoas Alagoas De 1 a 5 anos 

Charlene Sadd 

 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Alagoas 

De 1 a 5 anos 

Carol Piñeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Vinícius Dantas Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Amor Experimental e 

Araramboiadefogo 

São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Jean Sartief Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 6 a 10 anos 

Zmário Bahia Bahia De 11 a 15 anos 

Wellington Junior Ceará Rio Grande do Norte De 11 a 15 anos 

Joto Gomo Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

De 6 a 10 anos 

Lúcio Agra São Paulo São Paulo De 11 a 15 anos 

Marcelo Gandhi 

 

São Paulo São Paulo 

Rio Grande do Norte 

De 11 a 15 anos 

Tábata Costa São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Artur Scovino Bahia Bahia De 6 a 10 anos 

Ramilla Souza Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

André Bezerra Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Maicyra Leão Sergipe Sergipe 

Distrito Federal 

De 6 a 10 anos 

Beto Leite Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2011). 

 

 

Nessa edição há uma grande participação de artistas iniciantes, na faixa dos um a 

cinco anos de produção, somando quase 60% do total de inscritos. Se contarmos que dentro 

desses números temos a presença de dois coletivos, teríamos um quantitativo ainda mais 

expressivo de quantidade de participantes ao olharmos para a primeira edição do Circuito 

BodeArte. 

Esses números indicam uma questão traçada pelo próprio BodeArte como proposta de 

um evento de abertura de espaço para circulação da criação em performance, isto é, a 

presença de muitos artistas iniciantes traz para discussão o índice de uma necessidade por 

espaços para a apresentação de performance em 2011. Este índice salta ainda mais aos olhos 
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quando observamos que boa parte destes artistas iniciantes provém exatamente de estados da 

região Nordeste brasileira, na qual o Circuito ocorre. 

Um dos sintomas denotados pelo Coletivo ES3, em nível local, era na verdade muito 

mais amplo do que esperado, este seria a já comentada falta de espaços para apresentação de 

trabalhos de performance arte na cidade do Natal, fora do círculo universitário e acadêmico. 

Essa falta de espaços, que acabou por fomentar a existência do Circuito no Rio Grande do 

Norte, ecoava também na experiência artística de outros performers nordestinos que se 

encontravam ainda nos primeiros cinco anos de trabalho com essa linguagem. 

Havia, em 2010 ainda, uma crescente produção em performance arte no nível local 

que necessitava de espaço para encontrar o público, e ao mesmo tempo de reconhecimento da 

cena artística local, assim nasceu o “BodeArt”, a edição local do Circuito BodeArte. Em 

2011, ao propor uma estrutura mais organizada e assumir o evento do BodeArte, o Coletivo 

ES3, segundo essa leitura dos dados que tecemos agora, acabou por abrir um espaço de 

convergência para uma produção artística similar em suas necessidades por espaço de 

apresentação, troca e reconhecimento em nível regional. 

Mesmo que desapercebidamente, o ES3 aproximou um cenário de artistas em 

performance arte, que sem conhecimento uns dos outros, começou a atuar neste campo 

aproximadamente no mesmo período. 

Para além da região Nordeste temos a presença de demais artistas brasileiros apenas 

advindos da região Sudeste do país, o que nos mostra que apesar de ter alcançado números 

expressivos de participantes na sua primeira edição, o Circuito BodeArte nesse momento 

ainda tinha como base muito forte de participação a sua própria região. Essa colocação pode 

se ver quando temos apenas um pouco mais de 20% dos participantes advindos da região 

Sudeste do Brasil. 

Podemos ainda levar em conta o fato que desses 20% de participação advinda de fora 

da região Nordeste, mais da metade dos sujeitos são artistas com residência fixa no sudeste do 

país, mas com produção contínua em estados nordestinos. Esses números referentes ao ano de 

2011 acabam por nos mostrar como a primeira edição do Circuito BodeArte foi de fato 

catalisadora de um encontro da cena de criação em performance arte na região Nordeste, de 

certa forma construindo não só um reconhecimento local da área de criação da performance, 

mas também gerando visibilidade para a emergência de um cenário nordestino de trabalho 

nessa área. 
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(continua) 

QUADRO 2
13

 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE SEGUNDA EDIÇÃO) 

NOME ESTADO DE 

ORIGEM 

ESTADOS ONDE 

TEM CRIAÇÃO 

CONTÍNUA 

TEMPO DE 

TRABALHO NO 

CAMPO DA 

PERFORMANCE 

ARTE 

Lúcio Agra São Paulo São Paulo De 11 a 15 anos 

Pâmela Guimarães Alagoas Alagoas De 1 a 5 anos 

Marcelo Gandhi 

 

São Paulo São Paulo 

Rio Grande do Norte 

De 11 a 15 anos 

Grasiele Sousa São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Corpos Informáticos Distrito Federal Distrito Federal De 16 a 20 anos 

Coletivo Parabelo São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Grupo Estandarte Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Guto Lacaz São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Ramilla Souza Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Ricardo Alvarenga 

 

Bahia Bahia 

Minas Gerais 

Paraná 

De 1 a 5anos 

GIM - Grupo de 

Interação Mila-San 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro De 1 a 5 anos 

Coletivo Lamparina 

do Mundo 

Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Heloisa Sousa Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Maurício Motta Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Rubiane Maia Espírito Santo Espírito Santo De 1 a 5 anos 

Makários Maia Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 

Bahia 

De 6 a 10 anos 

Carol Piñeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Juão NIN Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Joevan Oliveira Paraíba Paraíba De 1 a 5 anos 

Wellington Junior Ceará Ceará De 11 a 15 anos 

Edmilson Miranda Ceará Ceará De 6 a 10 anos 

Artur Matuck São Paulo São Paulo De 21 a 25 anos 

Izidório Cavalcanti Pernambuco Pernambuco De 6 a 10 anos 

Grupo TOTEM Pernambuco Pernambuco De 21 a 25 anos 

Otavio Donasci São Paulo São Paulo De 26 a 30 anos 

Gabriel Brito Nunes 

 

São Paulo São Paulo 

Sergipe 

De 6 a 10 anos 

Tábata Costa São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Christina Fornaciari 

 

Bahia Bahia 

Minas Gerais 

De 11 a 15 anos 

 

 

                                                           
13

 Para leitura deste quadro considerem-se as especificações realizadas para o “QUADRO 1”. 
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(conclusão) 

QUADRO 2 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE SEGUNDA EDIÇÃO) 

Charlene Sadd 

 

Alagoas Alagoas 

Rio de Janeiro 

De 1 a 5 anos 

Obscena Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

N3Ps Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Selvática Ações 

Artísticas 

Paraná Paraná De 1 a 5 anos 

Leonardo 

Mouramateus 

Ceará Ceará De 1 a 5 anos 

Coletivo ES3 Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos  

Andreia Aparecida São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Os Conectores Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2012). 

 

 

No ano de 2012 temos um aumento significativo no número de inscrições para 

participação no Circuito BodeArte, com 40% de participantes a mais que a primeira edição. 

Como dissemos anteriormente, o surgimento do Circuito BodeArte e sua iniciativa enquanto 

evento de performance, que com sua segunda edição começara a demonstrar a intenção de 

continuidade, produziu um efeito de abertura e interesse na performance que estava sendo 

produzida na região Nordeste. 

Não apenas o interesse por uma distinta cena de performance que se abria justificava o 

aumento das inscrições, mas o trabalho extensivo de sua produção em conversas, trocas e 

publicação on-line de um catálogo no final de 2011, ajudaram a criar um ecoamento maior 

não apenas do evento, mas das propostas que trazia em seu cerne. 

A participação de outras regiões em 2012 atingiu mais de 45% do total de inscritos no 

Circuito BodeArte, e, desse expressivo número, 40% eram da região Sudeste do país, com 

dominância do estado de São Paulo, mas com diversificação e participação das unidades 

federativas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 

É possível verificar também a primeira entrada de participação da região Sul do Brasil, 

que, como veremos, se expandirá de grande forma na terceira edição como apresentaremos 

mais a frente ao abordarmos o próximo quadro. 

O percentual de artistas que conseguem manter um perfil de criação contínua para 

além de seu estado de residência permanece abaixo dos 10%, mesmo que, em sua totalidade, 
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os artistas inscritos declarem em seus currículos a apresentação de performances em outros 

estados. 

A participação de artistas individuais e coletivos ainda no seu primeiro quinquênio de 

produção relacionado à performance arte continua com índices expressivos, somando dois 

terços do total de inscrições participantes da segunda edição do Circuito BodeArte. A 

reiteração desse índice expressivo aponta novamente o Circuito como um espaço onde grande 

parte dos artistas no início da sua produção encontra espaço para apresentar e discutir seu 

trabalho. 

Essa participação de artistas ainda no quinquênio inicial de seu trabalho em 

performance arte traz à tona a questão problematizada em muitos setores das artes no Brasil, a 

questão de espaços para circulação e financiamento da produção de artistas que iniciam suas 

atividades.  

Muito embora o BodeArte atue como a abertura de um espaço que supre somente a 

questão da circulação, não dando conta do financiamento, devido a natureza independente do 

evento, parece que esta matéria, esse espaço de troca, visibilidade e conhecimento traçado 

pelo Circuito atraiu a atenção e o interesse de diversos artistas em fase de iniciação e 

estabelecimento de seus trabalhos, segundo mostram os valores apontados pelos dados das 

duas primeiras edições. 

Deixamos claro que com a colocação desse intervalo de tempo, de um a cinco anos, 

como período de iniciação e estabelecimento do artista, não estamos implicando que após ele 

o artista esteja estabelecido, e tenha superado atribulações perpassadas durante o primeiro 

quinquênio. Nosso esforço é tentar focar a atenção num artista que ainda começa a traçar suas 

primeiras atividades fora de seu contexto estadual, que começa a apresentar e buscar 

financiamento para suas atividades em curadorias inter-regionais e nacionais. 

Desses dois terços de participantes de artistas no início de suas atividades, temos um 

terço advindo da região Nordeste do país, sendo o valor sobressaliente compartilhado entre as 

regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. 

Por fim, numa comparação entre as edições de 2011 e 2012, é válido notar que houve 

a entrada de novos performers (que não haviam participado da primeira edição) 

correspondente a 60% do número total de participantes do segundo Circuito BodeArte. 

Metade do número de participantes da primeira edição retornou para integrar a segunda 

edição.  

Essa reiteração de participação no Circuito, levando em consideração que o performer 

que vem para Circuito BodeArte é responsável pelos seus próprios custos, demonstra um alto 
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grau de continuidade dos contatos e trocas estabelecidos na primeira edição, sobretudo no que 

diz respeito às atividades de acompanhamento dos contextos de produção e modos de criação 

definidos pelo Fórum de Performance do Circuito. 

Ainda sobre este ponto de acompanhamento de outros contextos de criação no campo 

da performance arte em diferentes estados brasileiros, o comparativo dos dados das duas 

edições do Circuito BodeArte não apresenta a “perda total” de performers de nenhum dos 

estados que integraram a primeira edição deste. Esse índice é importante, pois mostra como o 

Circuito BodeArte, no encontro daqueles que o (per)formam, serviu como um termômetro dos 

cenários de produção e criação em performance em certos contextos estaduais antes distantes 

e desconhecidos entre si, sustentando uma circuitação contínua entre estes espaços . 

 

 

(continua) 

QUADRO 3
14

 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

  (CIRCUITO BODEARTE TERCEIRA EDIÇÃO) 

NOME ESTADO DE 

ORIGEM 

ESTADOS ONDE 

TEM CRIAÇÃO 

CONTÍNUA 

TEMPO DE 

TRABALHO NO 

CAMPO DA 

PERFORMANCE 

ARTE 

João Vilnei Ceará  Ceará De 6 a 10 anos 

Júnior Pimenta Ceará  Ceará De 1 a 5 anos 

Flávia Naves Rio de Janeiro  Rio de Janeiro De 6 a 10 anos 

Joanna Barros São Paulo São Paulo De 6 a 10 anos 

Adriana Ayub Pernambuco  Pernambuco De 1 a 5 anos 

Vitor de La Roque Pará  Pará  De 6 a 10 anos 

Filipe Porto Tocantins  Tocantins  De 1 a 5 anos 

Grupo TOTEM Pernambuco Pernambuco De 21 a 25 anos 

Maria Rosa Marinho 

Menezes 

Ceará Ceará De 1 a 5 anos 

Descompan(h)ia  

Demo_lições Artísticas 

iLTDAs 

São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

OutroLuiz São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Ingrid Azulejo  Pernambuco Pernambuco De 1 a 5 anos 

Transitório 35  São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

 

 

 

 

                                                           
14

 Para leitura deste quadro considerem-se as especificações realizadas para o “QUADRO 1”. 
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(continuação) 

QUADRO 3 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE TERCEIRA EDIÇÃO) 

Maíra Vaz Valente São Paulo  São Paulo  De 6 a 10 anos 

Fernando Lopes Bahia Bahia  De 1 a 5 anos 

Cláudia Oliveira Santa Catarina Santa Catarina De 1 a 5 anos 

Washington Hemmes 

(Projeto CadaFalso) 

Ceará Ceará De 6 a 10 anos 

Jurandi Juca Santa Catarina Santa Catarina De 1 a 5 anos 

Joto Gomo Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte/ 

Rio de Janeiro 

De 6 a 10 anos 

Suelen Pessoa Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Andréia Aparecida São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Mamutte  Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Projeto EntrelinhaR  São Paulo São Paulo  De 1 a 5 anos 

Pâmela Guimarães Alagoas Alagoas De 1 a 5 anos 

Elen Braga Gruber São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Priscila Davanzo São Paulo  São Paulo  De 11 a 15 anos 

Karlene Bianca São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Grupo EmpreZa  Goiás   Goiás   De 11 a 15 anos 

GIM – Grupo de 

Interação MilaSan  

Rio de Janeiro  Rio de Janeiro  De 1 a 5 anos 

Jota Mombaça Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Nina Caetano Minas Gerais Minas Gerais De 6 a 10 anos 

Mary Vaz Alagoas Alagoas De 1 a 5 anos 

Ronaldo Záphas e 

PELE – Performance 

Laboratório de Estudos 

São Paulo São Paulo De 11 a 15 anos 

Raphael Couto Rio de Janeiro Rio de Janeiro De 6 a 10 anos 

Tauana M. Distrito Federal Distrito Federal De 6 a 10 anos 

Lucía Naser Bahia  Bahia/ 

 Uruguai (país de 

origem). 

De 6 a 10 anos 

Naiana Magalhães Rio de Janeiro Rio de Janeiro De 1 a 5 anos 

Biagio Pecorelli  São Paulo São Paulo De 6 a 10 anos 

Márcia de Azevedo 

Lopes 

Ceará Ceará De 1 a 5 anos 

Angelo Luz Paraná Paraná De 6 a 10 anos 

Ricardo Alvarenga Bahia Bahia De 1 a 5 anos 

Joesér Alvarez Rondônia Rondônia De 11 a 15 anos 

Coletivo Madeirista  Rondônia Rondônia De 6 a 10 anos 

PerformAtiva  São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Artur Matuck São Paulo  São Paulo  De 41 a 45 anos 

Grasiele Sousa São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Coletivo Quando Coisa  Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Coletivo Osso  Bahia Bahia De 1 a 5 anos 

Tete-a-Teta  Distrito Federal Distrito Federal De 1 a 5 anos 

Cláudia Paim Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul De 11 a 15 anos 
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(continuação) 

QUADRO 3 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE TERCEIRA EDIÇÃO) 

Alexandre Lucas Ceará Ceará De 1 a 5 anos 

Bárbara Ahouagi Minas Gerais Minas Gerais De 6 a 10 anos 

Marcela Antunes Rio de Janeiro Rio de Janeiro/ Espanha 

(país de residência) 

De 6 a 10 anos 

Fábio di Ojuara Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 26 a 30 anos 

Naira Ciotti Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte/ 

São Paulo 
De 16 a 20 anos 

Fernando Ribeiro Paraná Paraná De 11 a 15 anos 

Jota Cavalcante Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Ungulo  Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Raíssa Inocêncio Rio de Janeiro Rio de Janeiro De 1 a 5 anos 

Thaíse Nardim Tocantins São Paulo/ Tocantins De 6 a 10 anos 

Wilma Farias Ceará Ceará De 6 a 10 anos 

Sandra Bonomini Rio de Janeiro  Rio de Janeiro  De 1 a 5 anos 

Renan Marcondes 

Cevales 

São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Rogério Nunes 

Marques 

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul De 6 a 10 anos 

Rubiane Maia Espírito Santo Espírito Santo De 6 a 10 anos 

André Ramanery Minas Gerais Minas Gerais De 6 a 10 anos 

Coletivo Ambulante  São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Karen Tribess Paraná Paraná De 1 a 5 anos 

Lúcio Agra São Paulo  São Paulo  De 11 a 15 anos 

Recy Freire São Paulo  São Paulo De 1 a 5 anos 

T. Angel São Paulo São Paulo De 6 a 10 anos 

Zmário Bahia Bahia De 11 a 15 anos 

Folle Distrito Federal Distrito Federal 

Goiás 
De 1 a 5 anos 

Cia Excessos  São Paulo São Paulo/ Portugal 

(país de residência) 
De 11 a 15 anos 

Kysy Fischer Paraná Paraná De 6 a 10 anos 

Felipe Cidade São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Marcelo D‟Ávilla São Paulo  São Paulo  De 1 a 5 anos 

Tatiana Duarte Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul De 11 a 15 anos 

Semyramys Monastier Paraná Paraná De 6 a 10 anos 

Jean Sartief Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 6 a 10 anos 

Antônio Wellington de 

Oliveira Júnior  

Ceará Ceará/ 

Portugal (país de 

residência) 

De 11 a 15 anos 

Christina Fornaciari Minas Gerais Minas Gerais De 11 a 15 anos 

Amor Experimental São Paulo  São Paulo  De 6 a 10 anos 

Maria Eugênia 

Matricardi 

Distrito Federal Distrito Federal De 1 a 5 anos 

Marcelo Gandhi São Paulo  São Paulo  De 11 a 15 anos 

Hugo Houayek Rio de Janeiro  Rio de Janeiro  De 1 a 5 anos 

Wolder Wallace Pernambuco Pernambuco De 16 a 20 anos 

Maria Cláudia Vargas Distrito Federal Distrito Federal De 1 a 5 anos 
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(conclusão) 

QUADRO 3 – PERFIL GEOGRÁFICO E TEMPORAL DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 

PERFORMANCE ARTE  

(CIRCUITO BODEARTE TERCEIRA EDIÇÃO) 

Marcelle Louzada Ceará Ceará De 6 a 10 anos 

Gilmara Oliveira Minas Gerais Minas Gerais De 1 a 5 anos 

Qoletivo  Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul De 1 a 5 anos 

Sofia Bauchwitz Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte/ 

Espanha (país de 

residência) 

De 1 a 5 anos 

Grupo de Pesquisa 

Corpos Informáticos  

Distrito Federal Distrito Federal De 16 a 20 anos 

Yuri Tripodi Bahia Bahia De 1 a 5 anos 

Coletivo ES3 Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte De 1 a 5 anos 

Vinícius Cortez Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte/ 

Inglaterra (país de 

residência) 

De 1 a 5 anos 

Coletivo Filé de Peixe  Rio de Janeiro  Rio de Janeiro  De 6 a 10 anos 

Coletivo PataPalo  São Paulo São Paulo De 1 a 5 anos 

Otávio Donasci São Paulo  São Paulo De 26 a 30 anos 

Guto Lacaz São Paulo São Paulo De 31 a 35 anos 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2013). 
 

 

Chegando ao ano de 2013, e à terceira edição do Circuito BodeArte, nesse olhar sobre 

o perfil geográfico e de tempo de atuação dos performers que integraram as três edições deste 

evento, temos que levar em conta a mudança de formato do Circuito e como ela pode ter 

impulsionado e elevado o valor dos dados, como o de número de inscrições, nesse ano. 

Como dito anteriormente a terceira edição do Circuito BodeArte ocorreu inteiramente 

de forma não presencial, isto é, os performers participaram apenas através da contribuição do 

registro de suas ações, de seus “corpos ausentes”, de acordo com a proposta do Coletivo ES3 

provinda do fracasso na captação de financiamentos do projeto aprovado em lei de incentivo a 

cultura do estado do Rio Grande no Norte. 

Essa mudança, embora não tenha surtido muito efeito na proposta conceitual do 

Circuito, pode sim ter influência no expressivo salto dos dados que podem ser visualizados no 

“QUADRO 3”. Embora não possamos afirmar com precisão se essa influência se deu em 

maior ou menor grau, ou se uma edição presencial do Circuito BodeArte teria conseguido 

tamanha participação, podemos verificar que mesmo com a abertura para a participação em 

modalidade não presencial (através de registros fotográficos e videográficos) associada a 

modalidade de participação presencial, o Circuito jamais havia alcançado números tão 

expressivos, o que poderá ser verificado ao compararmos os quadros quatro, cinco e seis. 
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Adentrando o domínio dessa terceira edição podemos perceber logo em primeira mão 

o aumento do número de inscrições numa taxa que, se comparada com a segunda edição, 

chega aproximadamente aos 180%. Novamente lembramos que não é possível determinar 

com exatidão se esse aumento se deu devido à questão de participação exclusiva não 

presencial, o que não envolve tantos custos de investimento financeiro pessoal do 

participante, ou se pela própria continuidade, propagação e conhecimento a respeito do 

Circuito BodeArte, suas ações e propostas, provavelmente sendo resultado de um misto entre 

estas duas possibilidades.  

Contudo esse aumento expressivo traz mais dados interessantes com relação ao perfil 

de atuação na performance arte por parte dos inscritos, o número de artistas no primeiro 

quinquênio de sua produção em performance agora representa 50% do total de participantes, 

tendo diminuído com relação à porcentagem total do grupo de 2011 e 2012. 

Mais da metade dos demais inscritos se encontra na faixa quinquenal subsequente, 

com produção entre seis e dez anos no campo da performance, demonstrando em primeiro 

lugar a permanência de alguns grupos em atividade e sua continuidade para além do referido 

período de estabelecimento dos trabalhos e artistas, como o paulista Amorexperimental e 

Araramboiadefogo, participante da primeira edição e ainda na faixa de um até cinco anos de 

atividade, e que retorna ao Circuito BodeArte em 2013 já na segunda faixa quinquenal. 

Em segundo lugar, demonstra um crescimento de outro público de interesse no 

Circuito, considerando o crescimento em todas as faixas quinquenais após a primeira, como 

podemos ver nos dados tabulados, apontando para certo reconhecimento na paisagem 

nacional da proposta do Circuito BodeArte, e de sua existência como evento dentro dos 

espaços abertos para a discussão e apresentação de trabalhos em performance arte. 

Mais dados que nos fornecem algumas pistas advém do perfil geográfico desses cem 

inscritos que integraram a terceira edição do Circuito BodeArte. Como havíamos comentado 

antes na discussão dos dados da segunda edição do evento, a presença da região Nordeste e 

Sudeste continuaram, mas entradas tímidas na segunda edição em termos quantitativos se 

tornaram contrastantemente visíveis, como no caso da participação da região Sul do Brasil, 

que chega a 10% do total de participações em 2013. 

Participações também cresceram na região Centro-Oeste brasileira, e pela primeira vez 

com participação no Circuito BodeArte, a região Norte despontou com 5% do total de 

inscritos, índice ainda baixo se comparado ao das demais regiões geográficas do país, mas 

expressivo, se pensamos na diferença inicial e possível potencial de crescimento, como no 

caso da região Sul do Brasil. 
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Com relação à participação regional é possível ver números similares no que condiz à 

região Nordeste, com vinte e quatro inscritos na terceira edição do Circuito, o que mediante a 

amostra mais ampla numericamente dessa edição faz com que a porcentagem de sua 

participação pareça ter diminuído, representando 25%  do grupo dessa terceira edição, quando 

na verdade ela se manteve próxima a soma de edições anteriores. 

O que ocorreu na verdade foi uma expansão da participação de regiões como a Sudeste 

dentro dessa amostra do Circuito BodeArte em 2013, representado mais de 45% dos inscritos 

desta edição. Um número incalculável de fatores pode contribuir para esse aumento, como a 

própria densidade demográfica de artistas concentrados nessas regiões, sejam eles nascidos e 

residentes nessa região, ou tenham migrado e constituído residência e produção lá, devido às 

perspectivas de investimento e mercado de arte encontrados nessa região geográfica do país. 

Para finalizar esse primeiro ciclo de trabalho sobre os dados das três edições do 

Circuito BodeArte, temos ainda que levar em conta a questão do quantitativo de artistas que 

retornaram para participar do evento no ano de 2013. Para atender a essa questão temos que 

atentar novamente para o fato de que, numericamente, ela permanece bastante similar à 

quantidade de performers que retornaram para participar da segunda edição, embora no 

universo percentual do grupo mais amplo da edição 2013 do evento esse número constitua 

21% da participação registrada. 

Passaremos a seguir a tratar das modalidades de participação e ao número de trabalhos 

inscritos por cada artista participante, obviamente nos concentrando muito mais durante esse 

momento nas edições 2011 e 2012 do circuito BodeArte, tendo em vista que na terceira 

edição a única modalidade trabalho que poderia participar do evento era não presencial, e que 

cada performer poderia contribuir com apenas um trabalho para o evento.  

Na segunda coluna do quadro a seguir, nomeada “Tipo de Participação”, considere-se 

a classificação de “Performance Presencial” como definidora de trabalhos apresentados com a 

presença do performer ao vivo no evento. Quando classificados como “Registro de 

Performance” os trabalhos englobam as modalidades de vídeo, fotografia e instalação a partir 

de registros de ação ocorrida anteriormente ao evento. 

Na terceira coluna, onde se lê “Vínculo de Atuação em Performance Arte”, 

expressam-se os modos de criação e produção do trabalho (individualmente, ou 

coletivamente). “Performer Individual” aponta o performer sem nenhum vínculo com 

coletivos de criação no que diz respeito ao trabalho apresentado no Circuito e seu processo 

criativo. “Performer Individual/Integrante de Coletivo” aponta trabalhos que o performer 
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criou e realizou individualmente, mas atrela em sua participação no evento ao coletivo que 

atualmente (no período da referida edição do Circuito) integra. 

 

(continua) 

QUADRO 4 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(PRIMEIRA EDIÇÃO) 

NOME MODALIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO 

VÍNCULO DE 

ATUAÇÃO EM 

PERFORMANCE 

ARTE 

NÚMERO DE 

TRABALHOS 

INSCRITOS 

Chrystine Silva Performance presencial Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Sandro Souza Silva Performance presencial Performer Individual 02 

Jota Mombaça Performance presencial Performer Individual 02 

Grupo Estandarte Performance presencial Coletivo de 

performance 

02 

Grupo TOTEM Performance presencial Coletivo de 

performance 

01 

Tito de Andréa Performance presencial Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Washington Hemmes Performance presencial Performer Individual / 

Integrante de Coletivo 

01 

Mandú Performance 

Art 

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Mary Vaz Performance presencial Performer Individual 01 

CIP - Coletivo 

Independente de 

Performance 

Performance presencial Coletivo de 

performance 

01 

Charlene Sadd Performance presencial Performer Individual 01 

Carol Piñeiro 

 

Performance presencial/  

Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

02 

Vinícius Dantas 

 

Performance presencial/ 

Registro de 

Performance 

Performer 

Individual/Integrante de 

Coletivo 

02 

Amor Experimental e 

Araramboiadefogo 

Performance presencial Coletivo de 

performance 

01 

Jean Sartief Performance presencial Performer Individual 01 

Zmário Performance presencial Performer Individual 01 

Wellington Junior Performance presencial Integrante de Coletivo 01 

Joto Gomo Performance presencial Performer Individual 01 

Lúcio Agra Performance em 

Telepresença 

Performer Individual 01 

Marcelo Gandhi 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Tábata Costa 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 
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(conclusão) 

QUADRO 4 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(PRIMEIRA EDIÇÃO) 

Artur Scovino 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Ramilla Souza 

 

Performance presencial/ 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 02 

André Bezerra 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Maicyra Leão 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Beto Leite 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte 
 

Passando aos perfis de participação, que indicam modalidades de participação e 

efetivamente quantos trabalhos compuseram cada edição do Circuito BodeArte, nos 

concentraremos em avaliar as variações de valores entre trabalhos ao vivo, registros, forma 

individual ou coletiva de inscrição do trabalho, sobretudo com relação a primeira e segunda 

edição do Circuito, como colocado anteriormente. 

O quantitativo de trabalhos inscritos na edição de 2011 do Circuito BodeArte supera o 

número de artistas inscritos, pois o evento facultou, em suas duas primeiras edições, a escolha 

por parte do performer sobre quantos trabalhos desejaria inscrever. Devido a isso verificamos 

no quadro uma contagem de vinte e seis artistas inscritos, enquanto temos trinta e dois 

trabalhos participantes. 

Os dados apontam que somente artistas locais, com residência na cidade do Natal, 

sede do evento, inscreveram mais de um trabalho, sendo que mais da metade realizou esses 

trabalhos em modalidade presencial, enquanto a outra parte dividiu sua participação entre 

presencial e exposição de registro de performance. 

Uma possível via que novamente se apresenta para a leitura dessa situação envolve os 

custos elevados, divididos entre passagens, estadia e alimentação que performers individuais e 

coletivos de performance advindos de outros estados enfrentam ao deslocar seus trabalhos 

para apresentação, além das especificidades de preparação de cada performance. Claramente 

estes artistas poderiam ter inscrito registros de performances suas somados à performance 

presencial, mas, a despeito disso, a escolha deles parece ter se dirigido a participação com um 

único trabalho presencial. 
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Ao mesmo tempo temos no indicativo de artistas locais, que inscreveram mais de um 

trabalho, a necessidade de aproveitar o espaço aberto pelo Circuito BodeArte para dar vazão a 

uma produção que procurava espaços específicos de apresentação e exposição no cenário de 

espaços culturais da cidade do Natal, e optaram por participar com dois trabalhos pela 

oportunidade que encontram de um evento voltado ao recorte específico à sua criação e que, 

naquele momento, não se sabia se voltaria a acontecer novamente. 

Nesse mesmo perfil de participação temos a sobreposição esmagadora da porcentagem 

de aproximadamente 80% das inscrições apontando para a realização de performances 

presenciais, com quase 20% caracterizando inscrição de registros de performances já 

ocorridas, expostos em vídeo ou fotografia. Nesse entremeio temos ainda o índice tímido do 

aproveitamento das tecnologias de telepresença para realização da performance em tempo real 

mediada pela transmissão de dados via web, a terceira modalidade de participação possível no 

Circuito BodeArte, com apenas um trabalho inscrito. 

A prevalência de performances presenciais, das quais mais da metade vem de estados 

que não o Rio Grande do Norte, aponta não apenas a necessidade de um espaço específico de 

apresentação dessas performances, na maioria de artistas no primeiro quinquênio de criação, 

mas também de encontro com outros performers e outros modos de pensar a performance arte.  

Destacamos esse último ponto, pois para configurar participação sem envolvimento de 

custos elevados, para viagem e transporte do material, outras modalidades de participação 

poderiam ter sido adotadas, mas os índices apontam uma opção visível por estar presente no 

espaço, realizar o seu trabalho ao vivo, e encontrar com outros sujeitos que projetam e 

acionam sua criação no campo da performance arte. 

Passemos então ao modo como o performer caracteriza a si mesmo no ato de sua 

inscrição, isto é, se ele se apresenta como performer individual, mas agrega como colaborador 

do trabalho o nome de coletivo do qual faz parte, se é o próprio coletivo que se inscreve, ou se 

é apenas o artista, sem nenhuma outra colaboração atrelada a ele, que realiza a inscrição. 

Pouco mais de 60% de participação no Circuito BodeArte do ano de 2011 se deu 

através de performers individuais, os demais 40% são quase igualmente divididos entre o 

restante das categorias propostas, com uma leve vantagem para performers individuais que 

apresentam seus coletivos como colaboradores na inscrição. 

A predominância desses que chamamos de performers individuais remonta a própria 

história da performance sempre marcada pela presença dominante de performers que criavam 

sozinhos, que conduziam em seus processos criativos a singularidade dos corpos deles na 

leitura de questões referentes ao mundo, à sociedade e à arte. Essa permanência de um cenário 
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marcado por performers individuais pode possuir várias causas, indeterminadas e não 

excludentes entre si, como a própria questão conceitual que citamos, assim como questões 

econômicas para deslocamento de trabalhos até diferentes cidades/estados/países para 

apresentação, a lentidão do processo de criação coletivamente compartilhado, as organizações 

metodologias e/ou hierárquicas de trabalho e produção dentro do coletivo, etc. 

O fato apresentado nas três edições do Circuito BodeArte é que os performers 

individuais são de fato um grupo de números superiores, mesmo se subdividirmos eles ao 

analisarmos as modalidades de participação. 

Tanto o performer individual com colaboração do coletivo, quanto o coletivo de 

performance, parecem procurar, no modo como se apresentam, também um formato de 

manutenção dessa presença individual, se caracterizando como uma unidade de fatores 

independentes, isto é, uma potência de grupo de indivíduos que também agem e criam 

sozinhos. Sobretudo o performer que identifica a si mesmo e ao coletivo, parece querer deixar 

evidente que sem certas colaborações de um grupo de sujeitos o trabalho apresentado não 

existiria, ou não teria as condições necessárias para estar ali. 

Esses dois grupos de tipos de participação, embora não apresentem crescimento 

percentual nas edições seguintes do Circuito BodeArte, devido ao aumento numérico do 

universo de amostragem em cada ano, apresentam números sempre maiores em escala 

percentual comparativa entre os anos de 2011 e 2012, crescendo em uma progressão maior do 

que o grupo dos performers individuais. 

Passemos então a um olhar mais detalhado aos dados fornecidos pela segunda edição 

do Circuito BodeArte nesse recorte, e verifiquemos como grande parte dos padrões já 

apontados voltam a se configurar no ano seguinte. 

 

(continua) 

QUADRO 5
15

 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(SEGUNDA EDIÇÃO) 

NOME MODALIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO 

VÍNCULO DE 

ATUAÇÃO EM 

PERFORMANCE 

ARTE 

NÚMERO DE 

TRABALHOS 

INSCRITOS 

Lúcio Agra Performance presencial Performer Individual 01 

Pâmela Guimarães Performance presencial Performer Individual 01 

 

 

                                                           
15

 Para leitura deste quadro considerem-se as especificações realizadas para o “QUADRO 4”. 
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(continuação) 

QUADRO 5 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(SEGUNDA EDIÇÃO) 

Marcelo Gandhi Performance presencial Performer Individual 01 

Grasiele Sousa Performance presencial Performer Individual 01 

Corpos Informáticos Performance presencial Coletivo de 

Performance 

02 

Coletivo Parabelo 

 

Performance presencial/ 

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

Performance 

04 

Grupo Estandarte 

 

Performance presencial Coletivo de 

Performance 

01 

Guto Lacaz Performance presencial Performer Individual 01 

Ramilla Souza Performance presencial/ 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 02 

Ricardo Alvarenga Performance presencial Performer Individual 01 

GIM - Grupo de 

Interação Mila-San 

Performance  em 

telepresença 

Coletivo de 

Performance 

01 

Coletivo Lamparina do 

Mundo 

Performance presencial Coletivo de 

Performance 

01 

Heloisa Sousa Performance presencial Performer Individual 01 

Maurício Motta Performance presencial Performer Individual 01 

Rubiane Maia Performance presencial Performer Individual 01 

Makários Maia Performance presencial Performer Individual 01 

Carol Piñeiro Performance presencial Performer Individual 01 

Juão NIN Performance presencial Performer Individual 01 

Joevan Oliveira Performance presencial Performer Individual 01 

Wellington Junior Performance presencial Performer Individual 01 

Edmilson Miranda Performance presencial Performer Individual 01 

Artur Matuck Performance presencial Performer Individual 01 

Izidório Cavalcanti Performance presencial Performer Individual 01 

Grupo TOTEM Performance presencial Coletivo de 

Performance 

01 

Otavio Donasci Performance presencial Performer Individual 01 

Gabriel Brito Nunes Performance presencial Performer Individual 01 

Tábata Costa Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Christina Fornaciari 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 10 

Charlene Sadd 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Obscena 

 

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

Performance 

01 

N3Ps 

 

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

Performance 

01 

Selvática Ações 

Artísticas 

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

Performance 

01 

Leonardo Mouramateus Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 
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(conclusão) 

QUADRO 5 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(SEGUNDA EDIÇÃO) 

Coletivo ES3 Registro de 

Performance 

Coletivo de 

Performance 

04 

Andreia Aparecida 

 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Os Conectores Registro de 

Performance 

Coletivo de 

Performance 

03 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte 
 

Observando os dados fornecidos pelo grupo de amostragem maior reunido no segundo 

ano do Circuito BodeArte, podemos ver que o número de trabalhos inscritos na modalidade 

performance presencial somam aproximadamente 50% do total de inscrições, cabendo o 

restante da porcentagem quase completamente à inscrição de trabalhos na modalidade de 

registro de performance, com 49,5%. O responsável pelo mínimo diferencial é novamente 

uma única performance inscrita na modalidade de performance em telepresença. 

O salto numerosamente notável de trabalhos inscritos como registro de performance 

parece ser mais uma vez resultado de uma visível dupla combinação entre aumento de 

participação devida ao crescimento de visibilidade após a primeira edição do Circuito 

BodeArte, e a participação maior de performers de outras regiões geográficas do país, com 

relevância numérica quase total da região Sudeste, o que envolveria custos maiores de 

transporte dos sujeitos inscritos e seus materiais, via terrestre ou aérea. 

Chamamos a atenção novamente para o fato de que embora o valor percentual da 

modalidade de participação presencial tenha diminuído, o número de inscrições nesse campo 

aumentou mais de 40% com relação ao ano de 2011, demonstrando ainda um grande interesse 

em participação no ato do encontro como forma de troca presencial, de experiência e 

discussão de outros fazeres em performance criados e advindos de outros contextos culturais, 

socioeconômicos e políticos. 

O aumento no número de inscrições de registros de performance mostra, em parte, o 

envolvimento dos inscritos nessa modalidade, na colaboração com o evento e sua proposta, 

participando, mesmo que seja à distância e sem a mesma experiência de troca que é possível 

na participação presencial. É claro que o já referenciado espaço aberto pelo Circuito BodeArte 

para circulação e mostra de produção específica em performance também atua como agente 

nessa relação de escolha em participar na modalidade de registros. 
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No que diz respeito ao vínculo de atuação na área aproximadamente, 70% dos 

performers inscritos na edição 2012 do evento caracterizaram-se como performers 

individuais, mostrando novamente a sobrepujança desse grupo, tal qual na primeira edição. Os 

demais 30% dessa porcentagem são exclusivamente dos coletivos de performance, indicando 

um aumento expressivo nessa modalidade, que pode ser sinalizador de um crescimento da 

prática coletiva de performance arte no Brasil, muito embora isso não possa ser definido, ou 

afirmado, a partir desses dados circunscritamente. 

Convoca-nos a uma pausa maior o desaparecimento completo da caracterização do 

vínculo como performer individual com colaboração de coletivo de performance, embora não 

fosse um percentual de grande valor numérico na edição anterior, na edição 2012 ele 

desaparece por completo. Não podemos afirmar precisamente a que se deve esse fator, se pelo 

fato do coletivo passar a assumir uma identidade que em seu formato passa a compreender 

essa individualidade em seu cerne, não precisando mais o performer identificar a si mesmo 

como autor e só depois mencionar o coletivo de performers, se por uma necessidade, de 

mercado, ou específica do contexto de criação, de afirmação dos coletivos, fato é que a 

caracterização do performer individual integrante de coletivo passa a não mais ser usada como 

referência pelos performers em suas inscrições na segunda edição do Circuito BodeArte. 

Encaminhando-nos para o número de trabalhos inscritos temos uma modificação da 

situação encontrada na edição anterior, temos um aumento deste número ligado à participação 

de artistas advindos de fora da região Nordeste, o que ao mesmo tempo não retira a questão 

econômica de transporte de materiais do trabalho, mencionada anteriormente, da discussão, 

tendo em vista que embora na maioria inter-regionais essas participações são em sua maioria 

de registros de performance. 

Outro fator deve ser trazido atrelado a esse ponto é o de que grande parte do recorte 

dos inscritos que inscreveu mais de um trabalho para integrar o Circuito BodeArte 2012 eram 

coletivos de performance. Observe-se, por exemplo, que os únicos artistas de fora da região 

Nordeste a participarem com mais de um trabalho presencialmente são coletivos de 

performance.  

Essa percepção nos põe de frente a alguns questionamentos: se a inscrição, o 

transporte e produção de mais de um trabalho seria árduo para o artista individual, sobretudo 

em instâncias inter-regionais, poderia o coletivo facilitar esse processo? Seria o formato de 

coletivo um facilitador, não apenas no sentido de possuir mais trabalhos criados para 

inscrição, mas também no que toca a produção do trabalho em suas diversas instâncias 

técnicas? 
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Novamente apenas esse universo de dados não pode nos oferecer uma resposta 

definitiva sobre o assunto, devido a sua dimensão reduzida, o que não dirime a relevância das 

questões que certo padrão indica dentro desse espaço. 

 

(continua) 

QUADRO 6
16

 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(TERCEIRA EDIÇÃO) 

NOME MODALIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO 

VÍNCULO DE 

ATUAÇÃO EM 

PERFORMANCE 

ARTE 

NÚMERO DE 

TRABALHOS 

INSCRITOS 

João Vilnei Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Júnior Pimenta Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Flávia Naves Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Joanna Barros Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Adriana Ayub Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Vitor de La Roque Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Filipe Porto Registro de 

Performance 

Performer Individual  01 

Grupo TOTEM Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Maria Rosa Marinho 

Menezes 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Descompan(h)ia  

Demo_lições Artísticas 

iLTDAs 

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

OutroLuiz Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Ingrid Azulejo Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Transitório 35  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Maíra Vaz Valente Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Fernando Lopes Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Cláudia Oliveira Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Washington Hemmes 

(Projeto CadaFalso) 

Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Jurandi Juca Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Joto Gomo Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

                                                           
16

 Para leitura deste quadro considerem-se as especificações realizadas para o “QUADRO 4”. 
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(continuação) 

QUADRO 6 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(TERCEIRA EDIÇÃO) 

Suelen Pessoa Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Andréia Aparecida Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Mamutte  Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Projeto EntrelinhaR  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Pâmela Guimarães Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Elen Braga Gruber Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Priscila Davanzo Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Karlene Bianca Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Grupo EmpreZa  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance   

01 

GIM – Grupo de 

Interação MilaSan  

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Jota Mombaça Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Nina Caetano Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Mary Vaz Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Ronaldo Záphas e 

PELE – Performance 

Laboratório de Estudos 

Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Raphael Couto Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Tauana M. Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Lucía Naser Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Naiana Magalhães Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Biagio Pecorelli  Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Márcia de Azevedo 

Lopes 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Angelo Luz Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Ricardo Alvarenga Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Joesér Alvarez Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Coletivo Madeirista  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

PerformAtiva  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Artur Matuck Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 
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(continuação) 

QUADRO 6 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(TERCEIRA EDIÇÃO) 

Grasiele Sousa Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Coletivo Quando Coisa  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Coletivo Osso  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Tete-a-Teta  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Cláudia Paim Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Alexandre Lucas Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Bárbara Ahouagi Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Marcela Antunes Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Fábio di Ojuara Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Naira Ciotti Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Fernando Ribeiro Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Jota Cavalcante Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Ungulo  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Raíssa Inocêncio Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Thaíse Nardim Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Wilma Farias Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Sandra Bonomini Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Renan Marcondes 

Cevales 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Rogério Nunes 

Marques 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Rubiane Maia Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

André Ramanery Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Coletivo Ambulante  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Karen Tribess Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Lúcio Agra Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Recy Freire Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

T. Angel Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Zmário Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 
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(continua) 

QUADRO 6 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(TERCEIRA EDIÇÃO) 

Cia Excessos  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Kysy Fischer Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Felipe Cidade Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Marcelo D‟Ávilla Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Tatiana Duarte Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Semyramys Monastier Registro de 

Performance 

Performer Individual/ 

Integrante de Coletivo 

01 

Jean Sartief Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Antônio Wellington de 

Oliveira Júnior  

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Christina Fornaciari Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Amor Experimental Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Maria Eugênia 

Matricardi 

Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Marcelo Gandhi Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Hugo Houayek Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Wolder Wallace Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Maria Cláudia Vargas Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Marcelle Louzada Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Gilmara Oliveira Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Qoletivo  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Sofia Bauchwitz Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Grupo de Pesquisa 

Corpos Informáticos  

Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Yuri Tripodi Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Coletivo ES3 Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Vinícius Cortez Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

Coletivo Filé de Peixe  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Coletivo PataPalo  Registro de 

Performance 

Coletivo de 

performance 

01 

Otávio Donasci Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 
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(conclusão) 

QUADRO 6 – PERFIL DE PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO CIRCUITO BODEARTE 

(TERCEIRA EDIÇÃO) 

Guto Lacaz Registro de 

Performance 

Performer Individual 01 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2013). 
 

 

Chegando ao fim da análise de dados nessa etapa, temos a terceira edição do Circuito 

BodeArte. A respeito desse quadro, não serão analisados os dados concernentes à modalidade 

de participação ou quantidade de trabalhos inscritos, pois, como havíamos dito, devido a 

natureza diferenciada desta edição do evento, realizada unicamente com registros de 

performance em mídia fotográfica, e a limitação regulamentar da edição, de que cada 

performer poderia inscrever apenas um trabalho, esses dados se tornam inferencialmente 

nulos. 

Contudo nesse conjunto de dados resta um item que pode ser discutido, o vínculo de 

atuação no campo da performance arte dos participantes desta edição do evento. 

Em 2013, temos um valor percentual bastante similar com relação à segunda edição do 

Circuito BodeArte no que se refere a inscrição de performers individuais, que somam 73% do 

número total de artistas, entretanto o número de performers representado nessa porcentagem 

aponta para um aumento de quase 190% do valor de inscritos como performers individuais da 

segunda edição. 

O aumento com relação aos números é menor quando comparamos a proporção de 

crescimento entre a primeira e segunda edição, com foco nos inscritos como coletivo de 

performance. Nesse âmbito o aumento chega a aproximadamente 82%. Na edição de 2013 os 

trabalhos inscritos por coletivos constituíram 20% do total de participantes no Circuito. 

Temos em 2013 o reaparecimento de performers que se identificam como artistas 

individuais com colaboração de coletivo, classificação que em 2012 não havia aparecido. 

Nessa edição esse formato de vínculo foi apresentado por 7% dos participantes, valor 

percentual menor que na edição de 2011 do Circuito BodeArte, o que numericamente 

significa um aumento de participação de 40% com relação ao primeiro ano do evento nessa 

categoria. 

Embora tenha demonstrado um crescimento extraordinário, o número de inscritos sob 

a insígnia de performers individuais segue um precedente histórico já comentado, o que ao 

menos em termos percentuais faz com que seja esperado este tipo de diferenciação. O fator 
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que mais salta aos olhos nesse entremeio é justamente o crescimento do número de coletivos 

de performance, que embora não seja tão expressivo quando comparado ao número 

apresentado pelos grupo dos performers individuais em 2013, é paradigmaticamente um salto 

impressionante. 

O crescimento significativo do número de coletivos, participantes como tal, aponta 

uma forte tendência à multiplicação dos coletivos em atividade no campo da performance arte 

entre os anos de 2011 e 2013, se voltarmos e compararmos em termos de crescimento 

acumulado por este grupo desde a primeira edição do Circuito BodeArte. Embora não sejam 

definitivos, esses dados apontam para uma tendência, como dissemos, um padrão que nessa 

amostragem dos três primeiros anos do BodeArte parece erguer-se dos dados examinados, e 

que tem potencial para uma análise em cenário nacional sobre este crescimento em uma 

escala ampliada. 

Passemos agora ao terceiro estágio da análise dos dados provenientes do Circuito 

BodeArte, que dizem respeito a um perfil dos trabalhos que participaram do Circuito 

BodeArte em seus três anos de existência através de dois aspectos tabulados: uso de 

tecnologias cênicas e materiais utilizados. 

Na segunda coluna da próxima série de três quadros, “Trabalho/Duração”, a unidade 

de tempo utilizada são os minutos. Eles são contado até a escala de 1.440 minutos, o 

equivalente a um dia inteiro, após esse limite atribuímos a unidade mais simples para 

condensação do tempo registrado (dias, semanas, meses, ano). A classificação “Duração 

Indeterminada” é aplicada a trabalhos que não tem uma contagem de tempo específica, 

usualmente por se tratarem de ações interativas com o público, ou com o espaço urbano, e 

dessa forma não possuem uma duração definida pelos performers no ato de sua inscrição.  

Por fim, ainda nessa coluna se encontra uma terceira classificação, “Parâmetro de 

duração não se aplica”, mencionada usualmente para trabalhos expositivos que reúnem 

diversas performances, e que não apresentaram o tempo individual de duração de cada ação 

no ato de inscrição. 

Na terceira coluna dos quadros a seguir, “Uso de Tecnologias Cênicas”, considere-se a 

classificação de “tecnologia cênica” no sentido de uma leitura tradicional das demais artes 

cênicas, ou seja, o uso de aparelhagem concernente aos edifícios teatrais em sua tradição 

(iluminação, sonorização, projeção). Categorias como cenário, figurino, ou maquiagem não 

são incluídas nesse escopo, pois muitas vezes remontam a formas anteriores aos organizados 

como saberes nas artes cênicas, como a pintura corporal, a ritualização das roupas cotidianas, 
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a apropriação de espaços públicos e privados, o jogo de resignificação com objetos e 

comportamentos ativados e relacionados a estes. 

Na quarta coluna, onde se lê “Materiais Usados no Trabalho”, são citados os materiais 

diretamente manipulados pelos performers em seu trabalho para a realização da ação. Assim, 

muito embora o performer utilize-se de determinado tipo de roupa durante sua apresentação, e 

possamos considerar que este é um elemento da cena não a citamos na listagem de materiais, 

pois tomamos por base a listagem de materiais para a produção da performance na cidade do 

Natal (RN). 

Não obstante, esclarecemos ao leitor que este parâmetro é deveras movediço para 

pensarmos a performance, considerando que no momento da ação todo e qualquer objeto, de 

maneira mais ou menos premeditada, pode desvencilhar ações e leituras na cena, compondo 

aquilo que formalmente poderíamos chamar de sua dramaturgia. 

Discussão a qual por ora não poderemos nos deter o suficiente, mas a qual não 

podemos simplesmente deixar de mencionar, o uso da palavra dramaturgia apresenta uma 

inter-relação problemática de conexão entre performance e teatro, devido a sua base 

etimológica a ideia de drama (em sua estrutura clássica e moderna). Pedimos que o leitor 

compreenda a menção deste termo mais próxima da ideia de modos de comunicação viral 

percebidas na estrutura e na situ-ação proposta pelo performer (ver Capítulo III), englobando 

o acaso e imprevisibilidade nas relações de leitura que podem acontecer.  

Diferente da orientação dramática, o trabalho em performance não está contido em si, 

mas é simultaneamente aquilo que se planejou, que juntos (performer e público) descobrem 

no acionamento, e que juntos, mas de maneiras diferentes, eles experienciam. Esse complexo 

jogo de relações é o que gostaríamos de chamar de uma “performaturgia” (o trabalho de 

manter formas abertas). 

Voltemos então nosso enfoque para o quadro a seguir. 

 

 

(continua) 

QUADRO 7 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (PRIMEIRA EDIÇÃO) 

NOME TRABALHO / DURAÇÃO USO DE 

TECNOLOGIAS 

CÊNICAS 

MATERIAIS USADOS 

NO TRABALHO 

Chrystine Silva Outro Manifesto. 

40min 

Iluminação 

Sonorização 

Ex-votos 

Mosquiteiro 

Cadeira 

Silhuetas de algodão 

Casa de bonecas 
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(continuação) 

QUADRO 7 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (PRIMEIRA EDIÇÃO) 

Sandro Souza Silva Dançando às Avessas. 

50min.  

Iluminação 

Sonorização 

Corte de Tecido 

Incenso 

Incensário 

Sinos 

Guizos 

Velas 

Candelabro 

Pote com água  

Flores 

Jota Mombaça 

Zmário 

Isto não é bodyart.  

15min. 

Não Barbeador 

Toalha 

Yuri Kotke 

Jota Mombaça 

Paulo Oliveira 

Ramilla Souza 

O que está aqui está em todo 

lugar, o que não está aqui 

está em lugar algum. 

60min.  

 

Iluminação 

Sonorização 

Sacos plásticos 

Marcadores atômicos 

Cortes de tecido 

Cueca 

Fotografias 

Grupo Estandarte Como se chama o nome 

disso? (1)  

20min. 

Iluminação Livros 

Raquetes de ping pong 

Bola de ping pong 

Cartazes 

Grupo Estandarte Como se chama o nome 

disso? (2) 

20min.  

Iluminação 

Sonorização 

Sapatilhas de bailarina 

Grupo TOTEM Nicho-Portal do 

Imaginarium. 

40min. 

Iluminação 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Potes de barro 

Tochas 

Tinta corporal 

Tito de Andréa De Todos os Laços. 

25min. 

Iluminação Espuma de Barbear 

Barbeador 

Roupas 

Copo 

Corda 

Washington Hemmes Big Bang – performance 

literocínica. 

20min. 

Projeção Multimídia Lanterna 

Baú 

Mandú Performance Art Proposições para o 

Recôncavo Nº2. 

20min. 

Não Pimenta 

Adoçante 

Rapadura 

Corda 

Cinzas 

Mary Vaz Fragmentos de um(a) 

Anônimo(a). 

30min. 

 

Iluminação 

Projeção Multimídia 

Recipiente de barro 

Corda 

Folhas 

Cola 

Sino 

CIP - Coletivo 

Independente de 

Performance 

Esqueci meu coração.  

15min. 

Iluminação Coração de pelúcia 
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(continuação) 

QUADRO 7 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (PRIMEIRA EDIÇÃO) 

Charlene Sadd 

 

Rótulo – as impressões do 

corpo.  

30min. 

Iluminação 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Fita adesiva 

Gelatina 

Colher 

Touca Branca 

Vestido 

Carol Piñeiro 

 

Primeiro Entranha-se, 

Depois Entranha-se. 

15min.  

Não Colar Elizabetano 

Rótulos de Coca Cola 

Galão de 20 litros 

Coca Cola  

Suporte Metálico 

Vinícius Dantas 

Felipe Gomez 

 

Bafo 2.0. 

Duração Indeterminada 

Não Tromba interativa com 

leds e sensores acoplados. 

Vinícius Dantas Subindo, Subindo, Subindo. 

Duração Indeterminada 

Não Toga preta 

Escada  

 

Amor Experimental e 

Araramboiadefogo 

 

Volume Bode. 

Duração Indeterminada 

Não Caixa de papelão 

Conduíte 

Jean Sartief 

 

SM. 

30min. 

Sonorização Argila branca 

Água 

Coleira 

Wellington Junior 

 

Rei-de-Ratos. 

30min. 

Não Cabelos 

Joto Gomo 

 

Sintomas. 

Duração Indeterminada 

Não Gaze 

Papel filme 

Esparadrapo 

Lúcio Agra O que pode a performance 

no Nordeste? 

10min. 

Não Máscara 

Chapéu 

Megafone 

Marcelo Gandhi 

 

O Educador. 

10min. 

Sonorização Máscara 

Microfone 

Tábata Costa 

 

Interdito 2.0. 

Duração Indeterminada 

Não Curativo adesivo 

Artur Scovino 

 

Levando os elepês de Gal 

para passear. 

01 ano 

Não Elepês de Gal Costa 

Ramilla Souza 

 

A sinceridade pode causar 

marcas maiores. 

Duração Indeterminada 

Iluminação Envelopes 

Bilhetes 

Corte de tecido 

Fotografias 

André Bezerra 

 

Movimento-Momento: 

Fragmentos no Tempo. 

120min. 

Não Scanner 
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(conclusão) 

QUADRO 7 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (PRIMEIRA EDIÇÃO) 

Maicyra Leão 

 

Ação Estática – Registro de 

Performance na Rua de 

Maicyra. 

 

*Parâmetro de duração não 

se aplica.
17

 

Não Bicicleta 

Tela de construção 

Balões de festa 

Tinta 

Máscara 

Grama 

Beto Leite 

Carol Piñeiro 

Sob Controle 

Duração Indeterminada 

Não Teclas de computadores. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2011). 
 

 

Antes de tudo, gostaríamos de adiantar que nosso olhar na composição de um perfil 

desses trabalhos não tem por objetivo circunscrever suas poéticas, ou mesmo cercear sua 

experiência aberta e impossível de se satisfazer com apenas um levantamento de dados. Essa 

discussão que procuramos orientar parte novamente de padrões possíveis de discernir nesses 

dados, padrões que não condizem necessariamente às performances na experiência que 

propuseram, mas que são gerados a partir da conjunção entre seus elementos no Circuito 

BodeArte. 

Sobre a questão das tecnologias cênicas utilizadas pelas performances, o nosso crivo 

envolve a presença de estruturas da cena que ainda ecoam como poéticas trabalhadas na 

performance e em sua natureza híbrida e fronteiriça entre as artes visuais, sônicas e cênicas.  

Na edição de 2011 do Circuito BodeArte, temos um cenário dividido entre 

performances que não utilizam quaisquer das tecnologias cênicas, das apuradas, e entre 

trabalhos que usam uma delas, ou mais. Pouco mais da metade dos trabalhos apresentados 

nessa edição não usam qualquer tecnologia cênica para comporem suas ações
18

, sobretudo por 

em grande parte ocorrerem em espaços urbanos, e/ou por envolverem a itinerância do 

performer por uma variedade de espaços físicos. 

Somada ao fato de que, novamente, quase a totalidade de trabalhos que ocorreram em 

espaços internos utilizaram iluminação cênica, através de canhões de luz, refletores ou focos 

específicos com equipamentos adequados para tanto, essa consideração faz perceber a 

presença de uma influência das artes da cena, e mesmo da investigação desses elementos do 

                                                           
17

 “Ação Estática – Registro de Performance na Rua de Maicyra” trata-se de uma exposição de registros de 

várias performances cujo tempo individual não foi disponibilizado pela peformer. 

18
 Esclarecemos que os trabalhos inscritos como registro também apresentaram dados detalhados concernentes à 

realização deles no respectivo período de realização. 
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edifício teatral em outros contextos e abordagens dentro das ações em performance que 

tomaram lugar no Circuito BodeArte em 2011. 

Logo após a iluminação, temos a presença um pouco menos incidente, mas também 

considerável, de ações de performance que ocorreram com uso de sonorização, novamente 

trazendo a aproximação dos usos cênicos dessas tecnologias no trabalho performático, como 

as encontramos em óperas, ou obras coreográficas, mesmo que sobre uma ótica bastante 

diversa de processo e ativação. A presença da projeção multimídia ainda é bastante incipiente 

no transcurso dessa edição, embora já apareça em quase 15% dos trabalhos. 

Essas performances, as realizadas presencialmente, ou as que tiveram seus registros 

exibidos, ou expostos, apresentam um grande grau de experimentação e acionamento de 

materiais já existentes, e na maioria cotidianamente usados ou vistos pelas pessoas, ou seja, 

trabalham com materiais e objetos comuns, não projetando dentro dos dados tabulados a 

necessidade da criação de diferentes objetos ou estruturas físicas para a realização de suas 

ações. 

As relações de grande parte dessas performances com os materiais que acionam são de 

uma alteração poética, social e/ou simbólica dos usos dados a esses objetos e materiais, 

subvertendo seu funcionamento, sua função e/ou seu contexto de leitura através do corpo. 

Apenas duas performances (“Bafo 2.0” e “Sob Controle”), ambas de duplas de artistas 

norte riograndenses, operam modificações formais nos objetos que acionam. As duas 

performances dialogam com o uso de tecnologias na contemporaneidade, criando a partir de 

sucatas tecnológicas, ou matérias como simples como leds, arranjos diferenciados de 

materiais combinados para “esculpir” um outro objeto. 

No que concerne ao tempo em que ocorreu cada trabalho, temos um intervalo de 

valores que variam desde dez minutos até um ano inteiro, mas claramente com a 

predominância de ações contidas dentro da linha de uma hora de duração
19

. Contudo, percebe-

                                                           
19

 Para referência, tomamos como performances de longa duração, a partir da experiência do Circuito BodeArte, 

àquelas que ultrapassam o período de um turno do dia, exigindo, em termos de produção cultural, cuidados 

especiais relacionados ao performer em questões tocantes à higiene pessoal, integridade física, acompanhamento 

e asseguramento da ação, etc. Claramente o limite do que seria longo ou não é uma fronteira ficcional 

estabelecida pelo formato comercial de certas artes da cena, pois a duração é o tempo da experiência a qual o 

corpo se propõe, portanto o tempo de cada experiência é particular e depende da proposição do artista, escapando 

nesse recorte das definições de curto e longo. A duração da ação é a duração da ação, com o perdão à nossa 

redundância. Se o conceito da ação parte de uma caminhada por toda a Grande Muralha da China, como em 

“The Lovers, The Great Wall Walk” realizada por Marina Abramovic e Ulay entre março e junho de 1988, três 

meses não é um longo período, é o período necessário para que a ação se realize. Por isso não tomamos como 

base o conceito, ou a experiência, ou o formato comercial, para afirmar o que é longo, mas, com base na nossa 

experiência no Circuito BodeArte, partimos do ponto de vista de produção técnica de uma ação no que concerne 

ao corpo e vida do performer, para que os riscos envolvidos sejam apenas aqueles que o performer pretende 
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se um alto índice de ações com duração indeterminada, isto é, que podem durar alguns 

minutos, ou horas seguidas, a depender da disposição do performer e da interação com o 

espaço ou o público. 

As ações com variação do tempo de duração, assim como as performances de duração 

extremamente longa, são uma questão interessante dentro do campo da performance arte, pois 

colocam em perspectiva a própria questão da comercialização do trabalho dentro de um 

mercado de arte, além da própria abertura da experiência para a imprevisibilidade da situação 

proposta. 

Na performance “Levando os Elepês de Gal para Passear” de Artur Scovino, 

claramente podemos ter o resultado fotográfico e expositivo de toda a performance exposta 

durante o Circuito BodeArte, ou outro evento, mas quais são as perspectivas de financiamento 

e produção para um trabalho como este dentro das políticas públicas e privadas de apoio a 

criação artística? 

Claro que um formato de tão longa duração intenta, em certo grau, ir contra essa 

dinâmica comercial, do possível dentro dos limites, dentro de um mercado de arte, mas ainda 

resta o questionamento: como se viabilizam em termos de produção e financiamento estas 

ações? 

No caso do Circuito BodeArte, e das performances de longa duração que participaram 

dele, elas foram financiadas através de investimento pessoal dos artistas, a partir de outros 

projetos em arte, ou do trabalho assalariado dos performers que as propuseram em outras 

funções e em outras áreas. 

Com relação a um aspecto mais amplo desse questionamento, novamente esbarramos 

na falta de indicadores culturais devidamente mapeados para fornecer uma resposta mais 

abrangente nesse sentido. 

Passemos então aos dados referentes à segunda edição do Circuito BodeArte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
investigar, e não outros para o qual não havia se planejado e que podem causar risco de morte ou danos não 

ensejados ao seu corpo.  
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(continua)  

QUADRO 8
20

 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (SEGUNDA EDIÇÃO) 

NOME TÍTULO DO TRABALHO USO DE 

TECNOLOGIAS 

CÊNICAS 

MATERIAIS USADOS 

NO TRABALHO 

Lúcio Agra 

 

Quatromilduzentosesessenta

ecincojpegs. 

660min. 

Projeção Multimídia Laptop 

Bata 

Máscara 

Pâmela Guimarães 

 

Tortura. 

40min. 

Iluminação 

Sonorização 

Cadeira 

Elásticos 

Caixa de som 

Tripé 

Garrafa plástica 

Água 

Marcelo Gandhi 

 

O Educador. 

30min. 

Sonorização Máscara 

Microfone 

Grasiele Sousa 

 

I Like Nordeste and 

Nordeste Likes Me. 

1.440min. 

Não Escovas de cabelo 

Sino 

Bode 

Corpos Informáticos 

 

Kombunda. 

180min. 

Não Plotagem de Kombi 

Corpos Informáticos 

 

Unhas Defeitas. 

180min. 

Não Esmalte 

Coletivo Parabelo 

 

Eróticoelha. 

60min. 

Não Coberturas de sorvete 

Toppings de sorvete 

Bandeja 

Coletivo Parabelo 

 

Grampo. 

60min. 

Não Grampos de cabelo 

Coletivo Parabelo 

 

Homoliquidificador. 

40min. 

Não Capacete 

Liquidificador 

Papéis 

Leite 

Grampos de cabelo 

Coletivo Parabelo 

 

Animal Laborans. 

120min. 

Não Coleira 

Grupo Estandarte 

 

Um uísque para o Rei Saul. 

30min. 

Iluminação 

 

Vinho 

Copos 

Maca hospitalar 

Velas 

Guto Lacaz 

 

Helicubo. 

15min. 

Não Helicóptero de brinquedo 

com controle remoto; 

Cubo branco de faces ocas. 

Ramilla Souza 

 

Retratos – Escolha de uma 

memória de infância 3. 

25min. 

Sonorização Televisão 

Aparelho de DVD 

Mesa 

Vestido 

 

                                                           
20

 Para leitura deste quadro considerem-se as especificações realizadas para o “QUADRO 7”. 
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(continuação)  

QUADRO 8 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (SEGUNDA EDIÇÃO) 

   Fotografias 

Ramilla Souza Retratos de Infância. 

 

*Parâmetro de duração não 

se aplica.
21

 

Não Brinquedos infantis 

Ricardo Alvarenga 

 

Hominidae 

600min. 

Não Frutas 

Barbante 

Árvore 

GIM - Grupo de 

Interação Mila-San 

Fenomenum Praxis. 

40min. 

Não Tinta 

Corda 

Flores 

Coletivo Lamparina do 

Mundo 

 

Magrismo. 

30min. 

Não Lona preta 

Lixo 

Heloisa Sousa 

Maurício Motta 

 

Experimento de 

Possibilidades para 

Mac(Beth) 

40min. 

Iluminação Tinta 

Areia 

Cadeira 

Vestido 

Televisores 

Anel 

Rubiane Maia 

 

Observatório – Resumo para 

a insanidade 

660min. 

Não Carimbo 

Almofada para carimbo 

Caneta 

Caderno 

Fio de lã 

Cadeira 

Makários Maia 

 

Máscara do Bode. 

40min. 

Não Placa de metal 

Estilete 

Furadeira 

Alicate 

Arrebite 

Fita de cetim 

Carol Piñeiro 

Juão NIN 

 

Não Pise na Dama. 

40min 

Iluminação 

Sonorização 

Balões de festa 

Fita de cetim 

Tinta 

Burca 

Joevan Oliveira 

 

Auto Biokhraphia. 

30min. 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Cadeira 

Mesa 

Aparelho de som 

Laptop 

Wellington Junior 

Edmilson Miranda 

 

Desterritorializações 

Estético-Científicas... ou 

Sobre a Criação Artística, 

Pesquisa Acadêmica e  

Iluminação 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Textos impressos 

Livros 

Laptops 

                                                           
21

 “Retratos de Infância” trata-se de uma exposição de registros de várias performances de mesma temática a 

partir de entrevistas e colaboração de diversos indivíduos, cuja duração individual não foi fornecida pela 

performer inscrita. 
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(continuação)  

QUADRO 8 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (SEGUNDA EDIÇÃO) 

 Bordas. 

60min. 

  

Artur Matuck 

 

Sim ou Não? Questões para 

um si mesmo outro. 

20min. 

Não Televisor 

Aparelho de Blu-ray 

Cadeira 

Izidório Cavalcanti 

 

Nossos Períodos. 

30min. 

 

Não Metrônomo 

Cálice 

Peixe Dourado 

Folhas de papel 

Grupo TOTEM 

 

Silência. 

45min. 

Iluminação 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Mel 

Folha de Bananeira 

Cabelos 

Material percussivo 

Travessa de barro 

Areia 

Cumbucas de barro 

Barbante 

Andaimes 

Guitarra 

Baixo elétrico 

Instrumentos percursivos 

Pedras 

Otavio Donasci VideoTango. 

15min. 

Iluminação 

Sonorização 

Televisor de Led 

Aparelho de DVD portátil 

Câmeras de 

monitoramento 

Cabo de força 

Régua de força 

Transformadores 

Suporte de busto 

Abraçadeiras 

Garrafas plásticas 

Sangue falso 

Gabriel Brito Nunes 

 

Passagens da vida de 

Gabriel. 

Duração Indeterminada. 

Sonorização Vestido 

Peruca 

Batom 

Tábata Costa 

 

Traje do Paulistano. 

20min. 

Não Bolsa 

Máscara de gás 

Capa de chuva 

Caneta 

Livro 

Óculos 

Camisinha 

Carteira 

Christina Fornaciari Duro-Macio. 

Duração Indeterminada. 

Não Cachaça 

Torresmo 
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(continuação)  

QUADRO 8 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (SEGUNDA EDIÇÃO) 

Christina Fornaciari 

 

Letra Líquida. 

45min. 

Não Cortes de tecido 

Gelatina 

Livro 

Christina Fornaciari 

 

Performafunk. 

 

*Parâmetro de duração não 

se aplica.
22

 

Não Cortes de tecido 

Colar Elizabetano 

Asas de anjo 

Christina Fornaciari 

 

Veia. 

45min. 

Não Cadeira 

Cortes de tecido 

Christina Fornaciari 

 

Suor Mestiço. 

90min. 

Não Suor 

Absorventes 

Marcador atômico 

Christina Fornaciari 

 

Agudás. 

60min. 

Não Tinta corporal 

Agulhas de acupuntura 

Miniaturas de bandeiras 

Christina Fornaciari 

 

Tez. 

Duração Indeterminada 

Projeção Multimídia Barraca 

Datashow 

Câmera fotográfica 

Christina Fornaciari 

 

Visual Biography. 

20min. 

Não Corte de tecido 

Caneca 

Arroz  

Feijão 

Charlene Sadd 

 

Efeito Colateral. 

10min. 

Não Cadeira 

Linha 

Obscena 

 

Festa no Metrô. 

120min. 

Não Aparelho de mp3 

Fones de ouvido 

Taças de vidro 

Adereços diversos 

N3Ps 

 

Corpoalínguacorpoalíngua. 

60min. 

 

Projeção Multimídia Lençóis 

Toalhas 

Canetas 

Livros 

Selvática Ações 

Artísticas 

 

Comi o pônei que regininha 

me deu. 

15min. 

Projeção Multimídia Mangueira luminosa 

Capacete 

Cabos de força 

Fita isolante 

Laptop 

Multiprocessador 

Frutas 

Leonardo Mouramateus Fui à guerra e não te chamei. 

30min. 

Não Malas 

Peças de roupa 

 

 

                                                           
22

  “Perfroma Funk” é um projeto de performance envolvendo um grupo de distintas ações, apresentadas no 

Circuito BodeArte através de vídeo. A duração e cada ação não foi informada pela performer inscrita. 
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 (conclusão)  

QUADRO 8 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (SEGUNDA EDIÇÃO) 

Coletivo ES3 Corpo Manifesta. 

30min. 

Iluminação 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Bandeira 

Colete de orixá 

Chapéu de orixá 

Arma de brinquedo 

Corte de tecido 

Tinta 

Arroz 

Feijão 

Pão 

Boneca 

Panfletos 

Coletivo ES3 Medula Abissal. 

30min. 

Sonorização Cabos de som 

Caixa amplificada 

Máscara 

Corda de caranguejos 

Pedaleira de guitarra 

Coletivo ES3 Marionetes e Ventrículos. 

20min. 

Iluminação 

Sonorização 

Elástico 

Coração de boi 

Máscara de carne 

Roupas infantis 

Coletivo ES3 O que Egon Schiele estaria 

dizendo. 

15min. 

Iluminação Nada a especificar 

Andreia Aparecida 

 

A Espera. 

 

*Parâmetro de duração não 

se aplica.
23

 

Iluminação Cortes de tecido 

Livro 

Cadeira 

Os Conectores Vida. 

 

*Parâmetro de duração não 

se aplica.
24

 

 

Não Sofás 

Manequim 

Carro 

Moedas 

Cartazes 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2012). 
 

 

No que concerne a segunda edição do Circuito BodeArte temos uma grande 

diminuição no número de trabalhos que utilizam tecnologia cênica para construírem suas 

                                                           
23

  “A Espera” é o nome de um projeto da performer que reúne um conjunto de ações realizadas por ela e cuja 

duração das partes não foi informada no ato de inscrição. Foi apresentada no Circuito BodeArte através de vídeo. 

24
  “Vida” é o trabalho de instalação do coletivo Os Conectores realizado durante o Circuito BodeArte, ele 

conteve diversos vídeos de diferentes performances realizadas no espaço da rua que foram transmitidos 

simultaneamente. A duração de todos os trabalhos mostrados na instalação é indefinida, portanto assumimos 

aqui que o padrão da duração não pode ser aplicado.  
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ações. Em 2012 podemos notar que o uso de sonorização se sobressai do grupo de tecnologias 

consideradas, estando presente em pouco mais de 30% das performances inscritas no evento. 

Por sua vez o uso de iluminação cênica diminui drasticamente, apresentando somente 

em 20% dos trabalhos, numericamente e percentualmente menos do que na edição de 2011. A 

projeção utilizada em cena tem um aumento considerável, levando em conta os dados da 

edição anterior do Circuito, e é usada em 24% dos trabalhos dos participantes em 2012. 

O uso de tecnologias cênicas nas performances, embora tenha diminuído na segunda 

edição do Circuito BodeArte, ainda continua marcantemente presente como elemento ligado a 

ações que são realizadas in doors, pois, outra vez, o grupo daqueles que não fazem uso dessas 

tecnologias é composto quase inteiramente de performances que se realizam em espaços 

abertos, na própria rua, e/ou em itinerância. 

Estabeleça-se como ponto de observação dessa discussão sobre as tecnologias cênicas 

que, embora parte dos trabalhos as utilize para fins similares em que são usadas no teatro, 

criação de foco de luz, produção de ambiência para a ação, composição cenográfica e 

espacial, na maior parte deles essas tecnologias aparecem como elemento questionado em seu 

uso, seja pela sua negação a partir do que afirma a ação, seja pela sobreposição de funções 

diferenciadas destas tecnologias, ou simplesmente por um desvio de seu uso na relação com o 

corpo em cena. 

No grupo de performances que fizeram parte do evento em 2012 temos novamente o 

destaque para o uso de objetos cotidianos cujos usos e funções são desviados em direção a 

outras formas de acionamento em interação com o corpo. Dentre esses objetos encontram-se 

grupos discerníveis como material de escrita, peças de mobiliário, alimentos de origem animal 

e vegetal, dentre outros. 

Há também o uso mais presente de objetos eletrônicos low tech, ou seja, tecnologias 

de comum uso e de custos médios ou elevados, acessíveis ao público em geral, como 

notebooks, televisores, brinquedos eletrônicos, etc. Esses objetos presentes em quase 40% dos 

trabalhos inscritos, passam a representar um grupo considerável de objetos que são pensados 

na performance arte tal qual a apresentada pela segunda edição do Circuito. 

Outro grupo, este de menor escala percentual, começa a se destacar em 2012 dentro 

um novo padrão nas práticas do Circuito BodeArte, o de uso de animais, ou de produtos de 

derivação animal (carne, órgãos e pele) na ação. Ponto sempre controverso nas pautas que 

discutem a performance arte, sobretudo em uma particular derivação dela que se conecta a 

ritualização primitiva e sacrificial de animais, a interação com outro corpo vivo, mais do que 
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necessariamente com as reminiscências deste corpo já morto, sempre atraíram grandes 

debates sobre aspectos morais e éticos desse tipo e ação. 

Todavia, historicamente essa prática de inter-relação com o corpo do animal, vivo ou 

morto, e com os seus subprodutos socialmente comercializados, parece resistir como padrão e 

questionamento dentro da performance arte
25

 e a partir dessa edição do BodeArte passou a 

aparecer com mais incidência, assim como na edição que ocorreu 2013.  

Temos uma repetição dos índices da primeira edição no que diz respeito à criação de 

objetos específicos para realização da performance, seja através de modelagem e engenharia 

de materiais, ou combinação de dois objetos criando um terceiro para atender as necessidades 

do performer. Algumas performances como “VideoTango” de Otávio Donasci e “Helicubo” 

de Guto Lacaz, operam a partir dessa lógica específica de combinação e interconexão de 

objetos criando um terceiro objeto funcional para o desenvolvimento de suas ações. 

Por fim, em termos de duração temos uma diminuição do número de ações com 

possibilidade de variação nesse parâmetro. Em valores comparativos diretos entre os números 

da primeira e segunda edição do Circuito BodeArte, a quantidade de ações com duração 

indeterminada teve decréscimo de aproximadamente 60%. 

Devido a uma presença mais acentuada de instalações, exposições e vídeos que 

reúnem projetos artísticos que são compostos por diversas etapas, temos um valor maior de 

trabalhos aos quais os parâmetros de duração usados não podem ser aplicados. 

As ações de longa duração, segundo o referencial apontado anteriormente, tiveram 

também maior participação nessa edição do Circuito BodeArte, variando entres dois turnos do 

dia até um dia inteiro de realização de performances. Contudo, dessa vez todas as ações de 

longa duração foram realizadas presencialmente e não apresentadas através de registro do seu 

processo. A ação mais longa, a performance “I Like Nordeste and Nordeste Likes Me”, 

realizada pela performer Grasiele Sousa, levou dois dias da programação do evento para ser 

realizada tal qual previsto na proposta da performer. 

Vejamos agora o que tem a nos apresentar sobre esses pontos o quadro referente à 

terceira edição do Circuito BodeArte. 

                                                           
25

 São vários os performers que possuem trabalhos nesse campo, para citar alguns, temos trabalhos como o de 

Hermann Nitsch e seu Orgien Mysterien Theater, concebido na década de 1950, e com mais de cem 

performances apresentadas entre 1962 e 2010, sobre esse espaço sacrificial do animal vivo em rituais artísticos 

que envolvem o retorno a uma experiência existencial primitiva do humano. Poderíamos ainda citar a 

performance Meat Joy (1964) de Carolee Schneemann, que como aponta a performer é um rito erótico e sensual 

de celebração da carne como matéria/material. Para citar um exemplo mais próximo, temos no território 

brasileiro performances como “Tiradentes: Totem Monumento ao Preso Político” realizada em 1970 por Cildo 

Meireles, onde dez galinhas vivas são queimadas presas a uma estaca de madeira como ritual político de 

homenagem e presentificação dos mortos pela ditadura militar.  
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(continua)  

QUADRO 9
26

 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

NOME TÍTULO DO TRABALHO USO DE 

TECNOLOGIAS 

CÊNICAS 

MATERIAIS USADOS 

NO TRABALHO 

João Vilnei The Artist Ins‟t Present. 

5min. 

Não Camisa vermelha 

Impressão A3 

Júnior Pimenta Entremeio. 

50min. 

Não Câmera 

Fita adesiva  

Flávia Naves Figuras Públicas. 

240min. 

Não Orelhas de burro 

Máscara de porco 

Joanna Barros Espaço Interno. 

2min. 

Não Bexiga 

Mangueira 

Água 

Adriana Ayub Passagem. 

30min. 

Não Tecido branco 

Moringa de barro 

Líquido vermelho 

Argila branca 

Vitor de La Roque O Ovo e a Galinha. 

21 dias. 

Iluminação Ovo fertilizado 

Chocadeira de acrílico 

Lâmpadas incandescentes  

Água 

Termostato  

Termômetro ambiente 

Filipe Porto Schadenfreude: O 

Relacionamento. 

20min.  

Não Vestido branco 

Baldes translúcidos  

Papel kraft  

Fita de cetim vermelho 

Pedestal  

Grupo TOTEM Nem Tente. 

30min. 

Iluminação 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Elásticos pretos 

Balde de alumínio  

Tiras de papel  

Garrafas de cerveja  

Cano de esgoto  

Projetor multimídia 

Guitarras  

Instrumentos de percussão  

Maria Rosa Marinho 

Menezes 

Transpassagens. 

180min. 

Não Argila 

Água 

Vinho 

Sangue 

Pedras 

Plástico 

Tinta 

Descompan(h)ia  

Demo_lições Artísticas 

iLTDAs 

Hoje não Estou Fazendo 

Arte. 

20min. 

Não Nenhum 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Para leitura deste quadro considerem-se as especificações realizadas para o “QUADRO 7”. 
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(continuação)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

OutroLuiz Livre (português-francês). 

Duração Indeterminada. 

Não Livros 

Canetas 

Bloco de notas 

Ingrid Azulejo Lazúll. 

90min. 

Não Cama 

Lençol 

Argila 

Transitório 35  “Ceci n‟est pas une pipe” 

(Isso não é um cachimbo). 

50min. 

Não Cadeiras 

Guarda-chuva 

Óculos de mergulho 

Salto alto 

Plástico filme.  

Maíra Vaz Valente Entre as Formas Dissolvidas 

do Desejo. 

30min. 

Não Camisetas 

Elásticos 

Fernando Lopes Isso Pode não ser Dança? 

15min. 

Iluminação Flores 

Agulhas cirúrgicas 

Cláudia Oliveira Falo Ela: Antropomorfias do 

Ser. 

5min. 

Projeção Multimídia Maçãs 

Camisinhas  

Boneco de bebê  

Batom 

Balões  

Projetor multimídia 

Washington Hemmes 

(Projeto CadaFalso) 

Em Busca do Templo 

Perdido... 

02 semanas 

Não Fotografias antigas  

Objetos de estimação 

Álbum 

Espelhos 

Jurandi Juca Escultura Transitória. 

20min. 

Não Luvas 

Cadeira 

Tapa-olhos 

Bolas de gude 

Joto Gomo Respiração Imprópria. 

Duração Indeterminada. 

Não Chapéu 

Máscara de algodão 

Cocaína 

Suelen Pessoa Pão. 

120min. 

Não Farinha de trigo 

Andréia Aparecida Esta não sou eu e Aquilo não 

é um Cachimbo. 

60min. 

Não Máquina fotográfica 

Mamutte  CUmelô (Vendedor de 

Bianal). 

840min. 

Não Esculturas em vacuum 

forming de nádegas 

Caixote de madeira 

Projeto EntrelinhaR  EntrelinhaR. 

180min. 

Não Papel 

Envelope 

Canetas 

Tintas 

Bolsas 

Linhas 

Livros 

Revistas 

Máquina de escrever 

Agulha 

Tesoura 

Cola 

Flores 

Folhas de árvore 
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(continuação)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Pâmela Guimarães A[TEMPO]RAL 

10min. 

Não Relógio 

Cigarro 

Isqueiro 

Cinzeiro 

Elen Braga Gruber Sem Título. 

150min. 

Não Sapatos de ferro 

Priscila Davanzo Every Day People Every 

Day Life II. 

45min. 

Não Nenhum 

Karlene Bianca Desperdício. 

30min. 

Não Blocos de alvenaria 

Anágua 

Terra 

Tijolos 

Grupo EmpreZa  Tríptico. 

30min. 

Não Baldes de metal 

Terra vermelha 

Bloco de parafina 

Saco de carvão 

Ralador 

Peneira 

Maça para pilar. 

GIM – Grupo de 

Interação MilaSan  

SMS. 

20min. 

Não Roupas azuis 

Jota Mombaça Corpo-Colônia. 

10min. 

Não Pedras 

Pá 

Nina Caetano Mulher Bomba. 

60min. 

Não Roupa preta 

Niqab 

Bloco de papel 

Giz 

Placa 

Mary Vaz Anônimo(a). 

25min. 

Iluminação 

Projeção Multimídia 

Terra 

Corda 

Folhas de árvores 

Amido de milho 

Água 

Cinta de cavalo 

Projetor multimídia potes 

de barro 

Água 

Sino 

Ronaldo Záphas e PELE 

– Performance 

Laboratório de Estudos 

Vista Minha Pele – 

Movimento I. 

30min. 

Não Plástico filme 

Vestido de noiva 

Coração de boi 

Raphael Couto Sem Título (Quadrado 

Negro). 

40min. 

Não Tatuagens infantis 

provisórias 

Tauana M. Território Oficial. 

45min. 

Não Giz 

Corpo 

Documentos 

Pasta de arquivos 

Carimbos 

Crachá 

Constituição brasileira 

Prancheta 

Canetas 
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(continuação)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Lucía Naser dIsCoNtInUaNiMaLiDaD. 

45min. 

Iluminação 

Sonorização 

Mala 

Roupas esportivas 

Naiana Magalhães Conflito Fásico. 

05min. 

Não Mesa 

Assadeira 

Galinha abatida 

Biagio Pecorelli  Super Lover Man. 

40 dias 

Não Urso de pelúcia 

Márcia de Azevedo 

Lopes 

Trecho. 

20min. 

Não Escada 

Máquina fotográfica 

Angelo Luz Adonai. 

30min. 

Sonorização 

Projeção Multimídia 

Argila branca 

Pérolas artificiais brancas 

Cetim brocado preto 

Seda pura 

Projetor multimídia 

Sino tibetano 

Fumaça 

Ricardo Alvarenga Jesus. 

01 ano. 

Não Traje de Jesus 

Joesér Alvarez Sentido? 

20min. 

Não Carteira escolar 

Banco 

Cavalete 

Tela 

Pincel 

Água 

Coletivo Madeirista  Inventário das Sombras. 

50min. 

Não Rolos de pintura 

Tinta 

Bandeja 

PerformAtiva  Gozo Eterno. 

15min. 

Não Saco plástico 

Escada 

Maleta 

Leite 

Artur Matuck VOX2SKIN : Questões da 

Pele-Corpo para Fala-e-

Mente. 

20min. 

Não Microfone 

Luvas de borracha 

Câmera tátil 

Grasiele Sousa I Like Nordeste and 

Nordeste Likes Me. 

1440min. 

Não Pentes 

Escovas 

Cobertor 

Sino 

Travesseiro 

Feno 

Coletivo Quando Coisa  Os Amantes – Exercício 

número 2. 

120min. 

Não Tecido branco 

Coletivo Osso  Tapando o Sol coma 

Peneira. 

10min. 

Não Peneiras 

Tete-a-Teta  Pelos Pêlos. 

240min. 

Não Tesoura 

Kanekalon 

Náilon 

Cláudia Paim Fluoxetina. 

30min. 

Não Vestido 

Tesoura 
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(continuação)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Alexandre Lucas Eu Faço a Coisa e a Coisa 

me Faz. 

60min. 

Não Tinta 

Pincéis 

Látex 

Bárbara Ahouagi 30 Manhãs. 

30 dias 

Não Celular 

Espelho 

Marcela Antunes De um Diálogo com as 

Sutilezas que Insistimos em 

Chamar de Horizonte. 

2min. 

Não Cisal 

Fábio di Ojuara Procurando um Lugar 

Melhor para a Terra. 

Duração Indeterminada 

Não Isopor 

Tinta 

Cola 

Papel 

Naira Ciotti Tombadilho: 

Reperformance. 

05min. 

Iluminação Goma de Tapioca 

Tecidos de algodão 

Muletas 

Fernando Ribeiro Tradição e Inovação. 

60min. 

Não Corda 

Galhos de araucária 

Folhas de bordo 

Jota Cavalcante Hairnet Paradise. 

210min. 

Projeção Multimídia Xícaras 

Bules 

Tecido 

Projetor multimídia 

Ungulo  Ungulo. 

40min. 

Não Lanterna 

Cortina preta 

Balaclavas 

Tinta 

Raíssa Inocêncio Abertura da Vênus. 

40min. 

Projeção Multimídia Bacia 

Água 

Conchas 

Projetor multimídia 

Thaíse Nardim O Anti Mel-O-Drama. 

40min. 

Iluminação Papel alumínio 

Glucose de milho 

Geléia de morango 

Lâmina 

Sangue 

Taça de vidro 

Wilma Farias Que Cidade é essa? 

120min. 

Não Nenhum 

Sandra Bonomini Kiwo (man) 

30min. 

Não Kiwis 

Bacia 

Plástico branco 

Peruca 

Vestido 

Sutiãs 

Sapatos de salto alto  

Papel de jornal  

Calcinha 

Blusa  

Renan Marcondes 

Cevales 

Manual Civilizador para um 

Peso sem Nome. 

40min. 

Não Giz de lousa 

Gaveteiro de aço 

Lápis 

Tábua de madeira 

Cadeira 
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(continuação)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Rogério Nunes Marques Torpor/Trans/Urbano/Intra/S

ub/Mundo. 

180min. 

Não Peruca 

Garrafa de vinho 

Rubiane Maia Apreço. 

120min. 

Não Pérolas 

Água do mar 

Fio de nylon 

André Ramanery Aos pés de Aracne. 

120min. 

Não Cadeira 

Barbante 

Tesoura 

Esmalte 

Vaselina 

Velas 

Coletivo Ambulante  BANQUETE... Uma 

Conversa sobre Amor. 

240min. 

Não Mesa 

Cadeiras 

Jarro de cerâmica 

Bacia de cerâmica 

Tábua de madeira 

Panos de prato bordados 

Karen Tribess Acostume-se II. 

15min. 

Projeção Multimídia Notebook 

Projetor multimídia 

Tela de projeção 

Lúcio Agra Re-vestir-se. 

40min. 

Não Textos digitados 

Roupas 

Máscaras 

Pipa em forma de águia 

Óculos de mergulho 

Recy Freire Catalepsia. 

Duração Indeterminada. 

Não Flores 

T. Angel Me See You. 

01 dia e 30min. 

Iluminação Bacia de lata 

Esponja para banho 

Água 

Velas 

Farinha 

Sal grosso 

Equipamento de suspensão 

corporal 

Zmário To Much Trans 2013. 

240min. 

Não Tomate 

Cia Excessos  O Outro Beijo no Asfalto. 

30min. 

Não Vestido de noiva 

Traje de noivo 

Kysy Fischer Eu não Precisava Ver para 

Notar que os Canteiros de 

Flores Tinham sido 

Destruídos. 

60min. 

Sonorização Lenço 

Vestido 

Plantas 

Felipe Cidade Invidia – Não há 

Autoridade, Apenas Nós 

Mesmos. 

20min. 

Não Mesa 

Cadeiras 

Equipamento de tatuagem 

Marcelo D‟Ávilla Gender Freeeak. 

05min. 

Iluminação Argila 

Tinta 

Mesa 

Potes 

Fita adesiva 
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(continuação)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Tatiana Duarte Fêmeo Parte II. 

05min. 

Não Chuveiro 

Semyramys Monastier Monstre Julia – Sopa 

Instalação. 

180min. 

Iluminação Alimentos orgânicos 

perecíveis e sintéticos 

Jean Sartief SM. 

30min. 

Iluminação Argila 

Coleira de couro com duas 

guias 

Antônio Wellington de 

Oliveira Júnior  

TRACEaFACE. 

Duração Indeterminada. 

Não Pôsteres 

Christina Fornaciari Dois Franciscos. 

300min. 

Não Barco de metal 

Bóias 

Pneus 

Sacos de lixo 

Amor Experimental O Amor é Phodido. 

07min. 

Iluminação Espuma 

Computador 

Projetor 

Microfone 

Maria Eugênia 

Matricardi 

Corpo Contra Conceito. 

25min. 

Não Caminhão pipa 

Mangueira 

Água 

Marcelo Gandhi Ciclo de Palestras 

Eurocêntricas. 

40min. 

Não Máscara de papel 

Roupas adidas 

Hugo Houayek Armadilhas da Pintura. 

20min. 

Não Botas 

Giz 

Wolder Wallace Brinde. 

60min. 

Não Taças 

Tinta 

Água 

Baldes 

Tecido 

Maria Cláudia Vargas Vestígios. 

02 dias 

Não Nenhum 

Marcelle Louzada Infra Vermelho. 

90min. 

Não Saia 

Protetor oftalmológico 

Cesta de palha 

Maçãs do amor 

Gilmara Oliveira Colheita. 

05 meses. 

Não Papel sulfite 

Arame cabelo de anjo 

Arbustos 

Qoletivo  STATUSpessoaldocasobliQ

UO. 

60min. 

Não Mala 

Capacetes 

Aventais 

Botas 

Canetas 

Fotocópia de livro 

Toalha 

Fita isolante 

Carimbo 

Patinho de brinquedo 

Sofia Bauchwitz Um Possível Glossário 

Feminino. 

15min. 

Não Tecidos 

Barquinho de papel 
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(conclusão)  

QUADRO 9 – PERFIL DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO CIRCUITO 

BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Grupo de Pesquisa 

Corpos Informáticos  

Kombunda. 

20min. 

Não Kombi 

Yuri Tripodi Sizígia – Experimento para 

Manter(-se). 

50min. 

Sonorização Cela 

Tecido 

Cacos de vidro 

Lanterna  

Coletivo ES3 Bodeações. 

10min. 

Não Placa 

Vinícius Cortez Baixe o Zíper; Siga em 

Frente; Mude o Mundo. 

Duração Indeterminada. 

Não Calça jeans 

Coletivo Filé de Peixe  Piratão. 

240min. 

Não Videoarte pirateada 

DVDs 

Aramado 

Megafone 

Dinheiro 

Coletivo PataPalo  A Jangada Voltou Só. 

07min. 

Iluminação 

Sonorização 

Chapéu de palha 

Jangada de papelão 

Terno 

Otávio Donasci Vídeo Tango. 

15min. 

Iluminação 

Sonorização 

Televisor de Led 

Aparelho de DVD portátil 

Câmeras de 

monitoramento 

Cabo de força 

Régua de força 

Transformadores 

Suporte de busto 

Abraçadeiras 

Garrafas plásticas 

Sangue falso 

Guto Lacaz Eletroperformance. 

10min. 

Não Varetas de neon 

Reatores 

Sarrafos 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2013). 
 

Na terceira e diferenciada edição do Circuito BodeArte os trabalhos inscritos reuniram 

um índice menor da presença do uso de tecnologias cênicas para sua realização. O número de 

trabalhos que se enquadra nesse grupo equivale a 18% do total de inscritos. Enquanto 14% 

dos participantes fizeram uso de iluminação cênica, 7% usaram de sonorização, e um 

percentual igual utilizou projeção multimídia associada à cena. Novamente grande parte das 

performances que faz uso dessas tecnologias ocorre em espaços internos, edifícios teatrais, 

escolas de arte, galerias, casas de show, espaços próprios de ateliê, ou sedes de coletivos. 

O índice cada vez mais baixo desse uso, num cruzamento com maior participação de 

outras regiões geográficas do Brasil, e aumento do tempo de atuação no campo da 

performance de artistas que já ultrapassaram o primeiro quinquênio de atividade, nos chama a 

atenção para uma possível relação entre estes fatores, e gera mais questionamentos 
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importantes para serem pensados em termos de políticas públicas de mapeamento e outras 

pesquisas no campo da performance: existiriam diferentes relações criativas que interferem na 

opção ou consideração em se relacionar com essas tecnologias cênicas entre as regiões 

brasileiras com produção artística em performance arte? De que maneira a relação de 

pertencimento conceitual da performance às artes cênicas, visuais ou sônicas, nos modo como 

são ensinadas nas escolas e curadas nos museus, galerias, teatros e palcos, interfere na relação 

criativa do performer e na sua escolha por lidar, ou não, com certas tecnologias desses 

respectivos territórios das artes? Até que ponto o performers tem formação, conhecimento e 

escolha para trabalharem com essas tecnologias, e perceberem como elas podem operar em 

seus trabalhos?  

Muitas outras perguntas poderiam ainda ser feitas a partir da inferência que nos é 

apontada por esses dados referentes aos usos de tecnologias da cena, seja pelo ponto de vista 

técnico, orçamental, formativo, criativo, e outros mais, contudo o que fica claro é que existe 

um determinado uso dessas tecnologias relacionado a performances que tomam lugar em 

espaços internos, ao invés da opção pelo uso da luz ambiente que se faz quando espaços 

externos são escolhidos. 

No ano de 2013 temos padrões menores e mais dispersos com relação aos materiais 

usados nas performances. O uso de animais, ou produtos de derivação primária destes 

animais, é percentualmente menor, mas ainda similar numericamente ao apurado na edição de 

2012 do evento. 

Temos uma presença nítida também do uso de materiais orgânicos de origem vegetal 

(grãos, frutas, folhagem, etc.) que aparecem em aproximadamente 10% das performances 

inscritas. Soma-se a esse índice o uso de materiais naturais (conchas, pedras, terra, água) que 

também se apresenta em cerca de 8% dos trabalhos. Ao criarmos uma conjuntura entre esses 

três índices de uso de materiais, coletados ou comprados, mas de origem viva e/ou natural, 

temos exponencialmente um padrão de cerca de 20% do total de inscritos inclusos nesse 

grupo. 

Ao mesmo tempo temos a permanência de um grupo predominante de performers que 

utilizam materiais sintéticos e industrializados em suas ações, dentre os quais alguns micro-

padrões podem ser apontados, como o uso de peças de tecido e vestuário, de material de 

desenho e escrita, materiais de construção, e materiais de escultura e pintura (tintas, argila, 

etc.). 

Os objetos e materiais usados outra vez apresentam em sua maioria a manutenção de 

sua forma e o desvio de sua função, contexto e uso, como nos anos anteriores. Esse processo 
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ocorre tanto com objetos sintéticos e industrializados, e com materiais de origem viva e/ou 

natural, demonstrando que potencialmente as ações de performance que encontramos no 

Circuito se concentram em operações conceituais advindas de alterações do limite funcional e 

de utilidade social ligada ao material, ou objeto.  

Lembramos que conceitual não especifica uma operação abstrata e inativa, mas, pelo 

contrário, é força motriz de uma ação de criação de outras potências dentro da leitura 

normatizada das formas, objetos e comportamentos como os conhecemos e acolhemos em 

determinados contextos. 

No que diz respeito à duração das performances inscritas no Circuito BodeArte no ano 

de 2013 temos um aumento de trabalhos participantes que possuem longa duração, dessa vez 

num intervalo que vai de dois turnos de um dia, até um ano. 

Esse padrão ascendente que se forma, com relação à presença desse tipo de trabalho no 

Circuito BodeArte, parece demonstrar um contínuo interesse nesse campo de investigação por 

parte dos performers que se inscreveram no Circuito nessa faixa trienal que analisamos, a de 

uma expansão da dimensão do tempo e seus efeitos na ação do artista e na percepção do 

público. 

Se esse padrão se confirma em escala da produção artística no Brasil? Esse é 

novamente um questionamento do qual não podemos dar conta em contextos mais amplos 

devido à ausência de dados comparativos, de pesquisas de órgãos oficiais, ou de grupos 

independentes. 

Temos novamente a prevalência de um número enorme de trabalhos que se encontram 

na faixa de duração de até sessenta minutos, muito embora o número de trabalhos com 

duração acima desse limite, mas que ainda não podem ser considerados de longa duração 

segundo o referencial que adotamos, tenha aparecido dessa vez como um padrão presente em 

aproximadamente 13% dos trabalhos. 

A repetição dessa tendência de ações que se concentram no período entre dez minutos 

e uma hora não pode ser observada com a clareza necessária para seu entendimento apenas 

com base nos dados obtidos. Ele poderia indicar que o tempo das experiências propostas por 

performers se circunscreve nessa faixa porque são performances compostas por diversas 

ações, sequências de elaboração, ou cenas? Sim, talvez pudesse. Ele poderia ser 

compreendido como a reminiscência de um referencial que deriva do teatro comercial 

trabalhado sob outras lógicas dentro da performance arte? Sim, talvez pudesse. Ele poderia 

indicar o desejo do performer em não se comprometer com ações de longa duração num 
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contexto estranho ao dele, considerando o padrão já observado de crescimento de participação 

inter-regional? Sim, talvez pudesse. 

Contudo, as firmações qualitativas que possamos direcionar a essa faixa padrão de 

duração, de número prevalecente em todas as edições, não poderiam ser tomadas como 

corretas, pois nos dados fornecidos pelos performers não encontramos informações suficientes 

para tal. Para poder realizar esse tipo de afirmação seria necessário uma pesquisa em ampla 

escala e de duração aprofundada sobre a formação desses artistas, em paralelo com sua 

produção no decorrer de sua trajetória artística. 

A necessidade de tais pesquisas e sua importância para uma análise aprofundada do 

cenário de produção contemporâneo em performance arte, essa sim é um apontamento que 

podemos derivar desses dados, que como outros nessa pesquisa esbarram na precariedade de 

referenciais para construírem um mergulho mais específicos no que poderíamos chamar das 

“raízes” do campo da criação artística em performance no Brasil. 

Surge também um padrão merecedor de nota, que é o de performances com duração 

inferior a dez minutos, ações sucintas e pontuais, que variam entre dois e sete minutos, como 

é o caso das performances “De um Diálogo com as Sutilezas que Insistimos em Chamar de 

Horizonte” de Marcela Antunes, e “Espaço Interno” de Joana Barros, ambas com duração de 

dois minutos, onde temos a ação de correr a linha de sisal de um carretel pela linha do 

horizonte entre céu e mar, no caso da primeira, e a ação de encher um balão com água até que 

ele exploda, no caso da segunda. O padrão indicado por essas ações representa 7% dos 

trabalhos inscritos nessa edição do Circuito BodeArte. 

A seguir passaremos a etapa final de apresentação e análise dos dados reunidos pelo 

Circuito BodeArte em seus três anos de existência, dessa vez tabulando as propostas de cada 

trabalho inscrito. 

A coluna referente à descrição da ação toma por base os dados cedidos pelos 

performers no ato de sua inscrição, como nas demais etapas pelas quais já passamos. Nossa 

interferência ocorreu unicamente na padronização dos textos utilizando o tempo verbal 

pretérito. 
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QUADRO 10 – PROPOSTAS DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO 

CIRCUITO BODEARTE (PRIMEIRA EDIÇÃO) 

NOME TRABALHO  DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Chrystine Silva Outro Manifesto  “Outro Manifesto - Um Artista da Fome” propõe um diálogo 

que relaciona performance arte, instalação artística e dança 

contemporânea. Investiga em seu processo criativo a fome 

como ponto central da experiência humana, a fome como 

parte da identidade do sujeito latino-americano , b r a s i l e i 

r o, questionando como pensá-la no corpo do artista 

contemporâneo. Um trabalho que opera também a partir da 

obra de um dos principais escritores da literatura 

internacional, Franz Kafka, traçando neste diálogo o contato 

com um texto pouco conhecido do autor, “Artista da Fome”, 

que discutia há quase um século atrás o que significa ser 

artista e como o mundo responde a esta identidade. 

Sandro Souza Silva Dançando às Avessas  “Dançando as avessas” é resultado de uma pesquisa de 

Mestrado do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 

da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

Corpo sem órgãos, loucura, transe, êxtase, dança às avessas 

e experiência limite são alguns dos temas tratados em uma 

performance que mescla procedimentos do teatro, da dança e 

da performance arte. O universo paradoxal do corpo e da 

existência humana é apresentado utilizando-se da poética do 

escritor e encenador francês Antonin Artaud e da mítica 

hindu, com sua filosofia milenar. 

Jota Mombaça 

Zmário 

Isto não é bodyart  

 

"Isto não é body art", da série "Depilação Masculina", em 

essência, trata do corpo do homem contemporâneo: limpo, 

asséptico, sem suor e sem pelos! Refire-se também ao 

“metrossexual”, o dito “homem que se cuida”, que vai ao 

centro de estética para pedicure, manicure, máscara facial, 

massagem relaxante, relaxamento capilar, maquiagem 

masculina e a depilação masculina! O homem deve ser 

belo!? Claro! Mas que corpo é este (da mulher e também do 

homem) excessivamente e artificialmente belo, plastificado, 

bombado, antitranspirante, limpíssimo, cheirossísimo, 

depiladíssimo? Ainda assim é corpo sem seus humores e 

cheiros tão próprios (feromônios); com as marcas do tempo 

que, inevitavelmente, marca; com as gordurinhas 

localizadas?! Na ação proposta por Zmário de terras baianas 

e performada por Jota Mombaça em Natal, o performer 

abaixa sua calça e depila em diversas composições duas 

região púbica. 

Jota Mombaça 

Yuri Kotke 

Paulo Oliveira 

Ramilla Souza 

O que está aqui está 

em todo lugar, o que 

não está aqui está em 

lugar algum  

 

O projeto "O que está aqui está em todo lugar, o que não 

está aqui está em lugar nenhum" tira seu nome de um 

axioma filosofia tântrica, filosofia oriental que assume que 

tudo faz parte do uno, que a realidade no pode ser dividida. 

Dessa forma, os impulsos eróticos e sexuais fariam parte da 

ascensão espiritual. Partindo desse princípio, assume que o 

erótico pode e deve aparecer no objeto artístico, e, numa 

proposta mais desafiadora, pode ser o foco central de uma 

obra movida pelo corpo em performance.  
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Grupo Estandarte Como se chama o 

nome disso? (1)  

Em "Como se Chama o Nome Disso? 1", a performer 

Marinalva Sousa está vestida de bailarina junto dos 

espectadores, carrega sapatilhas de ponta nos ombros e uma 

caixa de som nas mãos, as meias estão suspensas dos pés, os 

pés estão descalço. Ela vai até um canto do espaço de 

apresentação calça as meias e as sapatilha, liga a caixa de 

som, a partir da qual é emitida a música da ação. Se coloca 

na preparação em quinta posição do balé clássico, e tenta 

ficar nessa posição até acabar a música. Acabando a música 

a performer desliga o som, retira as sapatilhas, as coloca nos 

ombros, levanta a meia, fica com os pés descalços se integra 

ao grupo de espectadores. 

Grupo Estandarte Como se chama o 

nome disso? (2)  

"Como se chama o nome disso? 2" propõe uma ação de 

questionamento das nomenclaturas e seu status quo de 

limitação com relação a cena. Lança 

dessa maneira num jogo entre os integrantes do grupo e o 

próprio público questionamentos e supostas definições sobre 

a natureza da arte da performance e suas divergências e 

convergências com a cena de teatro, questionando antes de 

mais nada o poder do nome sobre o olhar que se lança sobre 

o corpo em cena. 

Grupo TOTEM Nicho-Portal do 

Imaginarium 

A encenação performática “Nicho-Portal do Imaginarium" é 

uma livre licença poética a partir da série de gravuras “Dos 

Seres Imaginários” de Airton Cardim, do “Livro dos Seres 

Imaginários” de Jorge Luiz Borges e das mitologias pessoais 

dos performers. Como outros trabalhos, o Totem mistura 

teatro, dança performance, artes visuais – as gravuras são 

superdimensionadas em projeções que se confundem com a 

iluminação e uma polifonia de vozes, uma instalação sonora, 

construída a partir de textos de Jorge Luiz Borges e Antonin 

Artaud. A polifonia de vozes cria uma atmosfera propícia 

para a execução da performance, que começa com 

caminhadas dançantes das performers. 

Tito de Andréa De Todos os Laços A performance "De Todos os Laços" consiste em um rito de 

passagem e de morte. O homem arma sua forca, seu espelho, 

troca de roupas, barbeia-se diante do espelho, sobe em seu 

caixote-palco-cadafalso e lê sua carta, seu último dito, sua 

despedida e justificativa. Rompeu todos os laços com a 

humanidade até que construiu o último que não poderá ser 

rompido. Coloca o laço no pescoço, desce do palco e sai 

com a forca no pescoço. A corda, que não está amarrada, 

cede e ele segue adiante, indo, indo, indo. 

Washington 

Hemmes 

Big Bang – 

performance 

literocínica 

Em "Big Bang - Performance Literocínica" temos o corpo 

penetrando a linguagem. A explosão pelo prazer e a 

contenção pelo medo. O sagrado e o profano. A luz e o breu. 

O riso, o sexo, a morte, a arte, a fé, o mistério, o desejo e a 

impossibilidade de tudo isso. Eros e Tanatos. Criar ou 

destruir: haverá diferença? 

Na ação um desnudo performer sai de um baú vendado e 

trazendo uma lanterna em mãos. O espaço encontra-se 

completamente no breu até que 

Hemmes nos revela a projeção de um vídeo, onde lê,  entre  
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  glossolalias e frases, um manifesto. 

Mandú 

Performance Art 

Proposições para o 

Recôncavo Nº2  

"Proposições Para o Recôncavo Nº 2" é uma reunião de 

ações que remetem à memória, ao imaginário do Recôncavo 

da Bahia. Essa região é marcada pela forte matricialidade 

afro. No período colonial consistiu num grande sítio da cana 

de açúcar e, consequentemente, um lugar escravocrata. 

A memória e os materiais estão presentes nesse trabalho que 

será realizado por meio de telepresença – também numa 

proposta de globalização do Recôncavo, esgarçando os 

limites entre o local e o global, e entre a matricialidade e a 

tecnologia. 

Mary Vaz Fragmentos de um(a) 

Anônimo(a)  

"Fragmentos de um ANÔNIMO" é parte do processo 

criativo performático: ANÔNIMO(A). Onde a performer 

questiona o seu anonimato enquanto pessoa que saiu do 

campo para cidade. Ela faz uma trajetória poética dessas 

raízes impregnadas de folhas, matos... 

Nesse fragmento, a performer mostra uma máscara primeira, 

a máscara enraizada nas memórias desse corpo arrastando 

inúmeras impressões e sentidos ainda fincados numa terra de 

absoluta paz e de encontro com a natureza – a casa dela. 

Usando um espelho, cola, folhas de árvore caídas, ela se 

coloca no espaço a serviço de um encontro entre 

performer/público. 

CIP - Coletivo 

Independente de 

Performance 

Esqueci meu coração  "Esqueci meu coração" surge através de discussões sobre as 

relações afetivas humanas em busca dessa entrega, disputa e 

interminável procura da medida certa. 

Quatro garotas, um coração de pelúcia vermelho e algumas 

frases clichês; disputando este coração, rastejando-se, 

gritando, chorando, gargalhando, fazendo tudo o que se faz 

num relacionamento. O que o trabalho transmite é tudo 

aquilo que sente em uma relação, amorosa ou não, tudo o 

que se vivência com o outro. Esta performance contou com a 

coordenação de Mary Vaz e Pâmela Guimarães. 

Charlene Sadd 

 

Rótulo – as 

impressões do corpo  

Esta apresentação de "Rótulo: as impressões do corpo" foi 

dividida em dois fragmentos. No 1º fragmento a performer 

tem uma tigela contendo 2 

litros de gelatina e um vídeo sobre o seu corpo projetando 

rótulos de diversos tipos de alimentos; A ação de comer se 

repete até que se acabe toda a gelatina ao som de panelas 

batendo e outros sons remixados. No 2º fragmento a ação 

também é uma ação repetitiva, onde o corpo passa 

aproximadamente sob a luz de um pendente (luminária) 8 

minutos chacoalhando, deixando que o som que saia neste 

momento seja o choque do 

seu corpo com seu próprio corpo. Ainda neste fragmento a 

performer se esparadrapa com um rolo de fita de 

empacotamento, ficando com o corpo quase imóvel pela 

privação que a fita causa aos movimentos das pernas. 

Carol Piñeiro 

 

Primeiro Entranha-se, 

Depois Entranha-se  

Em "Primeiro Estranha-se. Depois Entranha-se", a performer 

tendo sua cabeça envolta por um colar elizabetano, a 

performer atravessa lentamente um percurso no qual exista 

uma rotatividade grande de pessoas, utilizando um vestido 

vermelho (com uma cauda de 2 metros) revestido com 

rótulos da marca Coca-Cola. O vestido reafirma e ressalta a 

união do sujeito com o  próprio  vício, como um casamento,  
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  uma procissão, e até mesmo um sacrifício. O colar 

elisabetano situado em seu pescoço, esconde sua identidade 

obtendo uma auto-anulação do ser e uma supervalorização 

do objeto de consumo perante a um ser irracional que só 

consome e é engolido pelo consumo. A performer então se 

localiza em baixo de uma estrutura de ferro contendo um 

galão de 20 litros de Coca-cola que são despejados neste 

funil humano. 

Vinícius Dantas 

Felipe Gomez 

 

Bafo 2.0 "Bafo 2.0" propõe experiências meditativas baseadas na 

possibilidade de comunicação da atividade respiratória das 

pessoas. O sistema, sensível ao ar que sai através das narinas 

de seus “usuários”, traduz ritmos pulmonares em arranjos 

luminosos. A interface da instalação performática proposta 

para o BodeArte compõe-se de uma máscara em forma de 

tromba luminosa flutuante, equipada com sensores elétricos 

ligados a um microcontrolador (Arduino). 

Vinícius Dantas Subindo, Subindo, 

Subindo 

Em "Subindo, Subindo, Subindo" temos o performer 

subindo uma escada infinitas vezes (looping). O espectador 

é convidado a comparar essa ação em edições de velocidade 

digitais e naturais. A interação entre o vídeo e o corpo 

pretende discutir os efeitos da interação entre o humano e a 

tecnologia, as redefinições na percepção e ação do corpo 

mediado por suportes informáticos. 

Amor 

Experimental e 

Araramboiadefogo 

 

Volume Bode "Volume Bode" se constitui de uma caixa de papelão 

transpassada por conduítes . A brincadeira provocada trata 

de fazer a montagem na frente do público... ou/e com a 

participação do mesmo, e em seguida colocar a "caixa 

capacete" (cabeça de medusa) e sair andando, pulando, 

agachando e variando de velocidade, por entre o público. 

Uma vez assoprados os conduítes ,têm-se a produção de um 

espaço sonoro, um som que em uníssono lembra uma 

"passarada". 

Jean Sartief 

 

SM A performance "SM" é parte de uma provocação e pesquisa 

sobre o corpo e a sexualidade. O performer entra no espaço 

tocando um sino de coleira de animais, o público acompanha 

então o performer, completamente vestido de branco, se 

posicionar no espaço e cobrir totalmente sua face com uma 

pasta branca de argila.Coloca então em seu pescoço uma 

coleira com duas guias. Coloca o sino no chão e oferece as 

duas guias ao público, que, por sua vez, deve manipulá-las e 

assim conduzi-lo da forma e pelos caminhos que desejar. 

Wellington Junior 

 

Rei-de-Ratos Em "Rei-de-Ratos" o performer tece uma rede unindo 

pessoas pelos cabelos; tantas quanto se disponibilizarem 

para a ação. Delicadas tranças formam um aglomerado de 

corpos e pêlos, amontoados, unidos, aproximados. 

Joto Gomo 

 

Sintomas "Sintomas" é uma ação que traduz colocações inesperadas, 

sem ordem e sem desordem; Na performance o artista usa 

ataduras de finalidade médica e se envolve nestas, assim 

como em elementos encontrados no ato de realização da 

ação, no momento de seu acontecimento. 

A duração da ação é variável, podendo ter duração de horas 

como de apenas alguns minutos, estando esta em 

dependência dos sintomas descobertos pelo corpo no espaço. 
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Lúcio Agra O que pode a 

performance no 

Nordeste? 

Em "O que pode a performance no Nordeste?" o performer 

realiza a leitura performática do texto-manifesto que 

apresenta a primeira edição do Circuito BodeArte, de sua 

autoria. Entre trocas de máscaras, parafernálias, paródias, 

jogos de sentido e megafones, o público acompanha essa 

poética e incorporada enunciação das potências da 

performance no Nordeste à plenos pulmões. 

Marcelo Gandhi 

 

O Educador A ação performática "O Educador" parte da figura do 

Educador criada a partir da experiência do performer como 

tal no ensino público na cidade 

do Natal. A figura questiona os modelos, os padrões... o que 

afinal é educação? A partir desse questionamento, o 

performer dá vazão a esse alter ego, criando situações, 

através da voz e ação, para lidar com ele. 

Tábata Costa 

 

Interdito 2.0 A intervenção performática "Interdito 2.0" consiste em vedar 

olhos e boca com curativos (“band-aid”) e caminhar pelo 

espaço público, vulnerável à interação das pessoas. O 

trabalho começou como uma espécie de protesto mudo, que 

depois potencializou suas possibilidades na 

interação direta com pessoas em eventos e trocas artísticas e 

chegou nesta intervenção pública que é, ao mesmo tempo, 

uma intensa experiência de alterar a percepção do tempo, do 

espaço e dos outros. Em Interdito, há ainda um jogo de 

palavras: “inter” (entre, dentro) e “dito”, como uma 

referência a algo que está supostamente subentendido. 

Artur Scovino 

 

Levando os elepês de 

Gal para passear 

Em "Levando os elepês de Gal para Passear" o performer 

leva os elepês da cantora Gal Costa para passear com ele por 

onde for, fazê-los respirar novamente os ares das ruas onde, 

nos anos 80, transitavam das lojas para as casas, das casas 

para as festas, para outras casas, escolas... mostrá-los às 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. A intenção é 

discutir poeticamente a relação arte-vida, tempo-espaço, 

propondo participação de artistas, transeuntes, fãs, etc... 

Ramilla Souza 

 

A sinceridade pode 

causar marcas 

maiores 

A instalação interativa traça um paralelo performático entre 

a pesquisa da artista sobre sua própria sexualidade e a 

infância da mesma, operando através de pequenas frases 

escritas um espaço dialético entre as imagens utilizadas, do 

artista inglês Trevor Brown, e fotos pessoais da artista. 

André Bezerra 

 

Movimento-

Momento: 

Fragmentos no 

Tempo 

"Movimento Momento - Fragmentos no Tempo" explora a 

relação entre o sujeito fotografado e mídia,expandindo essa 

relação no tempo através dos movimentos dos corpos do 

performers sobre scanner de alta definição. 

Opera assim expansões, subtrações e fusões entre as formas 

do corpo, inserindo o tempo como dimensão fotografada e a 

ação do corpo como agente de uma edição em performance. 

Maicyra Leão 

 

Ação Estática – 

Registro de 

Performance na Rua 

de Maicyra 

A proposta de "Ação estática - registros de performance na 

rua de Maicyra" foi apresentar imagens fotográficas de 

performances já realizadas anteriormente. A mostra reuniu 

registros de 4 performances realizadas entre 2006 e 2009, 

sendo elas: Experimentos Gramíneos, Picola-Psicose 

Colateral, Luto e Guarda-corpo. 

Beto Leite 

Carol Piñeiro 

 

Sob Controle A exposição fotográfica "Sob Controle" parte dos registros 

de uma intervenção urbana. No trabalho os artistas 

espalham, pelas paredes da cidade, acessórios de 

computação, que aparentam ter alguma funcionalidade, ou 

subvertem o conceito do funcionamento de alguns aparelhos  
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Beto Leite 

Carol Piñeiro 

 

Sob Controle A exposição fotográfica "Sob Controle" parte dos registros 

de uma intervenção urbana. No trabalho os artistas 

espalham, pelas paredes da cidade, acessórios de 

computação, que aparentam ter alguma funcionalidade, ou 

subvertem o conceito do funcionamento de alguns 

aparelhos. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2011). 
 

 

Após discutirmos e expandirmos em diversas direções as circunstâncias e proposições 

do Circuito BodeArte, passaremos para algumas questões relacionadas as performances que 

constituíram as três edições do Circuito BodeArte. 

Traçando um jogo com o princípio da não-curadoria
27

, ou das múltiplas curadorias dos 

corpos que participam do evento, o que deixamos aqui não é um consenso, ou um termo de 

apaziguamento que prevalece sobre qualquer outra visão desses trabalhos, mas é o nosso olhar 

como um dos curadores na vasta rede que compõe o Circuito BodeArte. 

Primeiramente, e num esclarecimento geral, as performances que encontramos no 

Circuito BodeArte, não podem ser resumidas em um grupo único. Não podem ser discutidas 

por uma única teoria, não podem ser abordadas como uma forma de vida convergente. Elas 

formaram uma coletividade não coesa, como as práticas de performance dos diversos 

participantes do Circuito. 

Embora a circunstância e potência do Circuito BodeArte reúna essa grande gama de 

trabalhos, isso não nos aponta para uma série de performances que vem concordar, ou 

estabelecer consenso sobre a performance arte, nem, tampouco, sobre a performance como a 

praticam. 

Para dar apenas uma breve ideia, as performances que integraram as três edições do 

Circuito BodeArte partem de objetos literários (“De Todos os Laços”, “Big Bang – 

performance literocínica, “Corpoalínguacorpoalíngua”, “Re-vestir-se”, etc.), de sequências de 

ações organizadas em cenas (“Fragmentos de um(a) Anônimo(a), “Rótulo – as impressões do 

corpo”, “Não Pise na Dama”, etc,) , de jogos com elementos naturais como carvão, terra, 

folhas, de elementos culturais (“Nicho-Portal do Imaginarium”, “Hominidae”, “Tradição e 

Inovação”, etc.), de elementos tecnológicos (“Bafo 2.0”, “Eletroperformance”, 

“VídeoTango”, etc.),  de elementos autobiográficos (“Primeiro Entranha-se, Depois Entranha-

                                                           
27

 Ver Capítulo 2 (p. 117). 
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se”, “Auto Biokhraphia”, “Visual Biography”, etc.), da combinação de objetos cotidianos 

(“Levando os elepês de Gal para passear”, “Grampo”, “Magrismo”, etc.), da interação direta 

entre performer e público (“Unhas Defeitas”, “Volume Bode”, “Tapando o Sol com a 

Peneira”, etc.), das situações da rua (“Kombunda”, “Observatório – Resumo para a 

insanidade”, “Eróticoelha”, etc.), da leitura de manifestos (“O Que Pode a Performance no 

Nordeste”, “Corpo Menifesta”, “Corpo-Colônia”, etc.), das potências entre performance e 

instalação  (“Vida”, “A Sinceridade Pode Causar Marcas Maiores”, etc.), entre performance e 

fotografia (“Movimento-Momento: Fragmentos no Tempo”, “30 Manhãs”, etc.), entre 

performance e vídeo (“Sim ou Não? Questões para um Si Mesmo Outro”, “Fenomenum 

Praxis”, etc.), de situações políticas (“Bodeações”, “STATUSpessoaldocasobliQUO”, etc.), de 

elementos musicais (“Silência”, “Ungulo”, etc.), da ação envolvendo animais vivos e mortos 

(I Like Nordeste and Nordeste Likes Me”, “Nossos Períodos”, etc.), de questões relativas a 

sexualidade (“O que está aqui está em todo lugar, o que não está aqui está em lugar algum”, 

“Um Outro beijo no Asfalto”, etc.), de jogos de dominação e submissão (“SM”, “Tortura”, 

etc.), de procedimentos das vanguardas artísticas do início do século XX  (“Adonai”, “Comi o 

pônei que regininha me deu”, etc.), performances de longa duração (“Super Lover Man”, 

“Colheita”, etc.), microperformances (“Vestígios”, “Espaço Interno”, etc.), performance e 

artes visuais (“Sem Título - Quadrado Negro”, “Armadilhas da Pintura”, etc.), performances 

feministas (“Fêmeo parte II”, “Gozo Eterno”, etc.), e ainda mais possibilidades como 

pedagogias da performance, performance e ritual, autoperformances, sem contar com as 

variações entre as performances em si, performances cooperativas entre coletivos, 

performances individuais, performances com interação junto ao público, performances 

acionadas somente pelo performer. 

Como pudemos ver, dentro desse multiverso de cento e sessenta e três performances, e 

de uma quantidade semelhante de performers, temos muitas possibilidades de leitura e 

abordagem da prática da performance arte. Essa perspectiva torna simplesmente infrutífera a 

tentativa de um consenso entre os trabalhos inscritos no Circuito BodeArte. 

Mesmo que disséssemos que há semelhanças temáticas, o fato é que os padrões 

temáticos não são tão amplos, e inclusive os trabalhos que se encontram num mesmo padrão 

de tema, ou padrão de ação, ou padrão conceitual, possuem arcos bem distintos de abordagem 

com relação uns aos outros, algumas vezes por partirem de problemas geograficamente 

contextualizados na cidade/estado de onde vem o performer, algumas vezes por escolherem 

procedimentos que buscam discutir determinada questão a partir da história de vida do 

performer, ou às vezes devido à tomada de referenciais teóricos que no plano da pesquisa 
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acadêmica estão em desacordo. O que vemos é uma grande gama de vozes, que embora 

discutam num mesmo espaço e estejam atentas uma à outra, como propõe o Circuito 

BodeArte, são também singulares em seu modo de se colocar e acionar aquilo o que tem para 

dizer. 

 

(continuação)  
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NOME TRABALHO  DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Lúcio Agra 

 

Quatromilduzentoseses

sentaecincojpegs. 

 

Em "Quatromilduzentosesessentaecincojpegs" são 

discutidos os computadores que armazenam, hoje em dia, 

graças às memórias expandidas, milhares de imagens. A 

proposta consistiu em fazer uma varredura simples de 

imagens do computador do performer (a última feita, antes 

da ação, levantou em torno de 4265 arquivos JPG) e 

produzir uma palestra, com duração bastante expandida, 

comentando cada uma dessas imagens. 

Pâmela 

Guimarães 

 

Tortura. 

 

A “Tortura” da gota d'água provoca na performer uma 

imersão num universo que me lhe é comum desde idos 

tempos de infância, a insônia. No cotidiano a insônia se 

apresenta de forma corriqueira, enquanto na ação 

performática ela potencializa o estado e os efeitos deste 

acontecimento. 

A performance, como a arte do corpo, possibilita à 

performer experienciar este estado não como privação, mas 

como lugar de conhecimento.O tempo amplifica as 

sensações e lhe confere o domínio deste lugar ao qual se 

propõe. 

Marcelo Gandhi 

 

O Educador. 

 

A perofrmance "O Educador" parte da figura do Educador 

criada a partir da experiência do performer como tal no 

ensino público na cidadedo Natal. Nessa nova aparição o 

Educador discutiu através de suas canções e dança 

deformada a tradição e o contemporâneo no estado poty. 

Grasiele Sousa 

 

I Like Nordeste and 

Nordeste Likes Me. 

 

A proposta da performer em "I Like Nordeste and Nordeste 

Likes Me" é uma reperformance da bem conhecida ação de 

Joseph Beuys, “I like America and America likes me”. 

Tomando o bode que, já no próprio título do evento, se 

apresenta como animal emblemático, a performer se propôs 

a permanecer, em um determinado espaço, cercado, com um 

bode negro que ela tentou, penteou, cuidou, e com o qual 

conviveu durante dois dias. 

Corpos 

Informáticos 

 

Kombunda. 

 

A ação em "Kombunda" consiste em um passeio com a 

imagem plotada da Kombunda pela paisagem das praias 

natalenses, fazendo-a vagar, errar e compor outras 

possibilidades de fuleragem com o espaço e os banhistas e 

vendedores na areia e no mar. 

Corpos 

Informáticos 

 

Unhas Defeitas. 

 

A ação em "Unhas Defeitas" consistiu no ato de pintar as 

bordas das unhas dos performers (com esmalte de unha de 

diversas cores) e as bordas das unhas do público no espaço 

da praia, convocando o público para o encontro e a troca 

com essa ação fuleira. 

Coletivo Parabelo 

 

Eróticoelha. 

 

"Eróticoelha" almejou colocar em jogo a figura feminina 

reificada a serviço do prazer e as possíveis reações 

suscitadas por esta condição diariamente reforçada por 

campanhas publicitárias e pela mídia em geral. 
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  Performer caracterizada de coelhinha ofereceu seus seios 

cobertos com chocolate sobre uma bandeja. Outros dois 

performers a acompanham incitando as pessoas a prová-los. 

Coletivo Parabelo 

 

Grampo. 

 

"Grampo". Grampo de cabelo, objeto convencionalmente 

utilizado para fazer penteados e compor o kit de beleza 

feminino, que, nesta performance, teve seu uso ampliado 

para além do limite do cabelo em uma proposta de 

modificação corporal através da interação, construção e 

desconstrução coletivas de composições corporais extra 

cotidianas. 

Coletivo Parabelo 

 

Homoliquidificador. 

 

Em uma sociedade em que o indivíduo é mapeado por seu 

poder de compra, sua capacidade de produzir e consumir 

mercadorias, “Homoliquidificador” sugere um paroxismo da 

condição de endividamento que atinge grande parte da 

população brasileira em busca de sobrevivência dentro da 

lógica deste sistema. Na ação, o performer vestido com traje 

social, camisa coberta por post-its e um liquidificador sobre 

sua cabeça, convida as pessoas a escreverem suas dívidas 

nos post-its, “liquidá-las” no liquidificador e tomá-las. 

Coletivo Parabelo 

 

Animal Laborans. 

 

Em "Animal Laborans" um performer vestido com traje 

social e uma corda amarrada ao pescoço, a oferece às 

pessoas a sua volta. Em uma rua movimentada do centro de 

São Paulo, ele se despoja de seu aparente livre arbítrio, para 

evidenciar as relações de poder a que estamos submetidos 

socialmente. 

Grupo Estandarte 

 

Um uísque para o Rei 

Saul. 

 

Apesar de tratar-se de um texto teatral em um encontro de 

performance, a proposta de "Um Uísque para o Rei Saul" 

teve como intenção provocar a discussão dos conceitos 

TEATRO/PERFORMANCE, trazendo um prólogo onde 

atriz e direção discutem sobre a pertinência de se inscrever 

com um espetáculo de teatro em um encontro de 

performance. A entrada da plateia para assistir ao espetáculo 

PERFORMÁTICOTEATRAL, foi condicionada a escrita, 

em um pedaço de papel, de um conceito de performance em 

que acreditasse, e na saída do espetáculo esta recebeu outro 

papel onde escreveu o conceito de teatro em que acreditava. 

Guto Lacaz 

 

Helicubo. 

 

Em "Helicubo", um pequeno helicóptero controle remoto é 

montado no interior de um cubo construído com varetas e 

pintado de branco. Quando o helicóptero voa sob o comando 

do performer, o cubo acompanha os movimentos. A ideia e 

fazer um objeto anti-aerodinâmico, como o cubo, voar. 

Ramilla Souza 

 

Retratos – Escolha de 

uma memória de 

infância 3. 

 

A ação é um extrato da performance "Retratos: Escolha de 

uma Memória de Infância", em conjunto com instalação de 

vídeo e de parede. A performer recebe o público um a um 

em um espaço fechado, portando, cada um, uma foto de 

infância da mesma que é distribuída anteriormente. Dentro 

do espaço, serão feitas perguntas e estabelecida uma relação 

entre as duas partes. 

Ramilla Souza Retratos de Infância. 

 

 

"Retratos de Infância" foi uma exposição de oito fotografias, 

que retratam adultos, nus, segurando seus próprios 

brinquedos de infância em frente ao sexo. A relação 

performática estabelecida está em que os objetos 

(brinquedos) utilizados pertencem ou pertenceram aos 

indivíduos fotografados desde quando eles eram crianças. 

Ao mesmo tempo, tenta-se relacionar esses brinquedos com 

o fato de que a infância é um período em que também nos  
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  constituímos como seres sexuais. 

Ricardo 

Alvarenga 

 

Hominidae 

 

Na performance urbana "Hominidae", o performer escolhe 

numa praça pública uma árvore que é tramada em seu tronco 

com dezenas de metros de fios de malha brancos, e habitada 

por cerca de 10 horas por ele, provocando cisões na 

paisagem cotidiana da cidade. O corpo, na resistência da 

ação, e na contravenção do tempo e do ambiente, é 

atravessado por questões de organicidade, comportamento, 

micropolítica, utilitarismo, e outros desdobramentos abertos 

à afecções e subjetividades produzidas no encontro com os 

passantes e com o meio. 

GIM - Grupo de 

Interação Mila-

San 

Fenomenum Praxis. 

 

Na performance em telepresença "Fenomenum Praxis", três 

personas executam ações cotidianas enquanto aspectos 

absurdos da vida comum são 

anunciados por uma narradora. Frases sobre o corpo humano 

e sobre qualidade de vida são projetadas pelo espaço. O 

público foi convidado a 

interagir virtualmente enviando comentários para o link 

antes, durante e depois a performance. 

Coletivo 

Lamparina do 

Mundo 

 

Magrismo. 

 

A performance "Magrismo", consiste em extrair poesia da 

precariedade. O trabalho utiliza resíduos domésticos como 

forma de lidar com condições 

precárias, propondo uma reciclagem de velhos hábitos e 

materiais, e apresentando, a partir disso, novos objetos 

artísticos e ideias. Em sua ação uma criatura coberta de lixo 

rasteja lentamente atravessando espaços e cruzando o 

caminho de passantes. 

Heloisa Sousa 

Maurício Motta 

 

Experimento de 

Possibilidades para 

Mac(Beth) 

 

O experimento consiste em uma reunião de possibilidades 

para a tragédia shakesperiana “Macbeth”, a partir de estudos 

que relacionam a estética teatral épica e a prática de Jerzy 

Grotowski, gerando aspectos contemporâneos e 

performáticos através do diálogo com manifestações 

artísticas como a dança e as action paintings. Após o 

encerramento do trabalho, seus materiais permanecem no 

espaço para visitação enquanto instalação, permitindo novas 

leituras a partir do estático. 

Rubiane Maia 

 

Observatório – Resumo 

para a insanidade 

 

Em "Observatório - Resumo para a insanidade", vemos 

sentada numa praça, por um período de onze horas, a artista 

que escreve incessantemente em um caderno tudo o que 

observa. Não pára de escrever, não se levanta, não fala, não 

devaneia, não come, não bebe água, não se desloca nem 

mesmo para ir ao banheiro. Sua única interrupção se dá nos 

momentos em que percebe estar sendo observada. Daí, a 

cada vez que isso ocorre, ela cessa a escrita e carimba em 

sua pele a palavra 'REFLEXO'. 

Makários Maia 

 

Máscara do Bode. 

 

Em "A Máscara do Bode", vemos a construção da máscara 

anunciada em seu título, e em sua ação e fala o performer 

traz à tona o ritual contido neste ato: O trágico, eterno 

retorno que, ao mesmo tempo, atualiza a dimensão do 

humano na vida dos humanos. Recorrer ao terror para criar 

compaixão é bem a medida do classicismo europeu e dos 

renascimentos, todos. Mas, mesmo os povos africanos e 

ameríndios, tem o trágico como medida. Nossa inspiração 

para a máscara, a fantasia, a pintura facial e a careta é a 

prova disso. 

O teatro (e as artes) do nosso passado quase soube disso. 
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  A performance é quem melhor sabe. 

O risco é a borda. 

A borda é o limite. 

O limite é o trágico... 

Carol Piñeiro 

Juão NIN 

 

Não Pise na Dama. 

 

Em "Não Pise na Dama" temos três ações intercaladas, no 

primeiro fragmento trata-se do universo feminino além da 

discussão de gêneros. Do homem contemporâneo que 

aborda o feminino, independente de que corpo seja esse. 

Ações físicas simultâneas à projeção de vídeos que abordam 

cada um à sua maneira, a problemática Mulher X Sociedade. 

No segundo extrato propõe-se a autoflagelação da mulher. 

Terminando o extrato, a última ação ocorre no tecido, com o 

crescimento dessa mulher e sua fragmentação. 

Joevan Oliveira 

 

Auto Biokhraphia. 

 

"Auto Biokhraphia" apresentou o diálogo entre o performer 

e um outro-ele-mesmo, que em sua figura inquiridora, 

encorpado num pequeno sistema de som, impulsiona o 

performer a falar de si, sobre si, por si. 

Wellington Junior 

Edmilson 

Miranda 

 

Desterritorializações 

Estético-Científicas... 

ou Sobre a Criação 

Artística, Pesquisa 

Acadêmica e Bordas. 

 

Na aula de natureza performática, os artistas-pesquisadores 

colaboram com o recurso às tecnologias de comunicação 

(telefonia móvel, internet, projeções multimídia, etc.) para 

refletir sobre as relações possíveis e necessárias entre 

metodologia de pesquisa científica e processos criativos em 

Arte contemporânea, com foco especial na performance e 

suas mais diversas feições.  

Artur Matuck 

 

Sim ou Não? Questões 

para um si mesmo 

outro. 

 

Na performance "Sim ou Não? Questões para um Si Mesmo 

Outro" o performer dirige perguntas de caráter pessoal a ele 

mesmo. Estas perguntas são 

gravadas em vídeo deixando um intervalo entre elas para 

que possam ser respondidas ao vivo. 

Izidório 

Cavalcanti 

 

Nossos Períodos. 

 

Na performance "Nossos Períodos" são tratadas questões 

envolvendo a transgressão do sistema de linguagem pelo 

fenômeno da morte, a morte de um pequeno peixe, num jogo 

ligado a morte do próprio humano enquanto conceito. 

Grupo TOTEM 

 

Silência. 

 

A performance "Silência" se baseia em rituais de morte, sua 

construção se deu por work in process. Sob a coordenação 

de Fred Nascimento os performers envolvidos criaram 

performances rituais que trataram de suas próprias mortes, 

convidando o público para participar dentro de uma cena 

fragmentada, musical, corporal e sinestésica. 

Otavio Donasci VideoTango. 

 

"VideoTango" é uma videoperformance com ledcriatura de 

40 polegadas adaptada ao corpo do performer, que caminha 

pelo público, sangrando no final. O performer personifica 

um ser se afogando num mar cotidiano de falsidade e 

traição, mas ele é um sobrevivente. 

Gabriel Brito 

Nunes 

 

Passagens da vida de 

Gabriel. 

 

 

"Passagens da Vida de Gabriel", foi uma exposição de 

cinquenta fotografias retiradas da vida do artista/performer 

GBN através de sua relação de trabalho/amizade com o 

fotógrafo Filipe dos Santos Barrocas.  

Nessa instalação performativa e interativa, o performer 

escreveu diariamente uma nova narrativa de sua vida 

baseada no olhar fotográfico de seu amigo/colega. Partindo 

da ideia de corpo como o lócus onde se articulam os poderes 

público e privado, o espectador é convidado a partilhar de 

uma interpretação performativa da vida particularizada do 

artista. 
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Tábata Costa 

 

Traje do Paulistano. 

 

A performance "O Traje do Paulistano" tratou dos modos de 

vestir dos moradores de São Paulo. O Traje Paulistano é o 

traje definitivo dos novos tempos! É o conjunto de vestuário 

e acessórios mais adequado que você pode almejar para 

sobreviver no dia-a-dia da grande metrópole paulista - ou em 

qualquer outra grande cidade pós-moderna - se você quer 

estar o tempo todo conectado, seguro, protegido, bem 

vestido e (pós) moderno. O fim está próximo! Adquira você 

também o seu Traje do Paulistano! 

Christina 

Fornaciari 

Duro-Macio. 

 

Em "Duro-Macio” a partir de visitas ao Edifício Maletta 

(BH), a artista conversa com frequentadores dos bares, sebos 

e barbearias do prédio, e recolhe deles duas memórias: uma 

dura e uma macia. Ao final desse "trabalho de campo", as 

lembranças ganham materialidade através dos elementos, 

torresmo (memória dura) e cachaça (memória macia), que 

são degustados pelo público/participante numa instalação 

típica da Arte Relacional. 

Christina 

Fornaciari 

 

Letra Líquida. 

 

A performance "Letra Líquida‟ explora a recepção da obra 

literária em geral. A partir de um alfabeto confeccionado em 

gelatina, a performer brinca com a materialidade das 

palavras e explicita a ação da leitura enquanto produção de 

novas impressões sobre a escrita, gerando ressonâncias que 

se expandem no território da arte e fora dele. 

Christina 

Fornaciari 

 

Performafunk. 

 

 

Em "Performafunk” artistas de diversas linguagens (video, 

fotografia, dança, música, performance e grafitti), criam 

trabalhos autorais a partir da iconografia do funk carioca, 

promovendo encontro entre arte contemporânea e cultura 

popular. 

Christina 

Fornaciari 

 

Veia. 

 

A performance "Veia‟ traz à tona questões relacionadas ao 

tempo e à memória, objetivadas pela constante 

transformação do espaço e do material utilizados na obra. 

Realizada no Espaço 104, antigo 104 Tecidos (fábrica e loja 

têxtil), a performance desenha o retorno dos tecidos a esse 

espaço onde já habitaram, através das ações de rasgar e 

costurar novamente o material. 

Christina 

Fornaciari 

 

Suor Mestiço. 

 

Em "Suor Mestiço” a ação questiona o traço curatorial das 

instituições de arte que, em geral, privilegiam a entrada da 

arte branca, masculina. Envolve coletar suor dos passantes 

em absorventes íntimos e rotulá-los com a raça e o gênero ao 

qual eles indicarem pertencer, para então exibir esses 

dispositivos "do lado de fora" da instituição de arte (no caso, 

o Museu Inimá de Paula) como uma obra coletiva, pluri-

racial e multigenérica. 

Christina 

Fornaciari 

 

Agudás. 

 

Em "Agudás‟ temos a discussão sobre escravos africanos 

que re-colonizam o território brasileiro; bandeiras de suas 

nações de origem são incrustadas na pele da performer. Um 

ato que homenageia as ricas heranças culturais deixadas 

pelos negros em nosso país, traz para o corpo a dor que 

marcou esse processo, torna presente na cidade de Ouro 

Preto a memória da colônia por um ponto de vista diferente, 

não europeu. 

Christina 

Fornaciari 

 

Tez. 

 

Em "Tez” a performance lida com o limite entre o espaço 

público e o privado, gerando imagens privadas (de dentro de 

uma tenda) que são projetadas de modo que possam ser 

vistas também por pessoas nos outros prédios. 

Simultaneamente, no banheiro do apartamento, foi deixada  
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  uma câmera digital para que as pessoas se fotografassem em 

sua privacidade, deflagrando novamente o privado em 

público. 

Christina 

Fornaciari 

 

Visual Biography. 

 

Em "Visual Biography” a ação é a de montar um espaço de 

meditação no Parque Nacional de Pequim (China). Meditar. 

Desenhar no espaço com arroz branco e feijão preto, cada 

grão simbolizando um aspecto da biografia da artista. 

Charlene Sadd 

 

Efeito Colateral. 

 

"Efeito Colateral" é uma performance que trata da busca da 

imagem de um novo feminismo onde o discurso corporal 

esteja no entre, um movimento que luta pela inserção da 

mulher no social e para desfazer a imagem massificada do 

feminino nas grandes mídias, a da mulher objeto. 

Obscena 

 

Festa no Metrô. 

 

Em "Festa no Metrô", o coletivo parte de uma questão de 

criação: Se todos resolvessem festejar e dançar aquilo que 

estivessem ouvindo em seus fones de ouvido dentro das 

estações e no metrô de sua cidade, que dança nós veríamos? 

A resposta é uma performance que é uma festa itinerante que 

se propaga pelas estações de metrô. 

N3Ps 

 

Corpoalínguacorpoalín

gua. 

 

"Corpoalíngua" é um experimento performático do aqui-

agora, junta passado-futuro produzindo um presente móvel, 

um acontecimento processual, de onde o corpo nasce do 

esquecimento. A criação de uma videocorpografia do 

processo de pesquisa resulta das práticas realizadas que 

produzem uma multiplicidade de produtos: corpos inscritos 

no espaço proliferam imagens videográficas, fotográficas, 

sonoras, textuais – poema espacial do corpo cujo objetivo é 

a própria experienciação. 

Selvática Ações 

Artísticas 

 

Comi o pônei que 

regininha me deu. 

 

Em "Comi o Pônei que Regininha Me Deu" temos em cena a 

performer Camila Couto. Acoplada às diversas estruturas de 

luz, e com vestimentas pulpfuturistas, elx desenvolve 

sequências de ações e movimentos. Elx foi gerada por uma 

mãe máquina, tecnologias datadas. O ar é camp, a cena é 

démodé e a esperança ciborgue. 

Leonardo 

Mouramateus 

Fui à guerra e não te 

chamei. 

 

Na performance "Fui à guerra e não te chamei" duas pessoas 

combinam de arrumar as malas com suas roupas. 

Encontram-se num lugar pré-determinado por elas. Elas 

tiram as roupas de suas malas e iniciam uma batalha com 

elas. Cada uma arruma novamente sua mala e volta para 

casa. 

Coletivo ES3 Corpo Manifesta. 

 

Na performance "Corpo Manifesta" a performer realiza a 

leitura do manifesto da fome, criado por ela. Nela aponta 

questões sobre o artista e a criação de arte, discursa sobre o 

seu contexto enquanto artista, mulher, negra, imigrante, etc. 

Constrói enquanto lê seu manifesto diversas imagens que 

fundem referências à África, ao Brasil, às feiras livres, aos 

rituais de candomblé, aos camelódromos, aos índios 

potiguaras. 

Coletivo ES3 Medula Abissal. 

 

Na performance "Medula Abissal" se estabelece um jogo 

sonoro entre o corpo do performer e uma corda de 

caranguejos acoplada à sua cabeça. As mãos do performer 

percorrem a corda, os caranguejos se movem. As mãos do 

performer cabeadas e conectadas a uma pedaleira de guitarra 

criam diferentes composições. Uma ação entre a tradição 

preservada e a tradição incorporada. 
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Coletivo ES3 Marionetes e 

Ventrículos. 

 

Na performance "Marionetes e Ventrículos" os performers 

constroem sequências de movimento em interação um com o 

outro, mediados pelas imagens criadas a partir de sonhos de 

infância. Investigam um corpo abjeto da infância, um corpo-

pesadelo que desperta da incongruência entre a figura 

infantil e o sujeito adulto. 

Coletivo ES3 O que Egon Schiele 

estaria dizendo. 

 

Na performance "O que Egon Schiele estaria dizendo" são 

trabalhados a partir do movimento e deslocamento de 

tensões e imagens pelo corpo da 

performer, diálogos com as pinturas do austríaco Egon 

Schiele, em suas potências concernentes à sexualidade, 

inacabamento da imagem e indicação de movimento. 

Andreia 

Aparecida 

 

A Espera. 

 

 

Na performance "A Espera" dividida em dois momentos, é 

abordada a angústia de esperar algo num intervalo de tempo 

distendido. Uma mulher, 

um vulto, uma sombra, aguarda insistentemente com um 

livro em suas mãos, alguma coisa que não se sabe, que não 

vem. 

Os Conectores Vida. 

 

 

Em "Vida" são discutidas questões do cotidiano urbano 

contemporâneo, a espera das paradas de ônibus, os pedintes 

na rua, o trânsito, as praças. 

Os performers aparecem sentados em sofás no meio das 

paradas desconfortáveis, oferecendo dinheiro aos carros 

parados no sinal, como estátuas vivas instaladas por longos 

períodos em uma praça. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2012). 
 

 

Como visível nas descrições dos trabalhos da segunda edição do Circuito BodeArte, 

persistem a pluralidade das vozes e performances, contudo, algumas questões podem ser 

denotadas. Por exemplo, a maneira como os performers escolhem escrever sobre seus 

trabalhos, possui distinções, enquanto alguns, quando requerida uma sinopse da performance 

apresentada, descrevem ação e conceito conjuntamente, outros descreveram seus trabalhos em 

termos de ações realizadas, e um terceiro grupo escreveu do ponto de vista conceitual sob o 

qual a performance operava, alguns de modo rápido, outros de maneira mais extensa. 

Essa escrita distinta, sobretudo entre os aspectos de descrição e conceituação das 

ações, nos parece um ponto de observação provocador, pois apontam justamente para um 

espaço entre a ação e o conceito. Muito embora exista um padrão de alguns performers que 

apontam ação e conceito juntos, ele é menor que os dois outros.  

No texto de performers e coletivos que privilegiam a descrição da ação, transparece 

uma relação lexical direta com os objetos, a menção repetida à como os objetos serão 

acionados, como se espera interagir com estes, como o público poderia participar da ação. No 
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texto de foco conceitual sobre a ação, a preocupação parece ser pensar movimentos éticos e 

políticos que fazem emergir a inquietação que moveu o trabalho. 

Enquanto o texto que se refere especificamente à ação parece nos remeter diretamente 

a experiência da performance no contexto daqueles que a presenciam/presenciaram, o texto 

que procura discutir as potências conceituais do trabalho parece nos transportar diretamente 

para o espaço em que essa performance se encontra dentro da linguagem da performance, 

dentro de um campo estético em contextos mais ampliados. 

Muitos fatores podem ter sido causadores do padrão de escrita supracitado, desde 

diferentes interpretações ao mesmo enunciado da ficha de inscrição no Circuito BodeArte, até 

a simples escolha do performer em delinear o projeto apresentado da maneira que acha mais 

expressiva da sua proposição. Mas temos, como dado que sobressai dos diversos encontros 

entre essas descrições, a emergência desses dois padrões, também presentes fortemente no 

quadro referente à terceira edição do Circuito. 
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NOME TÍTULO DO 

TRABALHO 

USO DE TECNOLOGIAS CÊNICAS 

João Vilnei The Artist Ins‟t 

Present. 

 

Em “The Artist Ins‟t Present”, o performer  usou sua 

fotografia, com a frase que dá título a performance colocada 

sob seu rosto, para representá-lo em eventos internacionais 

simultâneos. A performance tem clara inspiração à 

exposição e filme “The artist is present” de Marina 

Abramovic. 

Júnior Pimenta Entremeio. 

 

Em “Entremeio” a ação consiste em caminhar no meio-fio 

da cidade, tendo como dispositivo a questão do equilíbrio e 

de barreiras. E pensando também a ideia de continuidade do 

próprio elemento do meio-fio que está presente no desenho 

urbano da cidade. 

Flávia Naves Figuras Públicas. 

 

Em “Figuras Públicas” é discutida a relação entre o corpo 

célebre, fotografado, seguido, e o espaço da rua, ironizando 

essa relação de superestimação das ditas celebridades e sub-

celebridades. As Figuras Públicas da Besta e do Porco 

chegaram no dia 27 de junho de 2013 de carro executivo na 

rua Presidente Vargas n° 487 as 11 horas da manhã 

escoltadas por dois seguranças. A ordem era para que tais 

seguranças não deixassem os “paparazzi” se 

aproximarem. “Paparazzi” foi assim chamado o grupo de 

pessoas/artistas contratados para bombardearem as Figuras 

com fotos durante toda  trajetória da performance. 

Joanna Barros Espaço Interno. 

 

“Espaço Interno” trata de expansões, limites e rompimentos. 

A ação da performer: abrir a torneira permitindo o fluxo de 

água, que passa por uma mangueira que na outra 

extremidade possui um balão vazio com o bico preso a ela. 

Ficar parada até que a bexiga exploda.  
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Adriana Ayub Passagem. 

 

Em “Passagem” a performer, com um vestido branco muito 

longo, inicia uma caminhada também longa. Bem devagar. 

Apenas o vazio, o vestido branco e ela. Vai em direção a 

uma moringa numa espécie de altar. Pega-a e carrega-a. Ela 

pinga um líquido vermelho espesso que molha meu vestido 

branco que gruda em meu corpo. Percorre um longo 

caminho, gota a gota do líquido vermelho em seu corpo. 

Derrama o resto do líquido em meu corpo e cai.  

Vitor de La 

Roque 

O Ovo e a Galinha. 

 

Em “O Ovo e a Galinha” o performer cria uma espécie de 

vitrine chocadeira/incubadora para ovos, e insere nesta um 

ovo de galinha fertilizado, o processo dura 21 dias, onde o 

artista durante todo o tempo de gestação do “pinto”, visita 

diariamente o museu, trocando água da incubadora e 

verificando constantemente a temperatura no interior da 

chocadeira que deve permanecer equilibrada, sem grandes 

variações para que o ovo possa ser chocado ao final desse 

período. Dado o momento do nascimento, o performer, 

também presente ao final dos dias de cuidados, ajuda no 

processo de nascimento do pinto. Após o processo o artista 

continua a criar a galinha nascida do processo em sua casa. 

Filipe Porto Schadenfreude: O 

Relacionamento. 

 

Em “Schadenfreude: O Relacionamento”, utilizando um 

vestido extremamente longo, o performer interagiu com uma 

gravação feita por ele mesmo que, ora recitava uma poesia 

sobre relação de gênero, ora indicava ações para que o 

performer realizasse. Entre as ações indicadas: lavar o 

vestido em diferentes intensidades de força em baldes 

colocados nas extremidades do espaço da performance 

(distância de 3 metros, formando um quadrado de 9m²), 

deitar no chão e subir em um pedestal colocado no centro do 

espaço. Enquanto o áudio não indicava ações a serem 

realizadas, o performer andou em volta do pedestal, fazendo 

um círculo, tendo que segurar o vestido (feito com 15 metros 

de tecido). A medida que se lavava o vestido nos baldes, 

aumentava a dificuldade de caminhar com ele. 

Grupo TOTEM Nem Tente. 

 

A performance “Nem Tente”  inicia-se com projeções de 

imagens criadas como uma teia de textos criadas a partir de 

poemas de Charles Bukowski. A música instrumental 

improvisada criada no ato da performance invade o 

ambiente. As imagens permaneceram sendo projetadas 

durante toda a performance ininterruptamente. Três 

performers tecem uma teia utilizando elásticos pretos e 

grossos, tomando parte do público como „apoio‟ para que a 

„teia‟ seja construída. Há um microfone instalado no meio 

do espaço, o qual é ocupado alternadamente pelas três 

performers, enquanto uma executa seu solo vocal ao 

microfone, as outras interagem com a „teia‟, executando 

performances corporais em diálogo com o poema. A música 

cresce ou diminui de intensidade, de acordo com a sequência 

de ações. Quando a terceira e última performer termina seu 

solo ao microfone, desmancha-se a „teia‟. 

Maria Rosa 

Marinho Menezes 

Transpassagens. 

 

“Transpassagem” é uma performance ritual.  A performer 

construiu uma espiral de pedras num cruzamento de ruas, 

colocou sacos de sangue-vinho ao redor da espiral e depois 

de pintar o rosto com barro  inicia uma dança realizando o 

movimento espiralado no corpo-percurso desenhado pelas  

 



98 

 

 (continuação)  

QUADRO 12 – PROPOSTAS DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO 

CIRCUITO BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

  pedras. Com uma pedra rasgou os sacos de sangue-vinho, o 

chão-corpo é tingido, misturando terra, sangue, vinho. A 

performer levanta-se e deixa a espiral, saindo para a cidade, 

uma iniciação para o fora, para o dentro, para o entre fluxos, 

para o corpo-cidade. 

Descompan(h)ia  

Demo_lições 

Artísticas 

iLTDAs 

Hoje não Estou 

Fazendo Arte. 

 

“Hoje não Estou Fazendo Arte” fala de um vagar do corpo, 

do espaço como potência política no qual o corpo com uma 

simples ação pode modificar tudo. Na ação o performer 

deita-se de bruços numa calçada enquanto os pedestres 

atravessam. 

OutroLuiz Livre (português-

francês). 

 

Em “Livre (português-francês)”  livros são deixados como 

presente ao público em diversos pontos da cidade, com um 

bilhete escrito pelo performer no momento em que chega ao 

lugar. 

Ingrid Azulejo Lazúll. 

 

“Lazúll” trata de questões referentes a figura do “louco” 

dentro do sistema de saúde psiquiátrica brasileiro. A ação da 

performer, com o seu corpo pintado de azul, consistiu em 

puxar uma cama amarrada aos braços dela, até afundá-la em 

um rio.  

Transitório 35  “Ceci n‟est pas une 

pipe” (Isso não é um 

cachimbo). 

 

A performance “Ceci n‟est pas une pipe (Isso não é um 

cachimbo)” foi inspirada no universo do surrealismo de 

René Magritte para contar a história de um homem que 

decide mudar seu sexo e passar a ser uma mulher. É uma 

leitura sobre o trabalho de montagem do espetáculo “Ceci 

n‟est pas une pipe”, (Este não é um cachimbo), cujo tema 

principal é a cirurgia de transgenitalização. Criada á partir 

do processo de pesquisa desse espetáculo, a performance 

busca pensar a questão da identidade do transexual e do 

transgênero na contemporaneidade.  

Maíra Vaz 

Valente 

Entre as Formas 

Dissolvidas do Desejo. 

 

Na performance “Entre as Formas Dissolvidas do Desejo “ 

pares de camisetas conectadas por largos elásticos, são os 

objetos criados para uma experiência performática. A 

performer os traz para o espaço, dispondo-os ao alcance das 

mãos do público, e convidando-os para a experiência. Aos 

que decidem por vestir, as seguintes instruções são dadas: 

Caminhar; Correr; Sentar-se; Levantar-se; Afastar-se; 

Aproximar-se; Unir-se; Comprometer-se; Tornar-se um no 

outro. 

Fernando Lopes Isso Pode não ser 

Dança? 

 

A ação “Isso Pode não ser Dança?” consiste num híbrido de 

dança e performance. É uma performance rito de trabalho. A 

ação constitui-se em quatro etapas: 1) O performer enviou 

cartas-convites para pessoas que foram importantes no seu 

processo criativo/formativo nos anos da faculdade. Na carta, 

agradecia a participação de todos e convidava-os para a 

performance. As respostas essas cartas foram usadas para a 

quarta parte dessa performance. 2) No teatro, o performer 

solicitou para que alguma das pessoas  a quem enviou as 

cartas cortasse seu cabelo. 3) O performer então colocou em 

sua pele agulhas com flores. A terceira parte consistiu numa 

caminha para trás, brincando com estas flores no corpo, 

tirando, transferindo para outras partes. Blackout. 4) A 

quarta parte aconteceu fora do teatro. O performer 

transcreveu as respostas dos convidados em pedaços de 

papel e trabalhou seu corpo como um quadro de cortiça, 

prendendo cada um dos papéis com agulhas nele. 
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Cláudia Oliveira Falo Ela: 

Antropomorfias do Ser. 

 

 Em “Falo Ela: Antropomorfias do Ser” temos uma 

performance multimídia de interação com o público. Como 

“ingresso” para a performance, um ser andrógino (mulher 

vestida de homem) oferece uma maçã que deve ser mordida 

antes de entrar na sala. Na sala, há uma projeção em vídeo, 

com a qual esse ser andrógino começa a interagir. No vídeo 

projetado, surge uma mulher com uma coroa de falos, na 

posição de “cristo na cruz”. Dessa interação surge um 

“bebê”, quando uma camisinha estoura. O andrógino se 

transforma em outros seres. Surge um corpo de mulher 

coberto por falos (camisinhas), e na cabeça uma meia de 

nylon. Esse corpo fálico é “sexualizado” e convida à 

interação. A performer oferece um batom para o público 

tocar, com ele, seus „falos‟. A ação segue permeada pelos 

diálogos com vídeo e música. 

Washington 

Hemmes (Projeto 

CadaFalso) 

Em Busca do Templo 

Perdido... 

 

Na performance  “Em Busca do Templo Perdido...” vemos 

uma ação programática autobiográfica dentro do projeto 

e$cambau!. Sequência de ações em pontos diferentes de 

Palmácia/CE, cidade natal dos pais e avós do performer e 

lugar onde viveu sua infância. O performer percorreu a trilha 

da sua memória e abandono usando fotos antigas de árvores, 

rios, pedras e abismos...  Ele captou novas paisagens através 

de espelhos e os dispôs em um álbum. Um escambo 

metafórico entre a imagem e a imaginação; o passado e o 

presente: a construção de uma memória futura... Um 

exercício de resgate e abandono, para seguir adiante... 

Restam o corpo-reflexo e o corpo-palavra. 

Jurandi Juca Escultura Transitória. 

 

Em “Escultura Transitória” o performer permanece imóvel 

apontando para cima até total exaustão do corpo. 

Joto Gomo Respiração Imprópria. 

 

Na performance “Respiração Imprópria” a ação consiste 

numa reflexão sobre o uso de entorpecentes no espaço da 

rua, especificamente a cocaína,  buscando construir outra 

forma de perceber o mundo e a dinâmica de opressão e 

invisibilidade do usuário. 

Suelen Pessoa Pão. 

 

Na performance “Pão”, como em um passo a passo de uma 

receita, a performer corta a mão com uma faca, pinga sangue 

fresco em um monte de farinha e, com essa base, faz um 

pão, que assa e come.  

Andréia 

Aparecida 

Esta não sou eu e 

Aquilo não é um 

Cachimbo. 

 

Em “Esta não sou eu e Aquilo não é um Cachimbo” a 

performer partiu do procedimento das fotos chamadas 

selfies, fotos que o sujeito faz de si mesmo, tão comuns na 

era dos celulares e redes sociais. Ela retirou sequências de 

fotos de si mesma, sob diferentes ângulos e disponibilizou as 

fotografias via blog sob o título “MIM”. 

Mamutte  CUmelô (Vendedor de 

Bianal). 

 

A performance “CUmelô (Vendedor de Bianal)” te uma 

narrativa que nos leva até a sua ação. Dentro da Série 

“Design a Butt”, o performer primeiramente esculpiu em 

madeira uma representação da “Bunda”, objeto polissêmico 

e de expressiva significação no Brasil. Partindo deste 

trabalho, foi reproduzida em uma técnica do Design, o 

vaccum forming, uma série de cópias desta escultura, o que 

se tornou uma espécie de kitsch, que compôs a instalação 

“Made in Brazyl”, montada com caixotes de feira de 

ortifrute, como um carregamento de mercadoria.  Na 

ocorrência da 30° Bienal de São Paulo, foi produzida uma 

tiragem extra de 30 produtos-bunda para serem exportados e  
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  comercializados por meio de uma espécie de “camelô”, o 

performer, que vendeu as 30 obras de arte, intituladas 

“Bianal”, na porta da Bienal. O mercado da arte e o mercado 

do corpo são expostos e prostituídos na ação. 

Projeto 

EntrelinhaR  

EntrelinhaR. 

 

“EntrelinhaR”  é um trabalho que pensa a caminhada e a 

escrita de modo metafórico e performático. Entrelinhar é 

uma ação em processo de escrita ao desconhecido, 

sobretudo, e de caminhada no mundo, em busca do que não 

se conhece, de criar seu próprio caminho. Tramando 

percursos, encontros e relações, no fazer. A ação foi 

realizada em duas etapas: na primeira as performers se 

reuniram para escrever as cartas para pessoas desconhecidas. 

A segunda etapa foi o momento de entrega das cartas. As 

performers caminharam pela cidade, para entregá-las. 

Pâmela 

Guimarães 

A[TEMPO]RAL 

 

Em “A[TEMPO]RAL” a performer ficou parada um tempo, 

deixando o som da chuva invadir o espaço enquanto espera 

para acender seu cigarro. 

Sentou-se, acendeu o cigarro e a ação terminou quando o 

cigarro acabou. 

A ação de fumar um cigarro, ouvindo o som da chuva e 

contando esse tempo no relógio.  

O tempo da ação é o tempo do cigarro.  

A performance reflete sobre como fumar é de dentro para 

fora e não o contrário, 

Sobre como a passagem de tempo é relativa.  

O tempo se esgarça entre os dedos que seguram a brasa que 

se aproxima. 

Elen Braga 

Gruber 

Sem Título. 

 

Em “Sem Título” a performer caminhou com sapatos de 

ferro, subindo uma longa rua e fazendo algo como uma 

procissão pela força, pensando-a como potência de ação no 

espaço.  

Priscila Davanzo Every Day People 

Every Day Life II. 

 

Na performance “Every Day People Every Day Life II” a 

artista coloca o seu corpo como obstrução do caminho de 

passagem entre a pista de dança e o bar em uma festa. 

Karlene Bianca Desperdício. 

 

Em “Desperdício” a ação iniciou-se com a performer em pé, 

olhando para baixo com os cabelos no rosto, aos poucos a 

artista vai se movimentando, primeiramente os braços, 

depois os pés e depois todo o corpo. A anágua se encontrava 

no chão, a performer a colocou, e depois se movimentou no 

espaço, relacionando o seu corpo com os entulhos que se 

encontravam no local. A ação ocorreu com a artista em pé, 

como também sentada e deitada sobre os entulhos, e 

terminou com a artista „desmoronando‟, como se o 

desperdício fosse tamanho que sua própria essência do corpo 

transformou-se em nada. 

Grupo EmpreZa  Tríptico. 

 

Na performance “Tríptico” a ação é a seguinte: três pessoas 

fardadas de Emprezarios em lugares diferentes da cidade, 

cada uma fazendo sua ação, os três chegaram ao local com 

um balde em cada mão e seus utensílios e seus materiais 

dentro dos baldes. Os três iniciaram simultaneamente a ação, 

colocaram o balde no chão e começando o preparo das suas 

respectivas matérias: terra, carvão e parafina. 

O performer 1 abriu um saco e com a ajuda de uma peneira e 

separou a terra num balde. As impurezas foram colocadas no 

chão. 

O performer 2 abriu o saco, e separou as peças de carvão, e  
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  em um dos baldes pilou essas peças com uma maça; 

O performer 3 desempacotou o bloco de parafina e o ralou 

dentro do balde. 

Após o preparo das matérias os performes, com o auxilio de 

uma broxa, aplicaram cola branca na cabeça, rosto e 

pescoço. Passado certo tempo cada um pegou a sua 

respectiva matéria preparada e derramou sobre a cabeça, 

aplicando sobre toda a superfície da cabeça rosto e pescoço. 

Seguido a aplicação, os três caminharam para um local 

determinado, abandonando todo o resquício no local onde 

estavam. Ao se encontrarem, alternadamente esfregaram os 

rostos, contaminando todas as três cabeças com todas as 

matérias usadas. 

GIM – Grupo de 

Interação 

MilaSan  

SMS. 

 

“SMS” convidou o público a assistir a um encontro mediado 

por diversos meios de comunicação, da internet ao telefone, 

antes de acontecer presencialmente. Nem tudo o que público 

e performer apresentaram um ao outro é real. Os performers 

conversaram com o público pelas vias tecnológicas, 

apresentaram-lhe uma situação a se realizar. Então o público 

decidiu o final da desta enviando SMS para eles. 

Jota Mombaça Corpo-Colônia. 

 

Em “Corpo-Colônia” o performer nu com um capuz ficou de 

quatro em frente a uma pilha de pedras. Outra performer, 

com uma pá, inteiramente vestida de preto, lançou pedras 

contra o performer de quatro, que, durante a ação, leu o texto 

que dá título à performance: Corpo-colônia. 

Nina Caetano Mulher Bomba. 

 

A performer, uma mulher de niqab, passeou pela rua, 

levando um grande bloco de papel e um giz nas mãos. No 

bloco de papel a performer exibiu escritos sobre a condição 

da mulher contemporânea, e com o giz escrevia esses dizeres 

no chão e paredes da cidade. 

Mary Vaz Anônimo(a). 

 

Na performance “Anônimo(a)”, a performer entrou em cena 

com o corpo “engomado” por uma pasta de maisena (uma 

gosma). Aboiando, cantando, ecoando um grito de chamado 

aos animais, se dirigiu ao centro do espaço onde existe um 

semicírculo de terra contornado com uma corda, folhas de 

árvores, etc. A performer se enrosca na terra, fazendo seu 

corpo adquirir o máximo de terra possível. No fundo do 

espaço foram projetadas imagens da ultrassonografia de um 

feto. A performer ergue seu corpo se enrolando na corda em 

que estavam ao redor do círculo de terra, numa 

representação de “volta ao cordão umbilical”, as suas raízes. 

Ela se dirigiu a três potes de barro e retirou deles folhas que 

colou em seu rosto. Nesse momento o público foi convidado 

para auxiliá-la na colagem. Ao mesmo tempo, outra 

projeção foi feita ao fundo, com uma colagem de fotografias 

da performer na trajetória de transformação visual do seu 

corpo desde a infância até o momento da performance. 

Ronaldo Záphas e 

PELE – 

Performance 

Laboratório de 

Estudos 

Vista Minha Pele – 

Movimento I. 

 

A performance “Vista Minha Pele – Movimento I” se 

desenvolve através de micro-ações de violência e afeto 

(socos e beijos) realizadas no próprio corpo do performer. 

No desenrolar da ação o performer retirou o vestido que 

usava e se bateu com o coração de boi, despedaçando-o, até 

que ficaram apenas pequenos pedaços, que foram recolhidos 

e redesenhados no espaço uma imagem, tocando a relação 

entre performer e carne, carne viva e carne morta, peles. 
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Raphael Couto Sem Título (Quadrado 

Negro). 

 

Em “Sem Título (Quadrado Negro)” o performer acumula 

sobreposições de tatuagens infantis, usando a pele como 

suporte de uma espécie de gravura, até formar uma camada 

pictórica. 

Tauana M. Território Oficial. 

 

Na performance “Terrítório Oficial”, com uma maleta-

arquivo, camisa, calça e sapato social e um crachá que a 

identifica como Autoridade Oficial do Território Oficia, a 

performer encontrou um espaço em meio a rodoviária de 

Brasília e traçou com giz amarelo os contornos do Território 

Oficial e suas iniciais no chão deste. De dentro da pasta ela 

retirou os carimbos de “aprovado”, “rejeitado” e de 

“Autoridade Oficial”, a prancheta, a Constituição Normativa 

e alguns formulários. Segurando esse material, caminhou 

com postura ereta, como faz um guarda, e esperou que os 

passantes atravessassem a fronteira do T.O.. Quando isso 

aconteceu, perguntou se a pessoa possui autorização para 

passar por ali. Em alguns casos a interação só chegou até aí. 

Em outros, a performer explicava que para entrar no T.O. é 

necessária uma autorização e pediu que cumprissem a pena 

de coçar o nariz por terem descumprido essa regra. 

Lucía Naser dIsCoNtInUaNiMaLiD

aD. 

 

“dIsCoNtInUaNiMaLiDaD” é uma investigação sobre a 

diferença. A performer procura experiências e imagens com 

potencialidade de dissolver oposições que neutralizam a 

diferença, aprisionando-a dentro de categorias dicotômicas, 

tais como humano-animal, masculino-femenino, vivo-morto, 

presente-ausente, mental-corporal, etc. Sobre estas 

premissas, a performance apresenta perguntas abertas e em 

processo através de uma investigação perceptiva e 

coreográfica que toma como desafio provocar una 

interrupção na linguagem ou na invenção de um sistema de 

escritura. 

Naiana 

Magalhães 

Conflito Fásico. 

 

Em “Conflito Fásico” arranca-se a coxa de uma galinha em 

três momentos: quando está assada, quando está crua, e 

quando está inteira,  recém abatida. A banalidade do gesto 

cotidiano de retalhar um corpo é colocada em perspectiva. 

Traz-se à tona uma percepção mais esgarçada dos nossos 

instintos selvagens e primários de fome, e da consequente 

domesticação animal acarretada por vetores civilizatórios.  

Biagio Pecorelli  Super Lover Man. 

 

Do dia 25 de março ao dia 05 de maio de 2013, o performer 

carregou pelas ruas das cidades de São Paulo/SP e Recife/PE 

um urso de pelúcia de aproximadamente 1,10m (sentado). A 

ação, intitulada “Super Lover Man”, foi realizada de modo 

ininterrupto, tendo o performer levado este urso para 

absolutamente todo lugar que fui durante este período. Às 

pessoas com quem cruzava no espaço urbano, o performer 

perguntava “como faço para chegar até o amor?”.  

Fazendo uso de um objeto pop, um urso de pelúcia gigante, 

clichê do “mercado do amor”, a performance mobilizou 

fluxos de afeto em duas cidades marcadas pela violência 

cotidiana e por um ritmo de vida acelerado. 

Márcia de 

Azevedo Lopes 

Trecho. 

 

A performance “Trecho” consistiu em subir as escadarias de 

pedra de um mosteiro, utilizando diferentes partes do corpo 

até chegar a igreja no alto. Inspirada no vídeo-arte de Anna 

Bela Geiger “Passagens” de 1979, onde ela sobe escadas de 

um prédio, esta performance dialogou com outra realidade, 

que foi a de umas cidade de interior do Ceará, onde foi feita  
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  a subida num final de tarde, quando pessoas observavam  o 

pôr do sol. 

Angelo Luz Adonai. 

 

Em “Adonai” temos a ação de um ritual performático 

baseado nas escrituras da Kaballah tradicional e em teorias 

do Minimalismo. Série de ações plásticas que criaram 

inferências visuais / sonoras no espaço com diferentes 

materiais: argila, pérolas, som, vídeo digital, fumaça, voz, 

tecido, energia, movimento. O ritual pretendeu marcar um 

espaço a partir da ideia de magia local, onde o performer 

exerce o papel de aglutinador energético e receptáculo de 

intenções à deriva. O resultado da ação é um assemblage, 

clássico formato Dada. 

Ricardo 

Alvarenga 

Jesus. 

 

Na performance “Jesus”, o performer, durante os 365 dias de 

seus 33 anos, todos os dias as 03:30 p.m., se vestiu de Jesus 

e fez uma foto trajado dessa forma no local onde estivesse, 

independentemente da situação.  

Joesér Alvarez Sentido? 

 

Em “Sentido?”, performance realizada num lago em meio à 

selva amazônica, vê-se o performer seminu, com cores 

diversas no corpo. Ele utilizou água como tinta (invisível) 

para seu pincel, “pintando” a natureza à volta, numa tela em 

branco, apoiada num cavalete sobre a superfície da água. 

Coletivo 

Madeirista  

Inventário das 

Sombras. 

 

O “Inventário das Sombras” é um projeto de artes integradas 

(intervenção urbana, performance, happening, pintura, 

fotografia, vídeo-arte-doc, internet), idealizado pelo Coletivo 

Madeirista, numa proposta de arte generativa através do 

código social para sua execução, cujo processo replicativo 

pode ser realizado por qualquer pessoa em qualquer lugar do 

mundo, sob licença livre sem fins lucrativos. Esse projeto foi 

premiado com o UNESCO Digital Arts Award 2007, 

concorrendo com 230 artistas e coletivos de 50 países. 

1)A ação se deu em local previamente escolhido (calçada, 

pátio, praça ou rua), desenvolvendo-se de forma interativa, 

onde os artistas promotores da ação performaticamente 

posaram/convidaram/provocaram os 

espectadores/transeuntes a doar a própria sombra, e, a partir 

de determinada postura corporal previamente escolhida, a 

sombra é pintada no chão ou parede(com tinta temporária ou 

“permanente”), tendo o espectador (agora “artista 

instantâneo) como modelo. 

2) Os artistas, agora convertidos em espectadores, propõe 

aos “novos artistas instantâneos” em geral, questionamentos 

sobre a sensação do “ex-espectador” em ser “artista”, em 

fazer sua 1ª obra de arte, sobre a propriedade imaterial 

“doada”, sobre a sensação de “celebridade instantânea”, 

etc...as narrativas são gravadas em vídeo, juntamente com 

fotografias da 

ação. 

3)O material de registro passa a ser disponibilizado na 

internet através de livre acesso para fruição, execução, e 

replicação sob a licença Creative Commons 3.0. 

PerformAtiva  Gozo Eterno. 

 

Em “Gozo Eterno” duas figuras “prostitutas”, os performers 

do coletivo, “fizeram ponto” em avenidas com grande 

trânsito de carros. Decorrido certo tempo, um terceiro 

performer, a figura “executivo”, se aproxima das 

“prostitutas”. Ele as fez se ajoelharem à frente dele, subiu 

numa escada, e retirando e perfurando um  saco de  leite  de  
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  sua maleta e colocando-o na altura do pênis, o derramou 

sobre elas. A ação se repetiu em diferentes avenidas. 

Artur Matuck VOX2SKIN : Questões 

da Pele-Corpo para 

Fala-e-Mente. 

 

Em “VOX2SKIN : Questões da Pele-Corpo para Fala-e-

Mente”, um corpo se volta para si mesmo para se lembrar 

das memórias de sua pele. 

Uma microcâmera na palma da mão do performer, instalada 

numa luva de borracha e uma pequena luz, permitiu que ele 

se tocasse e enxergasse a sua pele em toda sua extensão; o 

corpo explorado indaga à fala que mente, a fala e a mente, 

buscando responder às questões da cada sensação; a mente e 

a fala se preparando para responder, cada região 

transmitindo uma demanda de fala, de voz, de texto; este 

corpo se revela enquanto imagem-video e se revelando 

enquanto voz, consciência, lembrança, memória, 

reminiscência, performance, fragmento; audiovideo 

constitui-se em  discurso do corpo-midia. A microcam 

percorrendo o corpo em gesto, enxergando, mas mantendo a 

mão à distancia, apenas os dedos tocam, a palma explora e 

movimenta a microcam, vídeo, áudio, em transmissão, a voz 

ensaia um texto pseudo-encontrado em uma memória 

espontânea; portanto cada região da pele, cada órgão 

salientes ou oculto adquire uma personalidade possível, e 

assim um corpo torna-se mídia para ser teleperformado 

através de streaming, corrente de palavras, imagens e sons, 

do endoespaço ao multidistante.  

Grasiele Sousa I Like Nordeste and 

Nordeste Likes Me. 

 

A proposta da performer em "I Like Nordeste and Nordeste 

Likes Me" é uma reperformance da bem conhecida ação de 

Joseph Beuys, “I like America and America likes me”. 

Tomando o bode que, já no próprio título do evento, se 

apresenta como animal emblemático, a performer se propôs 

a permanecer, em um determinado espaço, cercado, com um 

bode negro que ela tentou, penteou, cuidou, e com o qual 

conviveu durante dois dias. 

Coletivo Quando 

Coisa  

Os Amantes – 

Exercício número 2. 

 

A performance “Os Amantes” é o segundo exercício em 

imagem/corpo da série com base em uma livre interpretação 

acerca da obra homônima do pintor surrealista René 

Magritte e do conceito de Amor líquido apresentado pelo 

sociólogo Zygmunt Bauman. Nesse exercício, „Os Amantes‟ 

realizaram uma série ações físicas automatizadas: beijar, 

levantar, sentar, caminhar, abraçar em meio à paisagem 

urbana ocupada pelos manifestantes e artistas em Belo 

Horizonte, no “baixo centro” da cidade. A caracterização e 

corporeidade dos amantes trazem um jogo de sobreposição 

ao espaço marginalizado em que se encontravam. Para além 

do quadro de Magritte, aqui as figuras da classe média, 

reafirmadas pela veste, se aventuram e se alimentam da 

modernidade líquida, com sua relação de propriedade 

privada sobre o outro, assim como pelo seu descarte 

compulsivo, fragilizando suas relações. No amor líquido dos 

Amantes de Magritte, o não-beijo é a expressão máxima da 

solidão a dois.  

Coletivo Osso  Tapando o Sol com a 

Peneira. 

 

Em “Tapando o Sol com a Peneira” os integrantes do 

coletivo se dispuseram na praia, todos juntos deitados na 

areia, tapando o sol com peneiras. 
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Tete-a-Teta  Pelos Pêlos. 

 

Em “Pelos Pêlos” três mulheres estavam numa vitrine. Duas 

nuas e uma terceira com roupa. A mulher vestida costurou 

kanekalon aos pêlos pubianos das duas mulheres nuas, 

unido-as. Quando a costura terminou, as duas mulheres nuas 

se olharam tête-à-tête até que decidiram caminhar, unidas, 

pela rua. 

Cláudia Paim Fluoxetina. 

 

Em “Fluoxetina” as ações são: com uma tesoura na mão, 

roupa social e sapatos de salto alto, entrar no espaço onde 

será a performance, parar, tirar os sapatos. Olhar para as 

pessoas ao redor e falar: “eu tenho medo”. Cortar pequeno 

pedaço do vestido, cuspir e dobrar como um pequeno 

embrulho. Escolher alguém, caminhar até ele e cochichar em 

seu ouvido algum medo da performer. Depois, colocar o 

embrulho com cuspe em sua mão e voltar para o centro da 

ação. Ir cortando pequenos pedaços da roupa, repetindo a 

mesma frase e o restante da ação, sempre escolhendo 

pessoas distintas e cochichando medos diferentes.  Depois 

de certo tempo da ação, ao sentir que há concentração de 

energia dos presentes, sair.  

Alexandre Lucas Eu Faço a Coisa e a 

Coisa me Faz. 

 

Na performance “Eu Faço a Coisa e a Coisa me Faz”, a ação 

consistiu num processo de auto pintura e afixamento de 

pincéis no rosto. Em seguida o performer realizou uma 

sessão de auto-registros fotográficos. 

Bárbara Ahouagi 30 Manhãs. 

 

O trabalho “30 Manhãs” apresenta a relação entre 

performance e fotografia. A performer fez fotografias de si 

mesma nos primeiros momentos da manhã durante trinta 

dias consecutivos, utilizando filtros fotográficos em caráter 

experimental, trabalhando essencialmente ajustes de luz e 

sombra desprovidos de qualquer intenção no embelezamento 

dela, exibindo simplesmente o rosto de uma mulher ao 

despertar. Cada imagem era imediatamente postada nas 

redes sociais Twitter, Instagram e Flickr com legenda de dia 

e hora. 

Marcela Antunes De um Diálogo com as 

Sutilezas que 

Insistimos em Chamar 

de Horizonte. 

 

Na performance “De um Diálogo com as Sutilezas que 

Insistimos em Chamar de Horizonte”, a performer estendeu 

um carretel de sisal na altura dos olhos dela, buscando 

sobrepor a corda, estendida a sua frente, com o horizonte, 

com o encontro de céu e mar.  A Ação acabou quando ela 

terminou de estender todo o carretel buscando o encontro da 

sutileza destes dois horizontes criados.  

Fábio di Ojuara Procurando um Lugar 

Melhor para a Terra. 

 

Em “Procurando um Lugar Melhor para a Terra” o 

performer construiu um grande globo terrestre, com cerca de 

dois metros de diâmetro. Esse globo foi colocado em 

espaços público para que as pessoas pudessem tocá-lo e 

empurrá-lo para qualquer canto, procurando o melhor lugar 

para ele.  

Naira Ciotti Tombadilho: 

Reperformance. 

 

Em “Tombadilho” um corpo besuntado de goma de tapioca 

e alfazema colou os tecidos da roupa branca enquanto a 

performer caminhou com muletas canadenses através de um 

fundo infinito, no braço direito estavam coladas , pela goma, 

três moedas de 1 real. 

Fernando Ribeiro Tradição e Inovação. 

 

Para a realização de “Tradição e Inovação”, numa tarde de 

outono, o performer caminhou até uma área do Parque 

Tingüi, em Curitiba, onde se encontra uma grande 

concentração de Araucárias, pinheiros típicos da região. O 

artista encheu sua roupa com galhos espinhosos desta árvore  
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  e andou até outra área do parque onde se encontram diversas 

árvores de Bordo. Ele retirou os galhos e misturou às folhas 

destas novas árvores. Em seguida, o artista encheu suas 

roupas com folhas de bordo e retornou a área das 

Araucárias, misturando, desta vez, as folhas de bordo junto 

aos galhos deste pinheiro. 

Jota Cavalcante Hairnet Paradise. 

 

Em “Hairnet Paradise” o corpo do performer foi deitado 

entre objetos especialmente selecionados como parte de um 

ritual. O performer tomou três doses de tintura de Salvia 

Divinorum, em meditação intensa. Sobre o corpo, projeções 

visuais. No ambiente, sons indutivos ao transe. Perda e 

ganho de consciências. Esse ritual foi realizado como 

tentativa do performer de regressar e mergulhar 

profundamente em memórias da infância dele, e aquém-

além, através de visões e audições enteógenas.  

Ungulo  Ungulo. 

 

Em “Ungulo” duas figuras vestindo preto e balaclavas se 

misturaram no espaço da ação - uma delas tocando 

instrumentos percussivos atrás de uma cortina preta e a outra 

abordando violentamente, iluminando e fotografando cada 

pessoa no público. 

Raíssa Inocêncio Abertura da Vênus. 

 

Na performance “Abertura da Vênus” a performer se propõe 

ao jogo poético de criar o mar em Brasília. Do mito à 

filosofia, da imagem à moral, da representação ao conceito. 

O nascimento da Afrodite e sua história conceitual que passa 

de Hesíodo, Platão e Ficino. A ação é um descarrego-desejo, 

uma off-monografia, em segredo. 

Thaíse Nardim O Anti Mel-O-Drama. 

 

A performance “O Anti Mel-O-Drama”, realizada no ateliê 

de artes visuais do SESC Palmas/TO, iniciou-se com a 

performer sentada junto ao público, num ambiente intimista 

composto por sofás. Vestindo lingerie branca e com a 

cabeça recoberta por papel-alumínio, a performer recobriu o 

seu corpo com um líquido viscoso, avermelhado e de cheiro 

adocicado forte, que contaminou toda a sala. Começando 

pela cabeça, incluindo cabelos, ela espalhou o líquido por 

todo o corpo, com movimentos suaves e neutros – isto é, que 

não intentavam transmitir nenhuma significação que não a 

do próprio ato. Tendo feito isso, a performer sentou-se 

novamente, e retirou uma lâmina, que usou para desenhar, 

com um corte contínuo e sem ajuda dos olhos – recobertos - 

um coração sobre seu seio esquerdo. Com uma taça de vidro 

– das utilizadas para tomar-se vinho – recolheu o sangue que 

escorria do corte, nesse momento misturado ao líquido 

vermelho viscoso que passara anteriormente sobre o seio. 

Ela então bebeu todo o conteúdo da taça, ainda mantendo a 

movimentação tranquila e, ao esvaziar a taça, levantou-se e 

retirou-se da sala. 

Wilma Farias Que Cidade é essa? 

 

Na performance “Que Cidade é essa?” a dinâmica partiu das 

seguintes ações: 1- escolher um ponto da cidade; 2- fazer um 

percurso no tempo e espaço, partindo de um ponto a outro; 

3- perguntar para si questões que emergem sobre o espaço 

escolhido da caminhada; 4- não exige tempo determinado. 

As questões conceituais envolvidas nesse processo foram: O 

que faz um corpo em uma cidade?De um ponto para outro 

acontecem os movimentos. De afetos, trajetos, visualidade, 

espaço, materialidade, percepção, performatividade, gestos, 

curvas, desvios.  
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  Partir de um ponto para outro: o que acontece no caminho? 

Que atravessamentos acontecem em um corpo numa cidade? 

Como acontecem os trajetos em um espaço? 

Sandra Bonomini Kiwo (man) 

 

Em “Kiwo (man)” a performer parte da seguinte proposição: 

Meu corpo (con)tendo tudo, então também é nada. A 

performer parada no chão criou um caminho reto definido 

pelo público, no qual ela experimentou outras possiblidades 

corporais a partir da “biologicamente feminina” que  possui.  

Ela  brincou com vários pares de kiwis transformando a 

fruta em testículos e ao mesmo tempo gerando uma 

menstruação simbólica, verde…  

Essa perfromance é uma ação poético-política  na qual o 

corpo, atravessado pelas interferências sociais, decide agir e 

atravessar  um espaço codificado estabelecendo seus 

próprios códigos, escolhas e desejos.  

Renan Marcondes 

Cevales 

Manual Civilizador 

para um Peso sem 

Nome. 

 

“Manual Civilizador para um Peso sem Nome” é uma ação 

na qual o performer luta contra 1000 gizes de lousa e 

equilibra um gaveteiro de aço sobre seu corpo. É uma solo-

performance  que reflete sobre a relação entre a execução 

funcional de um gesto e a experiência de um corpo. A partir 

de outros tipos de relação física com objetos de escritório, 

estabelece um jogo de peso, equilíbrio e sustentação. A solo-

performance é estruturada em quatro momentos principais, e 

a relação que o corpo estabelece com esses objetos é sempre 

de peso e leveza, evidenciando através do equilíbrio (ou de 

sua impossibilidade) como a relação entre corpo e objeto é 

um processo dialético de moldagem e resistência do corpo. 

Rogério Nunes 

Marques 

Torpor/Trans/Urbano/I

ntra/Sub/Mundo. 

 

Em “Torpor/Trans/Urbano/Intra/Sub/Mundo” o performer 

experimentou o movimento de um corpo entorpecido num 

delírio narcotizado do marginal em ambiência, no limite do 

urbano. Ocupou um terreno-baldio como o usuário de drogas 

que encontra um mocó/esconderijo na cidade. Travestiu-se 

com o lixo abandonado neste lugar em 

homenagem/incorporação ao degradado social. O performer 

investiga há uma década as pscicogeocartografias, 

heterotopias urbanas e o andar como prática estética.  

Rubiane Maia Apreço. 

 

Em “Apreço” a performer, sentada à beira mar, espalhou no 

entorno dela uma grande quantidade de pérolas. Logo 

depois, iniciou a feitura de um colar longo e extenso. Aos 

poucos, à medida que inseria uma a uma no fio, o tempo 

passou e a maré subiu, lentamente levando embora as 

pérolas que ainda não haviam sido escolhidas. 

André Ramanery Aos pés de Aracne. 

 

Em “Aos Pés de Aracne” o performer retoma o mito da 

jovem que perde uma aposta com a deusa Atena e é por isso 

transformada em aranha e condenada a ficar presa nos fios 

de seu bordado. Sentado em uma cadeira o performer pegou 

velas de diferentes cores e passou gota à gota a tecer um 

longo bordado de cera com o formato dos seus pés.   

Coletivo 

Ambulante  

BANQUETE... Uma 

Conversa sobre Amor. 

 

Em “BANQUETE... Uma Conversa sobre Amor” temos três 

mulheres vestidas de branco, ao redor de uma mesa de 

madeira com cadeiras, bacia e jarro de cerâmica, 

simplesmente fizeram um pão. O local: uma calçada no 

centro de Belo Horizonte. Mãos se misturaram à massa, 

apertaram e sovaram sem cessar. Som de buzinas, motores e 

gritos compuseram a paisagem com a batida precisa da 

massa na mesa: percussão. E numa composição anti-estética  
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  e caótica a cidade emprestou seus cheiros e sons para o feitio 

do pão. 

Karen Tribess Acostume-se II. 

 

Na performance “Acostume-se II” a performer utilizou a 

conexão ao site de transmissão “Ustream.tv”, e de conversa 

por web cam. on-line “Chatroulette”. A janela do 

Chatroulette foi projetada em um telão ao lado da artista. Ela 

conversou on-line com as pessoas que o site enviou 

aleatoriamente para seu perfil, e fez um strip-tease para a 

câmera e para o público presente. Enquanto a artista tirava 

as peças de roupa ela interagiu com os espectadores on-line. 

Quando completamente nua ela desligou abruptamente o 

computador, o telão ficou em branco e a artista foi para perto 

do público presente, trocou olhares, encarou, chegando 

muito próximo deles. A ação se encerrou. 

Lúcio Agra Re-vestir-se. 

 

A ação de “Revestir-se” iniciou-se com o performer saindo 

do mar e vestindo-se com alguns de seus trajes de 

performances anteriores, misturados a outros conseguidos à 

véspera da performance, e caminhou até a exposição de seu 

poema sobre o mar, lendo trechos seus e de outros poetas 

sobre o mar e distribuindo postais de frames de um vídeo 

feito em Belém (Portugal), ponto de partida para a invasão 

do Brasil no período das assim chamadas “grandes 

navegações”. 

Recy Freire Catalepsia. 

 

“Catalepsia” é uma homenagem aos vivos. O alvo da 

homenagem em questão foi a performer, a artista ainda viva 

e que lutou para superar a lógica perversa do legado da arte 

moderna, onde impera o clichê que determinava o lugar de 

reconhecimento do artista após a sua morte. Dito de outro 

modo, a arte desse tempo... desse continuum, reflete a 

emergência da vida contemporânea e esse ato auxilia no 

processo de legitimação da mesma. 

T. Angel Me See You. 

 

“Me see you” é uma ação performática sobre o impacto do 

tempo na vida de um indivíduo, especificamente e de 

maneira confessional, a do próprio performer. O performer 

ficou 24 horas em completa privação da fala, dedicando esse 

dia de silêncio em memória de seus amigos, ídolos e mestres 

que partiram nos últimos meses. Passado este primeiro 

momento, nos 30 minutos sequentes o silêncio verbal foi 

quebrado, com a leitura de “Calmaria” (canção de Maria 

Bethânia). Em consequência, libertou-se o corpo em 

sincronia, que por sua vez ganhou os primeiros movimentos 

rumo a uma dança de despedidas e boas vindas. A dança 

aconteceu com o corpo suspenso por ganchos na pele. 

Transformando assim, todas as emoções em fisicalidade 

poética e ritualística. 

Zmário To Much Trans 2013. 

 

A ação de “To Much Trans” consistiu no plantio de 

sementes de tomate em diversas paisagens da Chapada 

Diamantina, Bahia, como uma metáfora da busca por um 

ambiente natural e mais saudável em contraposição ao 

cotidiano conturbado das grandes cidades. 
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Cia Excessos  O Outro Beijo no 

Asfalto. 

 

“O Outro Beijo no Asfalto” é uma das performances que 

compõem a série “Beijos”. Se no texto "O beijo no asfalto", 

de Nelson Rodrigues, os transeuntes e a imprensa do Rio de 

Janeiro foram impiedosos com o personagem Arandir, a 

transposição desse texto para performance art não haveria 

de ser tão diferente, quando, numa experiência com dois 

artistas, através de um beijo de 30 minutos ininterruptamente 

com trajes convencionalmente trocados (ele de noiva e ela 

de noivo), há a comprovação de que o preconceito é enorme 

quando a imagem traz uma conotação sexual ainda chocante 

num contexto moralmente conservador. “O outro beijo no 

Asfalto” é uma intertextualidade ao clássico rodrigueano e 

uma evolução da performance “O BEIJO”. 

Kysy Fischer Eu não Precisava Ver 

para Notar que os 

Canteiros de Flores 

Tinham sido 

Destruídos. 

 

Em “Eu não Precisava Ver para Notar que os Canteiros de 

Flores Tinham sido Destruídos” havia um problema a ser 

escavado. Há algo na história das mulheres da família da 

performer que não para de fazer coisas à ela. Neste buraco 

haviam algumas moedas e pedaços de um rosário enterrados. 

A performer entrou no buraco e ali permaneceu cantarolando 

dentro da sua cabeça as canções que a avó dela cantava para 

ela, e que ela ainda podia lembrar. Tirou de dentro da 

caixinha um objeto muito pequeno que permanece 

escondido. Ela cantava algo parecido com “Sempre fica um 

pouco de perfume”.  

Felipe Cidade Invidia – Não há 

Autoridade, Apenas 

Nós Mesmos. 

 

Na performance “Invidia – Não há Autoridade, Apenas Nós 

Mesmos” usou-se uma mesa e duas cadeiras de madeira 

escura. Uma máquina de  tatuagem em cima da mesa. Dois 

indivíduos se aproximaram e sentaram, ambos de calça e 

camisetas cinza. Um deles tinha o cabelo e barba raspados 

“zero”. Ambos se encararam por cinco minutos. O indivíduo 

careca curvou a cabeça e esticou os braços em direção ao 

outro indivíduo, com as palmas das mãos viradas para cima. 

Logo o outro começou a tatuar o mapa-múndi nas palmas do 

performer que as oferecera. Ao terminar de tatuar, ambos 

voltaram a se encarar por poucos minutos, se levantaram e 

se retiraram. 

Marcelo D‟Ávilla Gender Freeeak. 

 

Na performance “Gender Freeeak”, sob o pseudônimo de 

Sete de Ouros, o performer personificou seu boylesque, 

figura burlesca que brinca com sua forma entre os gêneros. 

Nesta ação o boylesque se transmutou em cena, aplicando 

argila sobre seu corpo nu, ao som de George Michael. 

Dentro da composição musical ele ganhou diversos genitais 

e se masturbou com eles, se descobriu, gozou e se rompeu.  

Tatiana Duarte Fêmeo Parte II. 

 

Sobre a cobrança de um corpo esteticamente perfeito, o 

trabalho “Fêmeo Parte II” investigou esta atmosfera de 

cobrança e este suposto ideal de feminilidade, com uma 

homenagem à Eduard Munch, gravada no grito de terror da 

performer na fuga de uma feminilidade inexistente. 

Semyramys 

Monastier 

Monstre Julia – Sopa 

Instalação. 

 

Após anos presa em uma memória emotiva stanislavskiana 

Julia se desafogou dentro de uma banheira na Era da Glória 

do Pop. Na performance “Monstre Julia”, por 3 horas Julia 

recebeu seus convidados – um por vez em sua banheira.  

 



110 

 

(continuação)  

QUADRO 12 – PROPOSTAS DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO 

CIRCUITO BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

  Cada convidado levou uma 

oferenda/lembrança/presente/ingrediente para Julia e teve 

como retribuição a própria Julia. Cada um fez sua parte para 

engrossar o caldo que trouxe Julia ao mundo. 

Jean Sartief SM. 

 

A performance "SM" é parte de uma provocação e pesquisa 

sobre o corpo e a sexualidade. O performer entra no espaço 

tocando um sino de coleira de animais, o público acompanha 

então o performer, completamente vestido de branco, se 

posicionar no espaço e cobrir totalmente sua face com uma 

pasta branca de argila.Coloca então em seu pescoço uma 

coleira com duas guias. Coloca o sino no chão e oferece as 

duas guias ao público, que, por sua vez, deve manipulá-las e 

assim conduzi-lo da forma e pelos caminhos que desejar. 

Antônio 

Wellington de 

Oliveira Júnior  

TRACEaFACE. 

 

Em “TRACEaFACE” Tutunho (o performer) disponibilizou, 

aos participantes, posters (68 X 98 cm) com a foto de sua 

face completamente sem pelos, inclusive sobrancelhas, num 

convite para que qualquer um, intervindo na foto, seja com 

desenhos,pintura, grafite, colagem, vídeo, fotografia, 

performance, etc., trace-lhe uma face. Neste projeto de 

fotoperformance, Tutunho buscou sua própria subjetividade 

a partir do olhar do outro e tratou de temas como o eu, 

identidade, rostidade, auto-performance, arte urbana, estética 

relacional. Projeto desenvolvido com bolsa PDE-CNPq 

junto ao Instituto de Investigação em Design, Media e 

Cultura (ID+), Laboratório de Investigação em Corpo, 

Comunicação e Arte (LICCA). 

Christina 

Fornaciari 

Dois Franciscos. 

 

A performance “Dois Franciscos” foi uma crítica ao uso 

predatório dos recursos naturais ao longo do Rio São 

Francisco – Minas Gerais, pelas mineradoras, e Sergipe, 

pelas petrolíferas. A paisagem se encontra alterada, 

transtornada, assim como o corpo em instalado em cena, 

afundado num barco de metal e soterrado. 

Amor 

Experimental 

O Amor é Phodido. 

 

Desde o final de 2012 o performer tem lidado com tudo que 

envolve massas, massa de trigo, massa de ar, massa de 

espuma, massa corporal, como material criativo. Dessa vez, 

ele aproximou essa investigação do ambiente sonoro que 

baseava todo o evento, para realizar “O Amor é Phodido”. O 

performer usou uma espuma enquanto isolante acústico e a 

acoplou ao seu corpo , de modo a gerar atrito com uma série 

de gritos dados durante a ação. Poderia ter dançado um 

bolero, todavia, o grito foi maior em razão do amor que é 

PHodido...tal qual a própria vida que provoca a gente, deixa 

o nosso corpo ausente... PHode a gente com essa porra 

chamada de amor. 

Maria Eugênia 

Matricardi 

Corpo Contra 

Conceito. 

 

Em “Corpo Contra Conceito” a performer nua se posicionou 

em frente à parede externa do Museu da República. Um 

caminhão pipa estava a alguns metros de distância de frente 

para o corpo dela. Os outros performers auxiliaram e, 

seguram a mangueira do caminhão, acionaram o jato de água 

com pressão máxima contra o corpo da performer até que o 

reservatório de água de vinte mil litros do caminhão pipa 

acabasse. O corpo intima o fluxo, estabelece lugar de 

combate. O jorro de água comprime a carne, superfície 

contra superfície. Espaço incidente onde as coisas se 

manifestam em sua materialidade somente em relação ao seu 

limite contra o espaço. Contraposição: estar contra é uma  
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  forma de engendrar contato, zonas de aderência. O corpo 

incorre em conceitos, se expõe, cai em fluxo, deixando-se 

arrebatar pela pressão do jato. 

Marcelo Gandhi Ciclo de Palestras 

Eurocêntricas. 

 

Em “Ciclo de Palestras Eurocêntricas” o performer usou um 

suéter adidas vermelho e máscara Mickey-caveira , 

dançando no meio da rua, cantando, gritando, fez discursos 

pseudo-políticos e pseudo-estéticos, exorcismo de europeu, 

andando de quatro no meio da rua. O performer assume a 

“transidentidade” como elemento propulsor da ação, 

enquanto descontinuidade da cartografia urbana e das 

identidades institucionais, desviando e causando um curto 

circuito no ritmo estruturador dos sistemas vigentes. O corpo 

enquanto mutação e curto-circuito, na tessitura social e 

urbana, enquanto discurso de poder. 

Hugo Houayek Armadilhas da Pintura. 

 

Na performance “Armadilhas da Pintura” são trabalhadas de 

forma poética as possibilidades e as potencialidades da 

pintura contemporânea, compreendendo-a como prática 

múltipla e híbrida, lindando com o espaço do corpo e do 

mundo para tecer relações imagéticas e políticas.  

Wolder Wallace Brinde. 

 

Na performance “Brinde”, o performer selecionou 

previamente um local (sítio) urbano ao qual chegou de posse 

dos materiais da sua ação. Ele distribuiu taças no chão 

formando um “desenho”, encheu as taças com líquidos verde 

e amarelo, depois estendeu um tecido no centro das taças, 

sobre o qual deitou-se, após retirar quase toda a roupa, 

ficando seminu e com a cabeça enfaixada. Passados alguns 

minutos, o performer retirou as ataduras, levantou-se e 

proferiu um breve discurso a favor da democracia. Depois 

presenteou o público com as taças, encerrando o trabalho. 

Maria Cláudia 

Vargas 

Vestígios. 

 

“Vestígios” foi uma performance realizada pela performer 

para a exposição de conclusão de curso de Artes Visuais em 

2013. A performer percorreu uma trajetória na cidade de 

Brasília- DF dentro do seu itinerário cotidiano (lugares pelos 

quais costumava passar), lugares que costumava estar. 

Nesses lugares a performer realizou improvisações 

coreográficas a partir de situações não-cotidianas, dançando 

apenas ao som que a cidade produzia, criando, dessa 

maneira, micro-perfomances em diversos pontos da 

paisagem urbana. 

Marcelle Louzada Infra Vermelho. 

 

Infravermelho é uma intervenção urbana que buscou 

tencionar as noções de tempo-espaço a partir de uma 

provocação estética. Em uma caminhada cega e carregando 

uma cesta com maçãs do amor, a performer convidou os 

transeuntes a se aproximarem e interagirem com a 

proposição, respondendo questões sobre si, envolvendo 

amor, saudade, quietude, fluxo, permanência.  

Gilmara Oliveira Colheita. 

 

Em “Colheita”, na intenção de poetizar o espaço comum, e 

oferecer delicadezas às pessoas, através de origamis de 

Tsurus, a performer, vestida de branco e vermelho (por 

serem as cores da ave), ocupou por cinco meses, cinco 

árvores distintas, com duzentos destes pássaros prósperos 

em cada, confeccionados e tingidos por ela, resignificando o 

entorno e rompendo com a lógica cotidiana dos passantes. 

Qoletivo  STATUSpessoaldocaso

bliQUO. 

 

“STATUSpessoaldocasobliQUO” é uma “desinauguração” 

do espaço da Cinemateca Capitólio, que passou por 

constantes “reformas” e nunca foi entregue a cidade.   
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  O espaço, que poderia estar sendo utilizado, como atelier, 

cinema e teatro, recebe desde 2006 datas de reabertura, mas 

continua fechado para o público. Os performers chegaram 

vestidos com acessórios de trabalhadores de diferentes 

seguimentos e portavam uma mala com seus objetos de 

trabalho performático. Ao chegar à frente do Capitólio 

pararam e observaram o prédio, a sua construção, os seus 

detalhes e, após cerca de 10 minutos de observação estática 

e silenciosa, aproximaram-se e iniciaram uma sessão de 

fotografias que foram expostas do lado de fora do capitólio 

com as matérias de jornais que datavam desde 2006, a 

possível data reabertura da cinemateca. Expuseram também 

imagens dos membros do Qoletivo tentando “reabrir a 

fórceps” o Capitólio, enquanto liam na Solidão dos campos 

de algodão, de Koltes.  Na ação os performers solicitaram 

também que os passantes os fotografassem e distribuíram 

programações de outras cinematecas de Porto Alegre. A 

ação foi encerrada com a leitura, ao público e aos artistas, da 

carta legítima de tombamento do lado de fora do Capitólio. 

Sofia Bauchwitz Um Possível Glossário 

Feminino. 

 

Na performance “Um Possível Glossário Feminino” o barco 

de papel simboliza o homem, a entidade masculina, o 

marinheiro que pode viajar e cair em aventuras, Ulisses. Por 

outro lado, a mulher, toda mulher é aquosa, é a maré e acaba 

arrastando para dentro de si e engolindo o barquinho. Somos 

ávidas. 

Grupo de 

Pesquisa Corpos 

Informáticos  

Kombunda. 

 

A Kombi foi arrastada, batucada, capotada até invadir o 

espaço próximo ao público convidando-o para a ação. Os 

fuleiros tiraram as roupas e entraram na Kombi acionando 

seu deslocamento movido por corpos desejantes. Os corpos 

gritam, se divertem, transpiram e nus vestem a Kombi-

parangolé. 

Yuri Tripodi Sizígia – Experimento 

para Manter(-se). 

 

“Sizígia – Experimento para Manter(-se)” é performance, 

instalação e site specific criada para (e a partir d) a cela do 

Forte do Sto Antônio Além do Carmo. Uma instalação no 

chão formava um tapete de cacos - pra dentro da cela: cacos 

de vidro, pra fora: de espelho. O performer permaneceu nu e 

mantendo o pênis dentro das pernas, formando uma 

triangulação vaginal. Manteve-se em meia-ponta (gesto em 

alusão à disciplinarização do ballet clássico) no meio do 

vidro. Um tecido branco ocultava-lhe a face. Microações, às 

vezes involuntárias, provocaram um estado corporal de 

tensão e alerta.  

Coletivo ES3 Bodeações. 

 

Em “Bodeações” os performers em deriva pela cidade de 

Porto Alegre (RS) se põem de frente a uma placa ao lado de 

um centro cultural em construção, pertencente a um grande 

banco. Na placa lia-se “Sabe a crítica de arte que me falta 

dinheiro para ônibus, tinta, pão?”. A performance discute a 

relação de precariedade que subjaz sob o imperativo de uma 

lógica de capitalização da arte, de crítica, comercialização e 

cotação do trabalho do artista. O espaço dessa discussão é o 

de um artista esfomeado, que divide suas economias e tempo 

entre a alimentação, transporte, saúde, e seu trabalho, o 

artista da BodeArte. 
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(continuação)  

QUADRO 12 – PROPOSTAS DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO 

CIRCUITO BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Vinícius Cortez Baixe o Zíper; Siga em 

Frente; Mude o 

Mundo. 

“Baixe o Zíper; Siga em Frente; Mude o Mundo” é uma 

ação/imagem/manual pelo procedimento. A ideia é de 

resistir aos “cuidadores”, em ambientes cotidianos, do corpo 

que deve permanecer guardado e coberto. Não precisa 

protestar, aglomerar, nem fazer sexo em público, basta 

manter o zíper baixo, ficando nessa zona intermediária entre 

a exposição do corpo e a imposição do mundo. 

Coletivo Filé de 

Peixe  

Piratão. 

 

PIRATÃO é uma prática artística que investiga e simula a 

economia informal e pirata como situação para inserção, 

visibilidade, acesso e circulação a trabalhos de videoarte. 

A ação desdobra-se a partir da comercialização de um objeto 

do coletivo Filé de Peixe denominado ENCARTADO. 

Francamente inspirados nos DVDs piratas comercializados 

informalmente, os ENCARTADOS consistem numa mídia 

DVD printable + capa xerocada + embalagem plástica + 

carimbo manual + vídeos apropriados. 

Os ENCARTADOS reproduzem infinitamente os vídeos do 

acervo do coletivo Filé de Peixe, mantendo-se, contudo, 

únicos enquanto objetos, já que são manualmente 

carimbados, com número de série que não se repete, 

portando marcas e intervenções do processo caseiro e não 

industrial de produção. 

Os ENCARTADOS são objetos performáticos, elementos 

constitutivos da ação, comercializados somente no momento 

do PIRATÃO, aos moldes e preços praticados pelos 

camelôs: “1 é 5(reais), 3 é 10(reais)”. No local da ação há 

uma televisão e um aparelho de DVD para que os vídeos 

comprados sejam testados, assim, “comprou: testou, testou: 

exibiu!” 

Em 18 meses, foram realizadas 11 edições do projeto, que já 

percorreu 5 estados, em 4 regiões brasileiras, 

comercializando mais de 1800 ENCARTADOS, num total 

de 4329 vídeos difundidos. Ao se deslocar, PIRATÃO 

difunde/exibe por outros lugares o acervo de vídeos 

aglutinado no local de origem do coletivo, na mesma medida 

em que gera condições para que novos trabalhos de artistas 

locais sejam incorporados ao projeto, difundindo-se em 

seqüência, num movimento polinizador que opera 

constantemente aglutinação – deslocamento – difusão. 

A cada realização do projeto PIRATÃO um registro em 

vídeo é gerado, como forma de introduzir e documentar, 

dentro do campo das artes plásticas, no atual estágio da arte 

contemporânea, um amplo debate sobre direitos autorais, 

pirataria, flexibilidade e democratização de acesso a bens 

artísticos, entendidos em sua dimensão 

imaterial/informacional. 

PIRATÃO buscar ativar redes de troca em torno da 

produção audiovisual voltada para o campo das artes 

plásticas, evidenciando a novíssima e vasta produção no 

campo da videoarte, facilitando o acesso/contato com 

trabalhos clássicos, propiciando um ponto aglutinação e 

difusão desse trabalhos a partir de um modelo que faz 

referência ao comércio popular, informal e pirata. 

Coletivo PataPalo  A Jangada Voltou Só. 

 

Em “A Jangada Voltou Só” elementos da cultura popular se 

reuniram nessa performance para contar a história de dois 

pescadores que se perdem e são tragados pelo mar.  
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(conclusão)  

QUADRO 12 – PROPOSTAS DOS TRABALHOS EM PERFORMANCE ARTE INSCRITOS NO 

CIRCUITO BODEARTE (TERCEIRA EDIÇÃO) 

Otávio Donasci Vídeo Tango. 

 

"VideoTango" é uma videoperformance com ledcriatura de 

40 polegadas adaptada ao corpo do performer, que caminha 

pelo público, sangrando no final. O performer personifica 

um ser se afogando num mar cotidiano de falsidade e 

traição, mas ele é um sobrevivente. 

Guto Lacaz Eletroperformance. 

 

Na “Eletroperformance” uma vareta de neon com 6m de 

comprimento foi colocada entre dois sarrafos pretos de 

madeira de forma que se possa pisar sobre eles dando a 

impressão que se está pisando sobre a linha de luz. Uma 

segunda vareta foi segurada pelo performer para dar a ilusão 

de que a estava sendo utilizada para dar equilíbrio durante a 

trajetória. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir de arquivo particular de fichas de inscrições do Circuito Regional de 

Performance BodeArte (2013). 

 

 

O último quadro nos apresenta uma série de dados que alarga ainda mais a percepção 

de uma dissonância muito forte entre as propostas dos trabalhos com relação à temática e 

acionamento, tanto num nível intra-relacional (entre os trabalhos dessa edição) como num 

nível inter-relacional (entre os trabalhos das edições anteriores e os desta edição). 

 Esses dados são importantes, mesmo que não sejam padronizáveis. Não ser 

padronizável, não possuir qualitativamente unidade de conjunção é um padrão que emerge 

deles, e nos diz algo sobre eles em específico e sobre como deve ter sido uma experiência 

minimamente diversa a apresentação desses trabalhos reunidos nas edições do Circuito 

BodeArte. 

 Mais ainda, parece ficar exposta uma pergunta sobre como fazeres tão diversos podem 

ser incluídos numa mesma linguagem? Afinal de contas no modelo da forja das linguagens 

artísticas e da sua perspectiva histórica de ensino, fica compreendido que a cada novo 

movimento temos uma mudança de paradigma dentro da linguagem, e ao mesmo tempo esse 

paradigma pode chegar a um extremo tão potente que se rompe formando outra linguagem, 

como na relação entre pintura e assemblage, ou entre o teatro e a ópera. 

 A performance arte contudo parece continuar a manter-se a performance arte, mesmo 

em sua diversidade radical de práticas e ações distintas, mesmo em constante movimento em 

diferentes direções. Esse padrão pode sim ser observado a partir desses dados: o da distinção 

entre as partes, ao mesmo tempo em que afirmam pertencer ao território que se chama 

performance arte. 
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1.4 Algumas considerações. 

 

 Nesse traçado que constituímos de uma rápida história dos eventos e motivações que 

deram origem ao Circuito BodeArte, assim como das nuances referentes aos dados 

acumulados por este e que tipo de pontos de consideração podem no oferecer encontramos 

uma série de questões referentes a sobrevivência do artista que trabalha com performance 

arte, a profissionalização desse artista e possíveis problemas que grande parte destes enfrenta 

para encontrar espaços onde suas produção possa ser discutida e também estabelecer trocas 

com outros contextos e propostas de criação. 

 O índice marcante de uma performance arte que se mantém numa linha muito tênue 

entre a escassez de investimentos em circulação de trabalhos e a falta de financiamento 

público para apoio no desenvolvimento de novos processos criativos, este parece ser um 

espaço de conexão muito próprio do evento BodeArte como política de aproximação entre 

performers de diferentes partes do Brasil. 

 Embora a intenção do ES3 fosse a de suprir uma demanda local, o qual devido certo 

nível de isolamento não sabiam que ia muito além de suas fronteiras, a falta, a ausência que 

encontraram em seu contexto foi um fator de amplo impacto no modo como este evento 

cresceu, sobretudo como nos apontou sua terceira edição em extensos dados de participação. 

 A dinâmica projetada pelo Coletivo ES3 parece ter sido bem designada ao evento num 

olhar em retrospecto, se como dito, os integrantes do ES3 se tornaram um coletivo para 

sobreviver em seu cenário artístico na cidade do Natal, o Circuito BodeArte parece ter sido 

efetivo na criação de um evento que atua sob este formato político, o da coletividade como 

forma de sobrevivência. 

 As possibilidades de divulgação e troca on-line entre performers parece também ter se 

configurado como uma janela importante para a construção do evento, primeiro na difusão de 

suas ideias, e depois no papel fundamental que assumiu para a ocorrência da edição de 2013. 

Essa conexão e contato, mesmo à distância, fortaleceu tanto a diversificação dos perfis de 

participantes do BodeArte, quanto contribuiu para uma diversificação nas questões tratadas 

em seus fóruns e na mostra da(s) ideia(s) de performance que ele trouxe ao público do Rio 

Grande do Norte. 

 Restam ainda a discutir as perspectivas da ordem do pensamento desse evento, 

mencionadas de maneira breve, mas detalhada, no texto desse primeiro capítulo, e que foram 

desenvolvidas no transcurso das discussões de planejamento e organização do Circuito 

BodeArte. Princípios que entalham toda a prática do evento, esses pensamentos serão tratados 
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a seguir individualmente tentando clarificar ao leitor não apenas o percurso do evento em suas 

especificidades, como o fizemos, mas o que residiu, e reside, o que potencializou e 

potencializa, suas ações factíveis no cenário dos encontros na performance nacional. 
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CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS DE CRIAÇÃO E ACIONAMENTO DO CIRCUITO 

BODEARTE. 

 

 Discutiremos nesse capítulo alguns detalhamentos sobre os meandros das proposições 

que agenciam a experiência de encontro proposta pelo Circuito BodeArte, atentando para os 

princípios ativados pelo evento em sua configuração.  

Para cumprimento dessa proposta passaremos por aspectos que foram pensados pela 

produção do evento como chaves de diferenciação do Circuito BodeArte com relação aos 

demais eventos ocorridos no mesmo período de sua criação. 

 Serão observadas as propostas de “produção como performance”, no encontro que 

pode ser articulado como ação performática, “não-curadoria”, nas múltiplas curadorias do 

olhar implicadas por uma experiência sem seleção de trabalhos, “compartilhar à distâncias”, 

nas potências on-line que permitem o encontro entre práticas de performance, “coletividade 

como estratégia de sobrevivência”, nas emergências de conhecimentos e práticas que advém 

da coletividade provocada pelo encontro, e, por fim, as “poríticas de vida”, na ação conceitual 

de um deslocamento da política, e da percepção das práticas em performance em contextos 

diversos, através do encontro entre corpos. Ao apresentá-las perceba que não apenas 

desenhamos o seus traçados, mas também colocamos em discussão suas propostas sob nossa 

ótica como pesquisador-performer. 

 

2.1 – Produção como performance. 

 

 Gostaríamos de começar por um ponto crucial para a compreensão do fato de um 

coletivo de performance se propor à produção de um evento de performance. Essa discussão 

despontou dentro do Coletivo ES3 entre a primeira e segunda edição do Circuito BodeArte, e 

dentre diversos argumentos e debates, apontou um rumo importante para esta dissertação e 

para a própria condição do evento. 

 Na primeira edição do Circuito BodeArte, com o menor número de inscritos, a 

performer Chrystine Silva e nós decidimos realizar uma apresentação de sua performance 

“Outro Manifesto”. Dentro do Coletivo ficou acordado que essa performance representaria 

nossa produção no transcurso do evento, e foi realizada na primeira noite de apresentações de 

performances.  
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Além desta performance, o nosso Trabalho de Conclusão de Curso
28

, assim como o da 

performer Chrystine Silva, foram apresentados dentro das atividades do Circuito, 

considerando o enfoque de pesquisa de ambos sobre performance e performatividade no 

campo de processos criativos na cena. 

 Em reunião de planejamento para a segunda edição do Circuito BodeArte, com as 

inscrições já encerradas, o ES3 pode se dar conta do crescimento exponencial de trabalhos 

que teria de produzir durante os dias de evento, e dessa vez se veria impossibilitado de 

apresentar performances próprias. Esse momento em específico marcou o início da discussão 

mencionada e complementou seu questionamento: afinal porque um coletivo de performance 

produziria um evento no qual ele mesmo não pode performar? 

 No enfrentamento dessa questão o ES3 encontrou um ponto em comum entre as quatro 

vozes de seus integrantes: “o BodeArte é a nossa performance”. Precisamente numa atitude de 

reflexão política sobre a produção da coletividade de performers que compõem o Circuito 

BodeArte, o Coletivo percebeu que todo o trabalho, esforço e criação envolvidos para ativar 

aquela coletividade era uma ação de performance. De performance como BodeArte, como 

esforço de sobrevivência e coletividade na precariedade de condições. 

 Ampliando essa discussão denotamos que ao produzir o Circuito BodeArte o Coletivo 

ES3 ativa em sua prática um discurso movente de empoderamento das ações em performance 

que produz. 

 Ao tramar visibilidade para ações que acontecem “clandestinamente” em espaços que 

trazem a nomenclatura de outras linguagens artísticas, a produção de um espaço como o 

Circuito BodeArte se estrutura como um esforço bravio e político de desvio do olhar para uma 

produção de performance arte, chamada e discutida como tal, no território brasileiro. 

 O ponto que destacamos nessa reflexão é o de que a ação política de evidenciação da 

ausência de espaços de performance, assim como a abertura para a convivência com a 

performance e processo do outro, o diálogo com performers para definição de lugares mais 

interessantes para acontecimento de suas performances, hospedar um performer e conviver 

com ele, são uma performance, pois são produtoras de um hackeamento (AQUINO, 

HOFMANN, MEDEIROS, 2012)  nas estruturas de visibilidade da produção artística 

nacional, é propositora de desvios na forma de curadoria e convivência entre artista e 

                                                           
28

 Os TCC apresentados durante o Circuito BodeArte foram ambos do curso de Licenciatura em Teatro da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com orientação da Prof.ª Dr.ª Naira Ciotti, intitulados: “Você tem 

fome de quê? Estudos de pertencimento” (Chrystine Pereira da Silva), e “Gatilhos de Teatralidade: O Caso ES3” 

(André Luiz Rodrigues Bezerra). 
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produção de um evento, é fomentadora de uma zona de “viralização”, contaminação e diálogo 

entre processos criativos até então aquém uns dos outros, mesmo que apenas em parte. 

 Produção como performance é o esforço para fazer ver, sentir e conviver a própria 

linguagem da performance arte. Inferimos essa possibilidade com base no contexto de onde se 

lançou a proposta do Circuito BodeArte, o cenário das políticas culturais públicas e privadas 

potiguar, que na ocasião do acontecimento das duas edições locais e três edições regionais do 

evento não reconhecia a linguagem da performance em seus editais ou espaços de 

circulação
29

, deixando para a performance apenas a perspectiva de apresentar-se em eventos 

dedicados a outras linguagens artísticas. 

 Perceba-se que mesmo a visão de produção ora apresentada é um ato contaminado e 

polimorfo, a produção aqui não trata apenas das etapas de planejamento e execução do 

trabalho, mas também de ações como a do designer gráfico de peças de divulgação, assessoria 

de imprensa e manutenção de redes de comunicação on-line, deslocamento de artistas até seu 

local de hospedagem e até o evento, hospedar artistas, responsável pelo registro fotográfico e 

videográfico do evento, etc. Todas as ações citadas foram performadas pelo Coletivo ES3 

como produtor do evento, como performer da construção dos caminhos para a existência do 

BodeArte. 

 Pensar a produção do Circuito BodeArte como performance é destacar o encontro 

como possibilidade de arte (RANCIÈRE, 2009), isto é, essa produção como esforço de 

possibilitar conviver práticas e fazeres diferentes da performance arte nacional estrutura “um 

arte
30

”, um risco, um deslocamento da ideia de performance trabalhada pelos diferentes 

processos criativos de performers advindos de vários pontos do Brasil através do encontro e 

troca entre si. “Um arte” é esta produção de deslocamentos assimétricos e que não podem ser 

                                                           
29

 Na atual conjuntura, a partir da visibilidade promovida pelas edições do Circuito BodeArte  e do diálogo 

movido pelos produtores desse, e performers da cidade do Natal, algumas instâncias privadas apresentam a 

performance como campo específico de seleção e envio de projetos para compor suas programações, como é o 

caso do Cena Aberta, promovido pelo Centro Cultural Casa da Ribeira, que abria vagas apenas para as 

linguagens artísticas do Teatro, Dança, Música e Ideias, esta última onde se indicava a possibilidade de inscrição 

de trabalhos de performance. Atualmente o Cena Aberta, em sua seleção 2012-2013, abriu legenda específica 

para a inscrição de performances, confirmando sua aposta no diálogo e visibilidade desta linguagem ao aprovar 

seis performances, num total de 18 selecionados.  

O edital do Circuito Ribeira, que envolve um conjunto de atividades promovidas por cerca de dez espaços 

culturais no bairro da ribeira (Atelier Flávio Freitas, Espaço Gira Dança, Casa da Ribeira, DoSol Rock Bar, 

Buraco da Catita, etc.), e tem público médio de vinte mil pessoas, tomando ruas, halls, bares e palcos, abriu em 

sua seleção 2012-2013 espaço específico em sua convocatória para a seleção de performances, aprovando cerca 

de dezesseis trabalhos nessa área. 

30
 “Um arte” é uma corruptela tradicional da linguagem oral nordestina, e significa ação de risco, risco do corpo. 

Por exemplo, se uma criança corre pela rua onde há trânsito de carros, ela vai “acabar fazendo um arte”, ela está 

na iminência de um risco ao seu próprio corpo, e/ou ao corpo de terceiros. Esse ponto será discutido mais 

amplamente no Capítulo 3. 
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comensurados ou premeditados com relação a determinadas visões históricas e conceituais de 

performance formuladas a partir dos contextos americanos ou europeus de produção. 

 A produção de incomensurabilidades práticas e conceituais, através do encontro entre 

sujeitos e fazeres, torna-se também performance no trajeto do risco e imprevisibilidade da sua 

ação de autoquestionamento: o que é a performance entre os corpos dos que afirmam fazer 

performance no Brasil atual? Colocando-se fora de uma possibilidade de resolução desta 

gigantesca questão, o ato de produzir curadorias e eventos de performance no Brasil, 

paisagem onde se insere o Circuito BodeArte, não pode eximir-se dela. 

 

2.2 – Não-curadoria. 

 

 O segundo ponto que gostaríamos de tratar é a escolha do Coletivo ES3 em realizar 

um evento “sem curadoria”. Explicamo-nos, a ideia de uma “não-curadoria” não se relaciona 

com a abolição de quaisquer aspectos relacionados à curar os trabalhos que compõem o 

Circuito BodeArte, mas conecta-se à divergência com relação à alguns princípios 

pressupostos nessa atividade. 

 A palavra curadoria tem raiz etimológica latina (curator) e especifica uma atividade de 

tutoria, que se liga praticamente às dimensões de tutoria como ensino, “aquele que ensina”, e 

como responsável, “aquele que é responsável por terceiro(s)”. A carga etimológica que traz 

essa palavra evidencia o curador como um sujeito cuja responsabilidade recai sobre uma 

atitude de atravessador e planejador. Atravessador no sentido de uma travessia de 

conhecimentos e objetos, e planejador no recorte de organizador das pré-definições daquilo 

que se diz, mostra, apresenta. 

 Múltipla e formada pelos mais diversos modos de operar a atividade do curador na arte 

contemporânea tem ganhado evidência como possibilidade formal da organização de mostras, 

festivais, bienais, etc. Como coloca Sonia Salcedo Del Castillo: 

 

O exercício dessa atividade tem por objetivo determinar o conteúdo da 

exposição, normalmente obtido por meio de agrupamentos e articulações de 

semelhanças ou diferenças visuais ou conceituais que as obras possam 

revelar. Para isso, geralmente determina-se um conceito ou tema, a partir do 

qual, funcionando como fio condutor, elabora-se o processo para obtenção 

de uma unidade na mostra. (CASTILLO, 2008, p. 299/300). 

 

 Ao discutir-se a questão da curadoria nas reuniões que levaram a criação do Circuito, 

um fator transparecia na colocação dos membros da produção: a insegurança com relação ao 
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apontamento de seleções de artistas incluídos e excluídos da participação no evento. Essa 

insegurança advinha primeiramente pelo fato de que o Circuito BodeArte, apesar de todas as 

viabilizações e conexões que procura tecer para todas as performances inscritas, se trata de 

um evento “independente”, um evento realizado a partir de parcerias e investimentos 

financeiros pessoais de seus realizadores, não oferecendo qualquer tipo de premiação ou 

compensação monetária aos seus participantes. 

 Num segundo ponto, a produção do Circuito BodeArte era formada por um coletivo 

jovem em sua trajetória temporal, um coletivo de performers que possuía uma prática e 

funcionamento próprio, e que não desejava sobrepô-lo como uma inteligência normativa do 

que seria ou não aceitável.  

Para o ES3, no momento de reflexão trazido por aquelas reuniões o ensejo era o de 

criar um espaço de encontro, questionamento e suspensão de “verdades” pressupostas sobre o 

que era ou não performance arte. Adentrar o espaço de uma seleção de trabalhos era uma 

atitude afirmativa que contradiria a própria intenção de abertura a imprevisibilidade do 

encontro entre fazeres distintos ensejada com a proposição do evento. 

Assim, o Coletivo ES3 se propôs a não selecionar participantes, não optar por visões 

específicas de performance, já que a sua própria trajetória artística nesse campo respondia de 

maneira plural e movente a essa questão. Reafirmar o que o ES3 compreendia como 

performance (se é que existiria contração possível no Coletivo para este consenso), não era o 

interesse ao promover o Circuito BodeArte. 

Ao optar por não selecionar performers e performances que viriam a compor o 

Circuito, surgia um entrave, ligado a ordem ética de que, em certo nível, a abertura total do 

Circuito deixava precedente para a premissa de que tudo é performance. Optou-se então por 

instaurar um sistema de inscrição presente e contínua, isto é, diferente de uma inscrição num 

festival ou edital, onde o material necessário e requerido é enviado e, após determinado 

período de espera, uma comissão de seleção se posicionará sobre sua inclusão ou não no 

recorte do evento, o Circuito BodeArte optaria por uma inscrição que não se encerra, que 

demanda que o inscrito reafirme sua presença como tal para participar do evento. 

Insistir numa presença, insistir que autonomamente o performer optasse por afirmar-se 

unido ou não ao evento em construção, passou a ser o “critério de curadoria”. Decidiu-se que 

para participar do BodeArte, o performer deveria enviar a ficha de inscrição, disponibilizada 

pela produção, preenchida com as informações necessárias para o diálogo de organização de 

sua proposta, e além disso deveria participar de fóruns, enviar textos, e dialogar com outros 

performers para apresentar seu trabalho como parte do Circuito. 
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Assim não bastaria inscrever-se e estaria aceito e incluído, mas era o grau de 

envolvimento e comprometimento na construção das pontes de troca, que são o próprio 

sentido de performance do Circuito BodeArte, que determinariam se o performer estaria ou 

não participando com seu trabalho no evento. Estar no BodeArte não era apenas agregar um 

espaço de abertura para apresentação de uma performance, era antes um desejo manifesto de 

disponibilidade para o encontro com outras visões de performances dos demais participantes, 

e para a abertura de seu processo criativo e suas práticas aos demais performers. 

A seleção como aspecto curatorial era ampliada em direção a outro enfoque prático, e 

a ação de cuidar da circuitação de conversas, questionamentos e encontros se tornava um 

processo compartilhado. Essa mudança apontou para um movimento em direção a 

convivência (viver-com) como espaço de produção de pensamento em performance, 

procurando fugir da performance-palavra-chave, no sentido de uma expressão repetida ou 

recortada segundo determinada afirmação discursiva, e admitindo a indeterminação do 

conteúdo e da forma do que seria articulado como performance. 

Ainda a propósito da colocação de Castillo, essa atitude de não-curadoria, adotada 

para elaborar-se o Circuito BodeArte, desvia também da proposição de “unidade da mostra”. 

Assumindo a possibilidade de troca como espaço de criação de vínculos entre performer e 

evento, e do evento em si, admitir uma unidade nos trabalhos ou nos performers seria assumir 

o cessar do próprio movimento da performance e assim encerrá-la. 

Percebendo a ideia de unidade como ação de reunião sem evidenciação das 

singularidades, pensar nesse princípio numa mostra não foi a intenção do Circuito BodeArte e 

sua produção, que compreendeu a partir de sua escolha a possibilidade epistemológica da 

pluralidade que não se une sob uma coesão temática, processual, ou conceitual, a riqueza de 

uma possibilidade de coletividade sem unidade. 

É possível viver-com na paisagem ampla e diversa de artistas que operam no campo da 

performance arte, criando um espaço coletivo de relações, sem ceder ao referente de uma 

unicidade planejada para posicionar a afirmação de determinado recorte discursivo, 

intencionou mostrar o Circuito BodeArte. Afirmando esse modo de compor a ação das 

edições do Circuito realizadas pelo ES3, não denegrimos outros formatos de curadoria, ou 

fazeres de produção, apenas apontamos determinado território conceitual e prático que 

alinhavou as escolhas deste evento. Dito isso, é necessário manter em mente que, quando 

tratamos de performance arte, é importante nunca considerar que uma escolha ou prática 

discursiva é plana, é esvaziada de afirmações ou reafirmações que empoderam modos de arte, 

comportamento e existência no mundo. 
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Embora essa unidade da visão do curador não signifique o estabelecimento de 

significados permanentes, como coloca Aracy Amaral (2006), ou mesmo mais acertados, 

continua a se colocar como ponto de vista individual (AMARAL, 2006) sobre uma realidade, 

que posteriormente passará por eventuais revisões ou confrontos. 

Na dinâmica a que se propõe o Circuito BodeArte em suas duas edições regionais, o 

percurso traçado não é o de revisionismos sobre enquadramentos orquestrados e apresentados 

ao público. A conjunção da coletividade produzida pelo evento, ao tecer uma maior 

autonomia e reconhecimento da singularidade da voz de seus indivíduos, é produtora de uma 

complexa heterogeneidade de possibilidades de reflexão, e assim como os artistas ao se 

comunicarem e formularem suas trocas constituem a curadoria mais ampla do evento em si, 

também realizam microcuradorias nos grupos menores que dialogam entre si, por 

determinadas afinidades ou discordância. Por sua vez o público com seu olhar, nos fóruns, 

palestras e mostras estabelece sua própria curadoria também. 

O interessante nessa massa complexa de discursos que não pretende chegar a um 

arrazoado sobre suas diferentes vozes, mas vê-las manifestas como ato de pluralidade 

inerente, é o espalhamento quase micropolítico da esfera da curadoria nos mais diversos graus 

de experiência instituídas tanto pelo corpo dos performers, assim como das equipes técnicas, e 

público. 

A revisão ou confronto é performada nas próprias trocas incomensuráveis dos graus 

diversos de experiência de cada sujeito em seus diferentes níveis de envolvimento com a 

coletividade produzida pelo Circuito BodeArte. 

É sobre estes aspectos que se concentra a proposta de “não-curadoria” do Circuito 

BodeArte, que, como afirmamos no início desse tópico, é um termo que não define a 

contrariedade à uma ideia de curadoria, mas sim à determinadas políticas e enfoques que 

residem nas práticas curatoriais. 

 

2.3 – Compartilhar à distância. 

 

Como foi apontado anteriormente o Circuito BodeArte foi um evento que em suas 

edições realizadas manteve-se de forma independente de financiamentos públicos e de 

empresas privadas, existindo apenas através de um modelo de parcerias e do investimento 

financeiro pessoal de seus produtores e participantes, estes últimos no que concerne a 

cobertura de seus gastos pessoais para envio de materiais e estadia na cidade. 
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Começamos esse subtópico denotando que o Circuito BodeArte foi realizado sob esta 

premissa de organização financeira não por opção, mas pela não disponibilidade de formas de 

financiamento voltadas diretamente a performance arte dentro do cenários das políticas 

culturais públicas nas esferas municipal, na cidade do Natal, e estadual, no estado do Rio 

Grande do Norte. A única relação nutrida no pleito desses financiamentos e possibilidade de 

realização de um evento que pudesse pagar pelo trabalhos dos profissionais envolvidos, foi a 

já descrita aprovação de uma terceira edição do Circuito BodeArte em lei de incentivo à 

cultura do Rio Grande do Norte, cujo resultado já foi apontado no Capítulo 1. 

Dentro desse espectro de configuração o BodeArte encontrou no sistema de parcerias 

uma perspectiva de redução de seus custos que, como evento equivalente à um festival 

nacional, eram amplos. O Circuito BodeArte garantiu através do escambo sua sonorização, 

divulgação, hospedagem, e até mesmo custos de passagem aérea, trabalhando com a moeda 

de troca da projeção das marcas de empresas e entidades públicas federais apoiadoras do 

evento. 

Contudo, como citado, havia a necessidade de um investimento pessoal por parte dos 

artistas para participar presencialmente do evento. Esse custo que não podia ser coberto, mas 

apenas amenizado, pelo sistema de parcerias se configurava como outra questão a se enfrentar 

nas reuniões que definiram o formato do CRPB. 

Como se poderia requisitar a um artista de outro estado, e/ou de outra região, que 

participasse de um fórum que antecedia o evento, além de comparecer ao próprio evento, sem 

oferecer-lhe qualquer forma de compensação financeira em forma de pró-labore, ou cachê? 

Foi nesse espaço de fogo cruzado que surgiu a sugestão, durante as discussões que 

conduziriam a primeira edição do BodeArte, de utilização das redes disponíveis por meios on-

line para tentar suprir essa conectividade que era exigida, mas não era financiada. As redes 

sociais on-line, e e-mails, que permitiam comunicação e troca com os inscritos no evento 

eram utilizados pela sua “gratuidade”31 e localidade. 

Com relação à “gratuidade” pressupunha-se que todos os inscritos teriam acesso, 

mesmo que de forma diferenciada, à internet, considerando que o único meio de divulgação 

do evento e inscrição neste era on-line. A localidade se liga aos espaços virtuais de 

comunidades on-line, interfaces e redes sociais que permitiam a comunicação à longa 

                                                           
31

 A “gratuidade” entre aspas, pois obviamente o acesso à internet exige a posse, ou locação momentânea, de 

estrutura móvel ou fixa para acesso. 
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distância sem eventuais cobranças de custos ao usuário por seus usos, permitindo que 

estivéssemos, mesmo que através de mediações, no mesmo local ao mesmo tempo.  

No intuito de ativar essa tática de ultrapassagem de uma problemática financeira foram 

utilizadas interfaces de programas como o Skype (live streaming), Twitcam (live streaming), 

e sites de redes sociais como o Facebook, o microblog Twitter.  

Tenha sido através da transmissão ao vivo de discussões nos fóruns, em conversas 

com outros coletivos e performers inscritos, no envio em tempo real de comentários e 

questionamentos em discussões presenciais, na comunicação com a produção e outros 

performers, no compartilhamento de imagens, na transferência de vídeos, na transmissão de 

performances em live streaming, essas tecnologias e interfaces de conexão on-line 

funcionaram como uma porta para o compartilhamento de informação para além do plano da 

falta de investimentos. 

Nesse movimento de sobrevivência expresso desde o seu nome, o BodeArte era visto 

desde o início como um espaço de hackeamento de usos, hábitos e comportamentos que 

teriam que ser retrabalhados por uma ótica de produção da precariedade de recursos, a ótica 

de uma engenharia reversa dos objetivos que queriam ser atingidos e como isso poderia ser 

feito com os materiais disponíveis. 

Embora obviamente essa forma de contato não possua os mesmos atributos e 

possibilidade de um contato presencial, possibilitou o compartilhamento de informações e 

situações com menor implicação de custos para ambas as partes, produção e performers. Essa 

tática de engenharia reversa, do resultado almejado para os modos de alcançá-lo utilizando 

outras formas de consegui-lo, foi outra ponte do pensamento e elaboração construído pelo 

BodeArte na etapa de sua elaboração. 

O princípio prevalece: aproximar-se e fazer encontrar e conviver, mesmo que através 

de distintos modos, e através de diversas maneiras de mediação, os fazeres e processos de 

criação de performance nessa coletividade. Compartilhar à distância se torna uma ação 

política de percepção dos cenários de possibilidades de criação e pesquisa no espaço da 

precariedade de financiamentos para performance brasileira. 

Traçando essa passagem o Coletivo obteve para o evento uma conectividade ágil e 

que, ao mesmo tempo, agregava a troca entre práticas artísticas, assim como de conteúdos e 

dados, que permitiram a criação de uma inteligência de produção sobre os contextos muito 

distantes, ou mesmo os mais próximos, mas dos quais o ES3 não possuía campo de visão 

teórica ou prática a respeito. 
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Dessa feita, a possibilidade de convivência a distância pelas redes on-line abriu a 

possibilidade também para a criação de uma “cartografia política” dos cenários de produção 

no campo da performance arte nos pontos do Brasil onde haviam interlocutores no circuito. 

Reiteramos a premissa que discutimos no capítulo anterior, de que os trabalhos de 

performance na contemporaneidade brasileira representam também atos de narração e 

colocação política sobre os próprios contextos de produção de performance e suas 

características, não se tornando representantes de uma ampla coletividade, mas permitindo 

visibilidade para as singularidades dos modos de fazer no contexto do qual deriva. 

Com sua proposição para contornar situações nas quais não dispunha de investimento 

monetário para colocar em prática, o ES3 e os participantes do Circuito BodeArte criaram 

com esse jogo de trocas por meios on-line e esse insistência na convivência uma profícua 

política de cognição dos contextos de performance no Brasil, que distante do formato 

enciclopédico do catálogo, ou do portfólio, permite trocas mais aceleradas e dinâmicas que 

acabam por circuitar modos de outra forma isolados de criação no campo da performance. 

Na terceira edição do Circuito BodeArte o compartilhamento através dessas 

tecnologias se tornou uma questão fulcral para a existência do evento, sendo este 

completamente realizado a distância, in absentia, sem que nenhum dos participantes 

envolvidos estivesse na mesma localidade geográfica para discussão. Com um processo de 

inscrição semelhante as demais edições, foi a partir do fórum de performance promovido pelo 

Circuito BodeArte que a terceira edição começou a estabelecer um destaque para esta outra 

forma de diálogo. 

Também existente na segunda edição do evento, o fórum de performance on-line era 

um meio de conhecer e acessar o trabalho do outro, que era complementado pelo fórum de 

performance presencial, onde os participantes que advinham de outros estados poderiam 

depurar mais profundamente algumas das questões que surgiram no fórum on-line.  
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Figura 5 - Imagem do II Fórum de Performance On-line BodeArte realizado entre abril e maio de 2012
32

. 

 

FONTE: Fórum de Performance On-line do II Circuito Regional de Performance BodeArte - 
https://www.facebook.com/groups/315203508545419/. 
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 Discussões disponíveis no endereço: https://www.facebook.com/groups/315203508545419/. Acessado em 12 

de dezembro de 2013. 

https://www.facebook.com/groups/315203508545419/
https://www.facebook.com/groups/315203508545419/
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Figura 6 - Imagem do II Fórum de Performance On-line BodeArte realizado entre abril e maio de 2012
33

. 

 

FONTE: Fórum de Performance On-line do II Circuito Regional de Performance BodeArte - 
https://www.facebook.com/groups/315203508545419/. 

 

Na terceira edição, tornando-se a única forma de contato entre os performers 

participantes esse formato ganhou grande expressividade, reunindo discussões extensas sobre 

determinados trabalhos e vídeos de depoimento performático dos performers. Esse espaço de 

trocas propicia, assim como o encontro corpo-a-corpo, a possibilidade de conversar e 

conhecer abertamente os demais participantes do Circuito, assim como a possibilidade da 

continuidade de conversas em grupos específicos (através da conversa in box). 
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 Discussões disponíveis no endereço: https://www.facebook.com/groups/315203508545419/. Acessado em 12 

de dezembro de 2013. 

https://www.facebook.com/groups/315203508545419/
https://www.facebook.com/groups/315203508545419/
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Figura 7 – Discussão de depoimento no Fórum de Performance On-line BodeArte, realizado entre novembro e 

dezembro de 2013
34

. 

 

FONTE: Fórum de Performance On-line do II Circuito Regional de Performance BodeArte - 
https://www.facebook.com/groups/356718291131342/. 

                                                           
34

 Discussões disponíveis no endereço: https://www.facebook.com/groups/356718291131342/. Acessado em 15 

de dezembro de 2013. 

https://www.facebook.com/groups/356718291131342/
https://www.facebook.com/groups/356718291131342/
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Figura 8 - Discussão de depoimento no Fórum de Performance On-line BodeArte, realizado entre novembro e 

dezembro de 2013. 

 

FONTE: Fórum de Performance On-line do II Circuito Regional de Performance BodeArte - 
https://www.facebook.com/groups/356718291131342/. 

https://www.facebook.com/groups/356718291131342/
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O princípio de mantém, compartilhar perspectivas, textos, vídeos, imagens, mesmo à 

distância conseguir estabelecer contato com outras formas de pensamento e acionamento em 

performance, numa engenharia reversa do encontro presencial, que embora impossível de 

recriar pela mediação do computador e das próprias demandas e limites da rede social, pode 

ter instâncias, da maneira como estabelece trocas, postas para funcionar através de outras 

passagens, nesse caso possibilitadas pelo acesso a internet. 

Embora não possa recriar o encontro presencial, a mediação on-line desse encontro 

possui outras potencialidades de diálogo, ampliando a discussão para um espaço de multiplex 

code (COHEN, 2002), onde se reúnem e se resignificam múltiplas mídias para 

comentar/discutir uma questão. Vídeos, imagens, links que saltam para outras páginas, 

conversas abertas, conversas in box, todos se somando num espectro de informação que se 

reúne, se soma e se modifica simultaneamente, criando uma relação hipertextual ampliada que 

não cessa de mover-se de si mesma. Vejamos, por exemplo, a continuidade da conversa 

apresentada acima nas imagens do fórum de performance da terceira edição do Circuito 

BodeArte. 

 

Figura 9 - Discussão de depoimento com imagens em comentários no Fórum de Performance On-line BodeArte, 

realizado entre novembro e dezembro de 2013.  
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FONTE: Fórum de Performance On-line do II Circuito Regional de Performance BodeArte - 
https://www.facebook.com/groups/356718291131342/. 

 

Os links comentados na imagem por sua vez derivam na direção das seguintes páginas, 

contendo poemas e fotografias: 

 

Figura 10 – Imagens de páginas on-line cujos links foram compartilhados como respostas na discussão de 

postagens no Fórum de Performance On-line BodeArte, realizado entre novembro e dezembro de 2013. 

 

FONTE: Fórum de Performance On-line do II Circuito Regional de Performance BodeArte - 
https://www.facebook.com/groups/356718291131342/. 

https://www.facebook.com/groups/356718291131342/
https://www.facebook.com/groups/356718291131342/
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Transformando-se ainda em outras mídias as falas de alguns participantes do fórum de 

performance do Circuito BodeArte em 2013 se tronaram também material compositor da 

exposição “Corpos Ausentes”, onde se juntaram às cem fotografias de todos os performers 

adesivadas em paredes, extintores, janelas e fachadas da Pinacoteca do Estado do Rio Grande 

do Norte, gerando ainda uma outra forma de comunicar-se fora da relação entre performers 

que baseia o fórum, e passando a um contato com o público visitante da própria exposição. 

 

Figura 11 – Os chamados “Verbetes de Performance” adesivados em diversos espaços nas salas de exposição da 

terceira edição do Circuito BodeArte, que derivam em sua maioria de textos criados em comentários durante 

discussões de postagens no Fórum de Performance On-line BodeArte
35

. 

 

Fonte: Página da exposição “Corpos Ausentes” referente ao III Circuito Regional de Performance BodeArte - 
http://www.flickr.com/photos/circuitobodearte/sets/72157638384617855/ 

 

Não apenas através das redes sociais essa dinâmica de compartilhamento à distância se 

caracteriza, na mesma edição de 2013 do Circuito BodeArte, o Coletivo ES3 lançou uma 

convocatória aberta, e de participação não obrigatória, direcionada aos participantes já 

inscritos no evento, para que juntos eles pudessem criar o texto de apresentação da exposição. 

                                                           
35

 O material completo, junto a essas imagens, está disponível em: 

http://www.flickr.com/photos/circuitobodearte/sets/72157638384617855/. Acessado em 18 de dezembro de 

2013. 

http://www.flickr.com/photos/circuitobodearte/sets/72157638384617855/
http://www.flickr.com/photos/circuitobodearte/sets/72157638384617855/
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Através desse mailing list fragmentos de texto versando sobre essa ideia de ausência posta em 

discussão pelo Circuito foram chegando na caixa de e-mails do evento e organizados pelos 

integrantes do ES3 para formarem o texto que seria a fala dos performers ao público a 

respeito da exposição “Corpos Ausentes”. 

O texto é assinado pelos performers Adriana Ayub (PE), André Bezerra (RN), Andreia 

Aparecida (SP), Carolina Moya (SP), Chrystine Silva (RN), Coletivo PataPalo (SP), Gilmara 

Oliveira (MG), Lilian Soarez (SP), Lucio Agra (SP), Marcelle Louzada (CE), Nina Caetano 

(MG), Raisa Inocêncio (RJ;CE), Yuri Tripodi (BA). Apresentamos abaixo em imagens apenas 

o início desse texto, tendo em vista a sua grande extensão
36

. 

 

Figura 12 – Texto de apresentação da exposição “Corpos Ausentes” que marcou a terceira edição do Circuito 

BodeArte, acessado pelo público nas salas da Pinacoteca do Estado do Rio Grande Norte. 

      

FONTE: Programa On-line da exposição “Corpos Ausentes” referente ao III Circuito Regional de Performance 

BodeArte - http://issuu.com/circuitobodearte/docs/apresenta____o_-_iii_circuito_bodea.  

 

Todo o material referenciado nas imagens mostram como esse princípio de 

compartilhamento de informação e transformação das dinâmicas de comunicação através das 

redes sociais e outros formatos de encontro on-line permitiram ao Circuito BodeArte, 

                                                           
36

 O texto em sua totalidade está disponível nos anexos dessa dissertação. 

http://issuu.com/circuitobodearte/docs/apresenta____o_-_iii_circuito_bodea
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sobretudo em sua terceira edição, tornar-se um amplo campo de troca e aprendizado sobre os 

complexos e intrincados contextos de criação em performance arte no Brasil. 

Claramente sem a percepção de uma ação e movimento que interliga uma coletividade 

o compartilhamento se torna apenas espaço de acesso de dados, é preciso pensar que as 

subjetividades envolvidas nesse processo em seu contato não estão apenas compartilhando 

conteúdo informacional, mas partilhando uma experiência de criação e aprendizado coletivos. 

 

2.4 – Coletividade como estratégia de sobrevivência. 

 

 Como colocamos no início desse capítulo, a base da tentativa de dar vida ao espaço de 

encontros entre performers e suas práticas que se denominou de CRPB era a tentativa de 

produzir uma coletividade cooperativa e gerativa de visibilidade para o campo da 

performance arte brasileira. 

 Desde suas duas edições locais o intuito do Circuito BodeArte mostrava-se no sentido 

de um movimento de aproximação entre fazeres isolados, comunicar, circuitar corpos e 

experiências em seus componentes para produzir um fluxo atravessamento e percepção de 

uma paisagem mais ampla e plural da criação em performance arte. 

 Devido a experiência dos seus integrantes como bolsistas de projetos de pesquisa e 

extensão relacionados ao campo da performance arte, e coordenados pela Prof.ª Dr.ª Naira 

Ciotti, o ES3 teve contato com o conceito de emergência, tal qual trabalhado por Steven 

Johnson (2004). Esse conceito se constituiu de maneira fulcral não como uma ferramenta de 

aplicação usada pelo Coletivo, mas como princípio de uma lição importante quando nos 

referimos ao BodeArte, e mesmo ao momento de formação do ES3: coletividade além de uma 

forma de inteligência, é uma forma de sobrevivência. 

Para pensar o conceito de emergência, Johnson se concentrou primeiramente sobre a 

figura de um estranho organismo semelhante a uma ameba, o Dictyostelium discoideum, 

estudado por diversos ramos, inclusive a matemática, por seu comportamento assimétrico 

quanto a sua definição enquanto grupo, ou indivíduos isolados em si. Como descreve 

Johnson: 

 

(...) Quando o ambiente é mais hostil, o discoideum age como um organismo 

único; quando o clima refresca e existe uma oferta maior de alimento, „ele‟ 

se transforma em „eles‟. O discoideum oscila entre ser uma criatura única e 

uma multidão (JOHNSON, 2004, p. 10). 
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Esse movimento de grupo coordenado e paradoxal, pois ora institui a união e ora 

reordena nova divisão, atrela a próxima questão apresentada por Johnson sobre o 

comportamento não usual desse(s) organismo(s). Seria esta a retirada de um paradigma usual 

de olhar organizativo que pressupõe a ação de um líder, uma inteligência organizativa 

centralizadora que reúne os demais organismos e coordena esse movimento de união e 

separação, a que se chama de um formato top-down (de cima para baixo).  

Como experimentos com o discoideum vieram a comprovar, sua ação não é 

coordenada “de cima para baixo”, não existe uma liderança isolada que a comande, o que 

ocorre nele é um comportamento bottom-up (de baixo para cima), um fenômeno coletivo que 

integra as inteligências individuais numa ação que emerge desse comportamento agenciado 

pelo grupo num esforço de sobrevivência, e não por esta ou aquela liderança. 

Existem para Johnson, diante dessa perspectiva, ações de indivíduos em interação com 

o ambiente que geram soluções para questões razoavelmente mais simples, e comportamentos 

que coordenam a emergência da reunião de indivíduos para uma ação de caráter mais amplo 

que tenta lidar com a demanda de um problema de ordem mais complexa. Esse movimento de 

ações localizadas em cenários individuais para comportamentos bottom-up de organização 

complexa que emergem quando esse grupo de indivíduos se reúne, é o que Johnson 

denominou como emergência.  

 Essa inteligência da coletividade que se agrega como tal para lidar com problemáticas 

e condições complexas é a tática prática que estaria constituída na reunião de performers 

criada pelo Circuito BodeArte. Claramente ela não se constitui apenas como uma tática, tendo 

funções e modos de ser mais amplos dentro do Circuito, e elaborando os movimentos de vida 

deste, mas nos referimos a ela através dessa metáfora pensando justamente no pressuposto da 

sobrevivência. 

 Colocamos e reiteramos que essa sobrevivência a que nos referimos não é uma 

sobrevida, um fragmento de vida, mas se conecta mais propriamente ao significado 

etimológico do termo (supravivere), viver além da expectativa, viver além da precariedade de 

recursos próprios para financiar um festival de performance na cidade do Natal no Rio Grande 

no Norte, viver além e apesar das projeções feitas de um evento independente de performance 

arte. 

A coletividade criada pelo BodeArte, ou melhor criada por aqueles que (per)formam o 

BodeArte através de seu interesse e investimento, é a forma de sobrevivência encontrada para 

criar potências de ação cooperativa e comunicativa entre contextos diversos de performance. 

Ela é também um espaço, como já mencionado, que não dilui os sujeitos, não é uma 
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coletividade que sobrepuja as perspectivas de cada sujeito, nem tampouco uma coletividade 

permanente a qual os performers estão atrelados sem possibilidade de saída. 

Como o Dictyostelium discoideum, a conjunção criada pelo BodeArte possui 

momentos de união e de co-existência, isso é, modos de existência coletivos onde a ação dos 

participantes inscritos e colaboradores é de troca coordenada para a sobrevivência e 

circuitação de uma performance de acontecimento do evento em suas diversas esferas, e 

modos de co-existência onde a colaboração se constitui na distância, ou através de outros 

projetos de produção, e os participantes inscritos e colaboradores estão voltados aos seus 

contextos e processos próprios de criação. 

Para a existência dessa coletividade é importante que atentemos também para o nome 

do próprio evento: Circuito. Como circuito o BodeArte criou uma perspectiva acionada desse 

termo, o “circuitar”, uma ação de fazer mover a si e a sua performance em meio a outros 

elementos e componentes que caracterizam o circuito. Como o circuito eletrônico que engloba 

desde a tecnologia dos microprocessadores, como os chips, até os circuitos integrados dos 

grandes computadores, passando pelos aparelhos domésticos, o seu princípio básico da 

estrutura é o fluxo, a passagem, o movimento de uma corrente. Se o movimento se rompe, se 

cessa o fluxo entre seus múltiplos elementos, o circuito e o Circuito BodeArte perdem sua 

potência como tal, não fazem a energia agir.  

Assim o princípio apresentado nesse ponto é o de sobrevivência pela coletividade, 

assim como de sobrevivência da coletividade. É pungente perceber que assim como a 

coletividade vira uma estratégia de sobrevivência, ela também necessita de meios e processos 

para se manter, ativados, no caso do BodeArte, pelos seus participantes, produtores, técnicos, 

assim como pelo próprio público. 

É dessa sobrevivência da coletividade como ação política que falaremos no último 

ponto deste capítulo, como a ação entre corpos e práticas potencializa mutuamente as ações 

dos performers e da performance como área de produção artística e linguagem no Circuito 

BodeArte. 

 

2.5 – Poríticas de vida. 

 

Entre uniões e separações, aglutinações e distanciamentos, incorporações e perdas, 

fazer sobreviver uma coletividade era a questão da qual se originaram todas as demais no 

processo de organização da proposta do Circuito BodeArte. Uma pergunta que o próprio 
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Coletivo ES3 fizera a si no momento de sua criação, e que de algum modo fazia-se presente 

no avanço da ação que gerou o evento. 

Fazer sobreviver, viver além da expectativa e precariedades, uma coletividade não foi 

tomado pela produção do evento como um exercício de controle, uma tarefa a ser comandada, 

regida e vigiada para que pudesse existir e permanecer existindo. Ao propor aproximações e 

encontros entre diferentes fazeres e percepções o BodeArte não podia mensurar até onde 

caminhariam os desenvolvimentos de tal ação, isto é, embora tomasse o encontro como situ-

ação gerativa e criativa, adotar essa estratégia era abrir mão do controle sobre a sobrevivência 

dessa coletividade, era distribuir entre cada uma de suas partes o ser/estar dessa ampla 

potência de existência grupal (PELBART, 2008). 

Mesmo propondo espaços de aproximação e convivência entre os performers, através 

dos fóruns, palestras, oficina, e redes on-line não havia qualquer garantia de que essas ações 

poderiam ser apenas paliativas de sujeitos interessados em colocar seu trabalho em exposição 

e evidência naquele espaço. A existência do Circuito não foi uma possibilidade segura de 

existência, era, antes de tudo, uma existência condicional e em risco de perder-se pela 

complexidade de fatores dos quais dependia. 

Como vários sujeitos, com seus próprios modos de fazer, viver, produzir, criar, ver, 

ser, refletir, podem tomar conta de tecer uma mesma rede, de compor um mesmo circuito, 

cada um ao seu modo e esse objeto ainda manter-se sobre as mãos e corpos de diferentes 

alterações e modificações? Como pode esse Circuito BodeArte sofrer tantas interferências de 

tantas ordens e desordens praticadas por cada um dos sujeitos que tentam com ele cooperar, e 

ainda ser tomado como a mesma situ-ação entre todos eles? 

A produção do evento percebeu que inferir atitudes de comando e de regimentação 

nessa potência de vida que buscava provocar seria uma centralização de uma estrutura que 

colapsaria, devido a suas dimensões e desproporções entre partes, diante da própria mão que 

tentasse orientá-la como um todo. Era necessário perder sua perspectiva de todo, perceber que 

as diferenciações tinham sua própria política para criar no intervalo do entre, antes da forma 

do todo, na “performa” das forças e experiências em interação. 

Foi necessário ao ES3 aprender a se comover, cada um ao seu modo e com suas 

distinções, com esse movimento sobre o qual não podia ter controle e ver realizar-se ao 

mesmo tempo o evento, sem as perdas inerentes a cada escolha contida nessas ações. 

Comover-se como atitude de produção, “mover-se com”, pensar-se como performer 

cooperando com uma performance mais ampla e mover-se com ela, perceber o que ela 

poderia precisar, onde ela poderia caminhar, como ela poderia versar suas passagens. 
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Com sua produção co-movida entre tantos performers mais que compõem o Circuito 

BodeArte, o Coletivo ES3 percebeu o evento também como forma transitória de vida, essa 

união passageira que, pela insistência em não construir conjuntamente um todo igual, propõe 

a arquitetura de elementos transitórios, como as dunas móveis que cercam a cidade do Natal, 

que nunca é toda, é sempre um movimento de deslocar-se de si para outros territórios, 

gerando outras dunas, entrando nas casas e se depositando como poeira, caindo nos rios, 

entrando nos olhos, manchado as roupas, adentrando as frestas do asfalto e dos 

paralelepípedos. Arquitetura de duna móvel, arquitetura de um mover-se de si, foi a estrutura 

de evento que propôs o Circuito BodeArte.  

Como colocamos anteriormente, o desejo da produção do evento era o de fazer 

encontrarem-se diferentes perspectivas de performance, e que as trocas desse encontro fossem 

o motor do que é o Circuito, não há BodeArte sem os movimentos que traçam passagem de 

um performer ao outro. Esses movimentos que se tornam o agente condicional de 

existência(s) do evento são o que chamamos neste subtítulo de porítica. 

Em diversos momentos no transcurso desse capítulo temos falado sobre criação de 

políticas, ações políticas, reiteradamente trazendo à tona esse termo que acaba por se vincular 

de maneira muito forte às discussões de formulação de conceitos e ações que formariam as 

edições regionais do BodeArte. A política para a produção do Circuito BodeArte era esse 

espaço de conexão coletiva, dos comportamentos e ações que interagem na vida e produzem 

seus modos de existir e possibilidades de escolha e leitura do mundo.  

Criamos o termo porítica conduzindo uma variação do termo “política”. É um jogo 

morfológico e semântico com aquilo que compreendeu o ES3 como política ao planejar o 

Circuito BodeArte, e que refere-se a uma política feita através dos poros, isto é, entre corpos, 

nas mínimas ações do corpo em contato com o outro.  

A porítica é uma política de potências de vida que se encontram e se contaminam, 

corpos em processo, sujeitos cuja forma de estar é vulnerável e de agir é lançar-se de encontro 

ao outro. Pensar na possibilidade de uma porítica é admitir uma forma de pensamento/ação 

que não é daquele performer, ou daquele outro, mas do entre, do encontro deles.  

Essa porítica parece para nós aquela a que se pretendeu o Circuito Regional de 

Performance BodeArte como ação em performance pelo país, como espaço de encontro entre 

performers. Uma porítica que é esforço de uma ação do evento e da produção como 

performance, pois como coloca Maria Beatriz de Medeiros (2008): “A performance se quer 

troca no espaço gasoso do entre dois. Não se trata de impor uma faceta de realidade nem uma 

possibilidade como verdade. Trata-se de compor em um entrelaçar”. 
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Estar entre corpos é uma ação do corpo no mundo, seja nas pontes cognitivas do 

aprendizado, seja nas sequências genéticas dos reflexos motores ou dos instintos (DAMÁSIO, 

1996), seja com o mundo e seus objetos, o corpo não está sozinho, está presente num contínuo 

movimento de encontro com o mundo, performando processos e criando políticas de vida e 

sobrevivência neste. 

É essa política que chamamos porítica, porosa em seus corpos: corpos em processo, 

corpos em troca. Poros que ativam, contaminam, expandem, e jogam com as metáforas do 

corpo para estabelecer outros espaços e tempos para a performance arte no Brasil. Poros que 

na sua origem grega significam passagem, caminho, brecha, e que estão na superfície desse 

toque do encontro com o outro, na iminência de uma abertura e diluição entre o que está 

dentro e fora do corpo, fisicamente e conceitualmente. 

 

2.6 – Algumas considerações. 

 

Assim, encerramos esse capítulo pensado como tática de narração (PAIM, 2012) de 

alguns dos fatos, fatores, conceitos e discussões movidos para articular a experiência do 

Circuito BodeArte ocorrida nos anos de 2011 e 2013.  

Esse momento da dissertação deu sequência à construção do primeiro capítulo, no qual 

nos preocupamos em pensar de que maneira se construiu a história do Circuito BodeArte, na 

reconstituição do processo que lhe deu origem e através de seus dados, e das múltiplas 

possibilidades de leitura e questionamento que estes nos fornecem. 

No entorno das linhas desse capítulo fica a tentativa de explicitar ao leitor o formato e 

a complexidade constituída em nosso objeto de pesquisa. 

Os princípios envolvidos na criação do BodeArte nos mostram um forte eixo de 

discussão centrado não apenas no fazer este evento voltado a performance arte acontecer, 

como produto, mas em articular as instâncias de seu processo de tal modo que o fazer do 

Circuito, as trocas de informação, o modo como percebe o encontro entre as subjetividades de 

cada performer, a coletividade, se tornam uma performance. 

O Circuito BodeArte é a performance de riscos de corpos em constante diferenciação 

que ao mesmo tempo em que afirmam a si mesmo e suas práticas, procuram um encontro, 

mesmo à distância, com o outro corpo, com outros modos de criar e sobreviver na 

performance arte em distintos contextos. 
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Nesse sentido, o Circuito BodeArte deixa de ser necessariamente somente um evento 

de performance, e passa a tornar-se aquilo que chamaremos de metáfora do pensamento em 

performance, um modo de se pensar e criar coletividades em performance, um modo de 

circuitar informação e encontrar potências para além da precariedade, uma passagem, uma 

brecha, um poro, por onde podemos sentir o calor de uma presença distinta da performance 

em espaços de resistência, sobrevivência e ausência. 

Na sequência desse segundo momento intentamos a abertura ao leitor dessa questão 

referente as metáforas do pensamento em performance, nos locomovendo por diversas delas 

que se conectam ao Circuito BodeArte, e nos aproximando por essa via daquilo que 

consideramos a carne da ideia de uma performance-como-BodeArte.  
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CAPÍTULO 3 - EM SITU-AÇÃO: SOBRE METÁFORAS DO PENSAMENTO EM 

PERFORMANCE. 

 

 

“Como compreender a pertinência do uso do termo performance  

em arte sem tentar esboçar uma definição ou, pelo menos, uma clarificação 

 de seus usos, por mais escorregadia e insubmissa que seja a forma na qual  

ela nos aparece e sem que tal definição implique a limitação de seus vários 

 modos de se concretizar?” (COUTINHO, 2008, p. 8/9). 

 

 Discutiremos no transcurso desse capítulo um ponto fundamental para a construção 

dessa pesquisa em termos metodológicos e epistemológicos, quais sejam: como esse espaço 

da performance arte, que é o Circuito BodeArte em si, configurado por uma série de 

metáforas conceituais sinalizadas pelo formato e princípios escolhidos para estabelecer sua 

proposta de encontro, nos conduz à perspectiva de performance-como-BodeArte. 

 O “princípio ativo” desse capítulo é atentar para as metáforas do pensamento que 

“circuitam” o Circuito BodeArte, e a metáfora de uma performance-como-BodeArte ativada, 

coligada e criada a partir dos dados e princípios que discutimos nos capítulos anteriores.  

A ideia de metáforas do pensamento é discutida através da proposição de que a 

performance arte, sob a ótica do encontro e coletividade proposta pelo Circuito, é uma palavra 

movente, marca sob a qual correm múltiplas práticas e significados, que não se anulam, mas 

criam uma grande composição de possibilidades para pensarmos essa linguagem artística. 

 A utilização do termo “performance arte” será discutida a partir de uma aproximação 

metafórica com uma gama de teóricos brasileiros contemporâneos, e algumas aproximações 

com teóricos estrangeiros do campo da performance, literatura e filosofia. Aquilo que 

chamamos de metafórico tem base na percepção de Christine Greiner (2005) de que as 

metáforas se constituem como forma de leitura do mundo, e a maneira como escolhemos 

comunicá-las possui o envolvimento de uma percepção ontológica que criamos, implicando 

não apenas um discurso sobre o termo metaforizado, mas outra forma de cognição do objeto 

ao qual se refere a metáfora. 

 Assim, o objetivo desse capítulo é tratar de algumas questões referentes aos encontros 

em performance arte como campo idiossincrático da arte contemporânea
37

, e mais 

                                                           
37

 Ao nos referirmos à ideia de um campo idiossincrático da arte contemporânea (do grego idyosinkrasía – 

mistura peculiar), nos referimos justamente aos modos de criação peculiares invocados pela arte contemporânea 

em seu olhar para a própria arte em sua história e expressão, e para as relações de vida no mundo (em seus 

contextos políticos, sociais, econômicos, etc.). Mais do que uma mistura peculiar, a ideia de um campo 

idiossincrático da arte contemporânea também invoca a premissa de uma idiorritmia (ritmo próprio), um espaço 

de produção de discurso entre a vida individual e a vida coletiva, um “pathos das distâncias”, como coloca 
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especificamente tecer um movimento de(s)borda
38

 que atente para algumas metáforas
39

  do 

pensamento (GREINER, 2005) e mutações que se implicam sobre esse conceito quando nos 

voltamos a experiência do corpo em situ-ação. Assim, nosso recorte é, sobretudo, traçado 

sobre um panorama de conceitos que se aproximam e buscam compor outros movimentos na 

experiência promovida pelo Circuito BodeArte. 

Na breve articulação que constituímos nesse capítulo, pensar os encontros de 

performance como conceitos não quer dizer destrinchá-los do corpo, ou apartá-los da vida e 

do mundo, mas pensar as maneiras como (in)definimos
40

 performance e articulamos 

princípios que compreendemos dentro desse termo de ampla significação e grande 

indeterminação
41

. Dessa feita, o Circuito BodeArte, ou a proposta uma de performance-como-

BodeArte
42

, não são ideias convergentes, que unificam num mesmo ponto diversas trajetórias, 

mas divergentes e prismáticas, que amplificam ainda mais as diferenças entre as práticas e 

possibilidades de compreender a performance arte. 

                                                                                                                                                                                     
Roland Barthes (2003), uma delicada relação em que o artista, no nosso caso, se coloca diante de um mundo ao 

qual pertence, mas com o qual não se funde, questionando-o. 

38
 O jogo aqui entre a expressão “de borda” e a palavra “desborda” indica um movimento de pesquisa presente 

na metodologia de construção desta pesquisa, que ao mesmo tempo em que procura pensar questões das bordas 

da performance como termo e prática, estabelece-se a partir de potências que não encarceram a performance 

como objeto, mas desbordam os limites da trama dos conceito e práticas para abrir outros caminhos possíveis. 

39
 Metáfora aqui expresso como processo de cognição do pensamento como corpo, como ação do corpo no 

mundo, operação que implica subjetividade, contexto e objeto ao criar pontes que assumem uma coisa como 

imbricada na outra, de forma semelhante a figura de linguagem: “seus olhos são o mar”. Aqui expressa o 

movimento de implicação do corpo e das múltiplas criações em performance, no que concerne a produção de 

múltiplas pedagogias e perspectivas de leitura da performance arte. 

40
 Criamos pontes e metáforas para compreender, mas ao mesmo temo abrimos uma gama de outras 

problemáticas, nosso movimento de pesquisa nesse sentido é menos uma tentativa de esclarecimento e mais uma 

possibilidade de leitura de uma problemática referente a performance arte como conceito de conexão entre várias 

práticas. 

41
 Não nos esquivamos aqui do espeto, pois reconhecemos que apenas por levantar, ou tentar dar conta, de 

determinadas perspectivas que pensam no desenho de algumas linhas sobre a areia a respeito de performance, 

podemos ser acusados de tolos, ou mesmo de racionalistas. Se esse for o movimento de sua leitura, aceitamos 

que faz parte de uma performance que não está nas mãos de nossa ação discursiva aqui. Aceitamos que essa 

leitura é sua, e a particularidade dela, se por nós provocada, não é o que temos em mente nesse momento em que 

os dedos batem sobre as teclas do computador. 
42

 O termo performance-como-BodeArte, já mencionado anteriormente, é assim colocado (sequenciado por 

hífens) devido a nossa escolha por expressar essa metáfora de performance no espaço formal da palavra, isso é, 

se falamos de BodeArte como uma metáfora de performance, não  estamos falando unicamente do Circuito 

BodeArte, ou da performance arte como linguagem, estamos falando de um interstício em que o BodeArte 

provoca mudanças na maneira de se pensar performance, e ao mesmo tempo onde a performance, em suas 

diversas outras metáforas, estimula e modifica os modos de se pensar o Circuito BodeArte. Se metáfora é a 

operação linguística onde uma coisa é dita a mesma que outra em determinado aspecto, mesmo que diferentes 

em outros, não usamos esse neologismo composto para falar apenas de performance, ou apenas do Circuito, mas 

de um entre, um espaço onde aspectos de seus processos se encontram e criam novas perspectivas de leitura. 
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Nosso espaço de jogo se aproxima de maneira muito mais sincera de uma curiosidade 

indisciplinada
43

, que reúne como método o diálogo entre potências de performance que se 

constituem no tempo das ações do Circuito BodeArte, em encontros e meios pelos quais 

transitam as experiências delas. Dessa feita, a construção do pensamento que ora se apresenta 

nessa secção não é da ordem de retomada da experiência do Circuito, como no primeiro 

capítulo, ou de apontamento de seus princípios, tal qual o capítulo anterior, mas dar um passo 

além na direção de que tipo reflexões sobre a própria linguagem da performance arte este 

evento nos conduz.  

Nossa abordagem de escrita neste momento é uma conjunção de vozes, ora evocativas, 

ora compositivas, ora disruptivas, que estimulam a ideia de encontros em performance como 

espaço porítico de criação e pesquisa que necessita ser de alguma forma apurado. 

 

3.1 Performance, para quê te quero?  

 

Inicialmente gostaríamos de nos deter ao termo performance em si, em uma crítica 

recorrente sofrida por este, com mais ênfase na América Latina, o enquadramento que 

relaciona performance às línguas de origem anglo-saxônicas. 

A crítica nessa direção busca uma superação pós-colonial de um termo que 

factivelmente se espalhou em usos diversos pela língua inglesa, performance. Em primeiro 

lugar, ela toma como base a percepção histórica e geográfica, que atrela a língua inglesa a 

todo um processo de colonização exploradora e imperialista desenvolvidas por diversos 

países, cujo maior expoente é a própria Inglaterra. 

Pensado de tal forma, o termo performance atrelaria a ele todo um processo de 

submissão cultural a um paradigma de construção do pensamento e base epistemológica 

colonial, um recalque que carregaríamos linguisticamente para dentro de nosso vocabulário. 

Admitindo-se que a linguagem, e a língua como parte do processo desta, estariam diretamente 

relacionadas a uma oralidade constituída no corpo, assumir o uso desse termo seria assumir 

um parâmetro colonizado de pensamento sobre a própria arte. 

Tomando por base esse viés, pensar em performance como processo de acionamento e 

pesquisa do corpo na arte da América Latina, por exemplo, seria um ato de questionamento do 

próprio termo.  

                                                           
43

 Indisciplinar no sentido trabalhado por Greiner (2005), postura que cruza e mistura as disciplinas como ação 

que não reconhece seus limites e divisões, mas as pensa em trânsito. 
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Num olhar foucaultiano sobre esse processo referente ao uso da palavra como 

estrutura de poder, a questão da “performance”, o termo, conduziria em seu entorno uma 

aproximação e preocupação com a espessura das palavras, perceber como elas reificam
44

 

vontades de certos discursos em seus corredores de significação (FOUCAULT, 1999).  

Esse movimento de empoderamento de discursos
45

 movido pelas palavras estaria 

conectado, no caso da performance, ao próprio modo como o corpo se dociliza e recria 

posturas de subserviência a sua herança colonial. 

Numa outra via de pensamento, interessa-nos também esclarecer que o termo 

performance embora tenha raiz advinda do verbo da língua inglesa to perform, deriva 

possivelmente de duas formas latinas, a primeira formare, “dar forma”, e a segunda 

performatus, “acabado de formar” (CINTRA & JUNIOR, 1958, p. 878). 

Dessa feita, todavia o termo apregoado aos usos anglo-saxões seja de uma presença 

volumosa no cotidiano do mundo atual, em propagandas de veículos, resenhas esportivas, 

venda de produtos eróticos, dentre outros, sobretudo no que diz respeito a sua tradução 

imediata como “desempenho”, a etimologia da palavra remete a outro espaço linguístico e de 

constituição do saber, as línguas de origem latina. 

Muito embora esta percepção não atenda a problemática demandada pelos que 

escolhem buscar outros termos que atendam ao espaço de suas práticas artísticas, o uso que 

optamos por fazer do termo performance é também uma escolha que se deve ponderar. 

Opção que deve ser refletida, o uso da palavra performance por um pesquisador e 

artista pede por um movimento mais amplo de consideração, isto é, pede que o corpo que 

escolhe fazer uso dessa palavra processe a prática e, por consequência, a experiência que 

conecta ao termo.  

Assim, quando nós, que ora escrevemos esta dissertação, lemos um artigo ou livro 

sobre performance arte, quando conversamos com um performer, procuramos pensar com que 

experiência de performance estamos entrando em contato e não partimos do pressuposto que 

falamos da mesma situ-ação da palavra. Não assumir um sentido prévio da palavra, de uma 

                                                           
44

 Reificar no sentido marxista do uso do termo, um processo de pensamento objetificado por uma dinâmica de 

imobilização, podendo-se inclusive referenciar aqui a percepção de Georg Lukács (1989) sobre essa perspectiva, 

que inclui nesse processo a dinâmica de fetichização do objeto. Ou seja, o uso do termo performance estaria 

agregado a uma forma colonial de objetificação e classificação das práticas do corpo segundo princípios que 

demarcariam estas práticas a partir de uma lógica do olhar fetichizante de determinada compreensão de arte 

imersa no olhar uma determinante cultura validadora. 

45
 Nesta dissertação a ideia de discursos não será abordada apenas na perspectiva de formas centralizadoras 

produtoras de subjetividade. Preservada a ideia de produção de subjetividade, nosso interesse aqui é pensar o 

discurso como potência de uma fragilidade da própria performance, como potência de um bravio ato de não se 

firmar, não se definir, um discurso múltiplo de subjetividades em movimento. 
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ação, de um modo de ser, parece ser um processo vital da performance, e também para pensar 

a performance. 

Situ-ação de fato, pensando ao mesmo tempo em situ como lugar, espaço de 

subjetividade, e ação como capacidade de agir do corpo nesse lugar. Dessa maneira, quando 

ouvimos, lemos ou usamos a palavra performance se faz salutar que pensemos nesse grau de 

experiência implicado na palavra. 

Existe em nossa leitura algo que aprendemos em diálogo com a experiência do grupo 

cearense de performance Projeto Balbucio
46

, algo ligado à própria ação de balbuciar e a uma 

prática cara ao grupo, as glossolalias.  

O balbucio na prática desse grupo é entendido como produção de sons desconexos 

acionados no corpo que começa a pensar sua própria voz, uma comunicação ainda sem forma 

dentro da língua, uma articulação que não está necessariamente implicada com o que é dito, 

com o conhecimento do que se diz, mas ligada ao espaço de uma ação oral e sensório-motora 

que joga com os tons, volumes, ritmos e timbres. 

É nesse espaço que se cria a glossolalia como “língua inventada”, como performance 

“verbovocovisual”, tal qual se refere a esta o performer e pesquisador integrante do Balbucio, 

Antonio Wellington de Oliveira Junior (1997), parafraseando Décio Pignatari. A glossolalia 

como a poesia de uma performance oral (OLIVEIRA JUNIOR, 1997), como experiência 

presente do corpo com a palavra. 

Ao pensar/acionar performance no nosso corpo, e num diálogo entre nosso corpo e os 

outros que se referem ao termo performance, nos deparamos com esta palavra como situ-ação, 

um espaço de subjetividade que se processa em seus diversos balbucios. O termo performance 

dentro de incomensuráveis práticas artísticas é um espaço do corpo em glossolalia, como 

poesia “verbovocovisual”. 

Dessa forma, a performance não se aciona, num nível da língua e da palavra, como 

termo que significa por si só. Ela requisita de nós um contexto e uma ação para iniciar suas 

diversas possibilidades e experiências de leitura. 

Essa percepção, longe de pretender dirimir a crítica ao termo, quer, contudo, se 

preocupar com uma insistência do uso do termo, e assumi-lo não como prática colonizada, 

mas como outro modo de experiência da palavra. Assim, nosso intuito é o de criar 
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 O Projeto Balbucio surgiu a partir da iniciativa do Prof. Dr. Wellington Junior, do curso de Comunicação 

Social da UFC, em desenvolver estudos relacionados à experimentação em arte contemporânea, principalmente 

em temas ligados ao seu objeto de estudo – a glossolalia (ou o dom das línguas). 
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composições de experiência, pensar o termo e seus usos não em graus de validade, mas em 

espaços de subjetividade. 

Dito isso, essa percepção de performance que propomos não se liga diretamente a 

origem colonial/“colonizante” de um termo, mas às diversas práticas que, ao se conectarem a 

esse termo, descolonizam a sua forma linguística, que (per)formam em distintas instâncias e 

contextos outra poesia da palavra, ações de balbucio que criam deslocamentos dos usos e 

proposições do projeto de uma língua, que encorpam a palavra não como expressão estanque 

de certos discursos históricos, mas como ação que atravessa os discursos para propor neles 

outros modos de vida, de comunicação, de poesia, de articulação e voz. 

A questão se encontraria também no uso político da palavra, que ao mesmo tempo 

pode servir como interessante espaço de pesquisa e prática marcado por um intenso 

nomadismo de formas e insubmisso movimento de mutação, assim como a olhares 

“medusivos” de determinadas galerias, museus, críticas e pesquisas que encontram em suas 

potências a capacidade de produzir objetos de conceituação fixa, exposições de classificação 

histórica, etc. 

No caso do Circuito BodeArte, como colocado anteriormente, a questão se encontraria 

(sic) nas possibilidade poríticas de reflexão sobre a performance arte, ou seja, em como as 

diferentes práticas de performance se articulam sob uma mesma denominação, que, todavia, 

não significa a mesma coisa para elas. Nas poríticas do Circuito, teríamos o fortalecimento 

das diferenças entre práticas distintas como fator potente e vital para a existência da própria 

linguagem da performance arte. 

Essa porítica da performance no Circuito BodeArte é “complicada”, no sentido que 

Deleuze (2000; 1998)  dá a palavra, o de que a complicação é uma co-implicação entre os 

termos ou partes de um processo. 

Ao se efetivar apenas nas trocas entre diferentes práticas, a performance no Circuito 

BodeArte é um espaço de co-implicação recíproca entre as diferenças (DELEUZE, 2000; 

1998), onde as particularidades, as singularidades, afetam-se entre si e em si mesmas, isto é, 

um espaço onde séries de divergências coexistem em suas diferentes intensidades. 

No movimento porítico das diversas metáforas de performance possíveis que surgem 

no fazer de cada prática, e no seu encontro com outras, os performers que optam por pensar e 

discutir a performance no Circuito BodeArte co-implicam uma outra voz no balbucio 

glossolálico indicado por esta palavra-chave, e dessa forma criam um distinto caminho por 

onde esta pode ser pensada e investigada. 
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Poderíamos dizer que o Circuito BodeArte não abre inscrições para receber trabalhos 

na linguagem da performance arte, mas para reunir diversos caminhos através dos quais 

podemos nos encontrar com uma diferente possibilidade de existir em performance, e de 

existir da performance. 

Mas nesse ponto optamos por retomar a proposição do termo performance como situ-

ação, tal uso do termo se conecta a própria performance do corpo que o escolhe, e embora a 

performance arte seja um espaço de convivência heterogêneo, onde co-habitam diversas 

possibilidades de experiência e leituras, muitas vezes não convergentes entre si, não parece 

estar contido na performance como conceito a operação de restringir, de afirmar usos corretos, 

ou discursos verdadeiros. 

A performance, nas subjetividades e práticas que movimentam esse termo dentro do 

Circuito BodeArte, é um espaço de ação e pesquisa onde a existência de pensamentos 

divergentes é possível, e, ao mesmo tempo, onde as posturas tidas como certas passam a ser 

questionadas como processos imanentes e em trânsito. 

Assim, dos espaços de situ-ação e prática, dos balbucios glossolálicos à crítica pós-

colonial do termo, sobressai a questão da implicação entre corpo, contexto e palavra na 

performance arte. O que se diz-faz
47

 com a performance como termo no campo da pesquisa e 

da produção artística, é em si uma escolha em performance. 

Co-implicar-se nessa escolha e nas diferentes, e por vezes contraditórias, práticas que 

ela pode indicar, aponta uma dificuldade teórica em se pensar conceitualmente o termo 

performance na maneira como a entende o Circuito BodeArte. Não obstante, implica também, 

no caso do Brasil, numa ação de empoderamento, considerando o espaço de pesquisa e 

criação em performance arte que tenta realizar sua travessia pelo espaço da academia e dos 

financiamentos. 

Para o Circuito BodeArte, e suas poríticas de encontro e compartilhamento, não há 

resposta mensurável  para o que seria a performance se não pensamos em vias de situ-ação, 

                                                           
47

 Traçamos aqui um jogo poético com o dizer-fazer como conceito que deriva das pesquisas de J. L. Austin 

(1990) e da proposição dos enunciados performativos, em contraponto ao que chama enunciados constativos, 

que seriam formas de enunciação declarativas de uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Os enunciados 

performativos não são afirmações, são possibilidades abertas, algo dito que precisa de uma ação feita para ter 

sentido, por exemplo se digo “eu prometo que não passo mais por aqui” o enunciado só se cumprirá se a ação de 

“não passar mais por aqui” for realizada. No jogo traçado nos referimos a esse diz-faz (dizer-fazer) tal qual faz 

Austin, mas assumindo também a cacofonia existente na expressão com relação à palavra “desfaz”. Pensando 

que, ao mesmo tempo em que os encontros/eventos em performance produzem novos enunciados e os acionam, 

constituindo a linguagem da performance arte, eles também a inserem um novo ponto de complexidade na 

compreensão dessa linguagem, “desfazendo-a” como possibilidade de unidade ou completude. 
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experiência, subjetividade e co-implicação, na relação com o próprio termo, e nos modos de 

vida e criação que surgem desse cruzamento no momento presente. 

Embora a crítica ao termo seja válida e defensável, o Circuito BodeArte manteve a sua 

escolha pelo uso dele ao invés de apenas substituí-lo por outro, percebendo e acionando na 

performance uma potência de multiplicidade que vem da experiência entre a prática do 

performer e a palavra, ao invés de apenas tomá-la como nomenclatura, ou signo que pré-

define as condições da existência de uma prática. 

 

3.2 Performance-palavra-chave 

 

“Brazil is in a frank transition. Advancements can be seen in many of the  

structures related to its art production, but the cumbersome aspects of stagnating  

models based on old behaviors and an intimidating bureaucracy are still aspects  

to be faced and overcome” (Cristiane Bourger, 2013)
48

. 

 

Tal qual a performance arte começa a despontar como termo citado em diversos 

editais culturais
49

, sobretudo de proposição privada, começa a despontar com mais evidência a 

ideia de performance como palavra-chave. 

Alternamos aqui para palavra-chave, uma referência que vínhamos construindo apenas 

como terminológica, ou de nomenclatura, para expressar a tensão e inflexão política do uso 

dessa palavra em documentos, pesquisas, espaços de produção cultural, instituições de arte, 

como uma escolha que possui relações de visibilidade e empoderamento contidas em si. 

Dessa feita, propomos pensar a palavra-chave para expressar a ideia de um termo que 

se move para se ligar à determinada textualidade
50

 que o segue. Contudo, ao ponto em que a 

                                                           
48

 “O Brasil está em uma franca transição. Avanços podem ser vistos em muitas das estruturas relacionadas com 

a sua produção de arte, mas os aspectos complicados de modelos de estagnação baseados em comportamentos 

antigos e uma burocracia intimidante ainda são aspectos a serem enfrentados e superados” (tradução nossa). 

BOUGER, C. The Brazilian Experience – Puzzling Morality and the Effusive Body (Part 1). Revista digital 

Performa Magazine. New York: Performa, 2013. Disponível em: http://performamagazine.tumblr.com/post/4237 

2234166/the-brazilian-experience-puzzling-morality-and-the . Acessado em 05 de fevereiro de 2013. 

49
 Seriam grandes os limites necessários para citar todos os editais e eventos que utilizam hoje o termo 

performance, seja como conceito central, ou parte integrante das seleções e programações. Deixamos aqui 

apenas alguns realizados a partir de 2010 em que este termo é citado, tentando transitar entre as cinco regiões do 

país: Transperformance (RJ) promovido pela Oi Futuro em 2011, a mostra de performance arte Verbo (SP) com 

sua última edição em 2011, mantida pela Galeria Vermelho, Bienal de Curitiba (PR) promovida por investimento 

público e com edição prevista para 2013, Performance: Corpo, Política e Tecnologia; Performance Corpo 

Política do Cerrado; Performance Corpo Política (DF) com edições respectivas em 2011, 2012 e 2013, realizados 

pelo Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos, Tubos de Ensaios (DF), com última edição em 2012, e proposto 

pela UnB, o Circuito Regional de Performance BodeArte (RN), com última edição em 2012, promovido pelo 

Coletivo ES3, o Arte Pará, com sua trigésima primeira edição realizada em 2012, realizado pela Fundação 

Rômulo Maiorana, para citar apenas alguns. 

http://performamagazine.tumblr.com/post/4237%202234166/the-brazilian-experience-puzzling-morality-and-the
http://performamagazine.tumblr.com/post/4237%202234166/the-brazilian-experience-puzzling-morality-and-the
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performance se torna uma palavra-chave presente em convocatórias de editais de diversas 

ordens, entramos num espaço que mais uma vez explicita a condição da pluralidade que se 

revela nas práticas identificadas com este termo. 

Assim, o que determinada curadoria aceita em seu recorte como performance pode 

muitas vezes transitar em sentido consonante, ou discordar a plenos pulmões, de outra 

curadoria neste campo realizada em diferente contexto. 

Novamente encontramos elementos de variação nômade da performance, que embora 

passe a ser vista pela abrangência dos editais de financiamento ou premiação para arte, passa, 

ao mesmo tempo, por um delicado exercício de recorte dos olhares. 

Nesse sentido, queremos colocar o seguinte ponto: ao mesmo tempo em que esses 

discursos tomam essa palavra-chave e suas textualidades em trânsito, eles implicam sobre 

estes distintas afirmações e desvios de poder.  

A performance-palavra-chave se torna expressiva de uma grande massa de 

complexidade e variação, tanto quanto contradição, de práticas, e quase imperceptivelmente 

passa diante dos olhos em programas e editais sem a co-implicação de uma reflexão mais 

extensa sobre o que se chama ali de performance. 

Esse movimento cria certas permissões, como o fato de que o trabalho de determinado 

performer convidado, ou selecionado, não tenha necessariamente, por suposto, que partir de 

uma visão a priori da ideia de performance, ou a noção de que a implicação necessária para a 

escolha de performances e performers numa seleção promovida pela curadoria de 

determinado edital cultural, só pode ser encontrada diante da leitura dos projetos e aplicações, 

tornando a escolha performática. 

O ponto tratado aqui é que nesse complexo movimento de práticas e pesquisas ligadas 

ao termo performance, se faz necessário, ao discutirmos sua entrada no espaço de editais e 

eventos, refletirmos sobre a produção de visibilidades geradas por escolhas específicas. 

Embora haja nesse processo uma evidenciação da performance arte como espaço de 

produção, criação e pesquisa no espaço nacional, incorre também nesse lugar da palavra-

chave intensamente citada, e muitas vezes apenas citada, a agregação de visibilidade a 

discursos de performance. 

Esses discursos de performance, isto é, determinados modos de inferência sobre certas 

questões ou maneiras de trabalhar, produzem visibilidade para certas ações e conduzem, nas 

                                                                                                                                                                                     
50

 Textualidade como potência de leitura, não apenas como texto escrito, ou enunciação oral, mas performances, 

pinturas, corpos, objetos cotidianos, etc. 
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escolhas que evidenciam, as intenções sobre como percebe-se a performance arte dentro de 

um mercado de circulação de arte. 

A política dessas visibilidades e conjunções criadas pelo olhar de curadorias de 

espaços culturais, museus, galerias, teatros, dentre outros, assimila fronteiras ao olhar, cria 

pontos cegos (PHELLAN, 1993) que são um constante desafio ao pesquisador, ao curador, e 

ao performer. 

No risco de cansar o leitor com essa reafirmação, distante de ter como intenção 

apresentar as manifestações positivas ou negativas, segundo determinado referencial, a 

respeito deste apontamento que traçamos, nosso desejo é chamar atenção para o processo 

dessa produção de discursos de performance, visibilidades, e lançar a questão que nessa 

discussão nos inquietam como pesquisador: como podemos pensar na produção de 

visibilidades em performance sobre uma perspectiva de criação de pedagogias da 

performance? (CIOTTI, 1999). 

Quando dizemos pedagogia não nos referimos ao ato escolar de ensinar, ou ainda a 

produção de compêndios semiológicos sobre a questão da performance arte, definindo-a, 

explicando-a. Referimo-nos a como pensamos a relação política estabelecida pela visibilidade 

e pelos pontos cegos nas escolhas e seleções realizadas por salões, exposições, mostras e 

festivais. 

Adentramos mais na ideia de pedagogia ao pensá-la como espaço onde num processo 

de performance nos questionamos, como espectador e performer: por que chamam aquilo de 

performance e como isso projeta em meu olhar uma certa leitura sobre o que vejo? 

Ao refletir sobre a performance como palavra-chave, e seu uso exponencialmente 

crescente em múltiplos espaços de conhecimento, voltamos ao contexto como matéria da 

desta problemática, ou seja, nos pomos na posição de questionar como cada espaço de 

visibilidade produzido por um evento voltado a performance, ou que inclui a performance em 

sua construção, cria em seu específico contexto distintas leituras de performance? 

Essas questões que ora lançamos, muito embora contaminadas por nossa experiência 

na produção de eventos em performance
51

, se ligam diretamente à constituição de uma 

epistemologia do saber e do corpo na performance arte produzida pelas curadorias e 

visibilidades. 

A atenção que concedemos a estas questões preocupa-se justamente com a retirada da 

posição da performance como palavra-chave, na percepção desta como definidora de um 
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 Como integrante do Coletivo ES3 atuo como produtor e performer do Circuito Regional de Performance 

BodeArte, em Natal (RN). 
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território fechado em si, para colocá-la como palavra-chave numa postura de reflexão das 

textualidades em trânsito a que se liga, a partir das quais se produzem olhares sobre a 

performance arte. 

Levantar questões sobre estes discursos de performance é também um ato de 

interrogação dos jogos de poder contidos na visibilidade dada a esta ou aquela performance, é 

um ato de travessia que passa da performance programada
52

 para a performance em situ-ação 

(naquele espaço, naquele momento, naquela região, etc.) e suas pedagogias. 

Nesse sentido, a performance programada, a palavra-chave que restringe, fecha 

sentidos, mostra ao público o que é a performance, numa lógica de mercado e de produtos que 

projetam um consenso apaziguador sobre a criação nesse campo. A performance em situ-ação 

mostra ao público o que é possível na performance, e com esta, isto é, ocupa-se não apenas 

em incluir a performance, mas de pensar em como certas pedagogias dessa performance 

alcançam o público. 

Semelhante a não-curadoria do Circuito BodeArte, essa ideia da performance em situ-

ação se aproxima de deixar que os olhos do público também realizem sua própria curadoria, 

propondo a este não apenas assistir uma performance, mas presenciar um processo de 

performance. 

É nesse ponto que ações como a do Circuito BodeArte, de abrir espaço para um fórum 

que discute performance, um grupo aberto em rede social onde se discutem diferentes 

trabalhos de performance, palestras em que diferentes artistas falam sobre performance, 

conversas com os performers após suas ações, fazem parte de um processo potencializador 

da(s) performance(s) que se mostra(m). 

Se a performance historicamente questionava uma forma de pensar as artes visuais 

advinda dos museus, onde o sentido e valor dado pelo curador verificavam a qualidade do 

trabalho e sua atestação como arte, seu processo de compreensão nos diferentes editais não 

pode ser apenas o de um trabalho que se mostra, mas a de um trabalho que se pensa e se 

presentifica. A experiência do olhar do público em performance arte, é uma ação de corpo 

inteiro, está ali para sentir, para questionar, para co-implicar-se. 

Contudo existe também uma força de aproximação na performance-palavra-chave, a 

força que cria uma área de produção artística que necessita de investimentos, a coletividade 

que unida pela palavra-chave demanda atenção e suporte para sua prática. Nesse espaço a 
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 No programa, na programação, no projeto, como é conformada em determinado recorte. 
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performance-palavra-chave empodera as práticas diante da precariedade, presente e 

mencionada na figura do bode no título do Circuito BodeArte. 

A conjunção, reconhecimento e reflexão trazida pela performance-palavra-chave não 

necessariamente são instâncias que imobilizam sentidos, e produzem discursos validadores de 

certo tipo de performance, mas convocam-nos a uma atenção redobrada ao processo de ganho 

de visibilidade por parte da performance arte. 

Se a visibilidade para a produção contemporânea brasileira em performance arte era 

questão fundamental no momento de fundação e realização do Circuito BodeArte, é 

necessário também pensar por que vias se procura por esta, que processos se escolhe para 

movê-la. Se a coletividade como forma de sobrevivência pode ser geradora de visibilidade, é 

preciso também cuidado para que se insista numa percepção das diferenças, na performance 

arte não como etiqueta de identificação que unifica e homogeneíza, mas como processo de 

reflexão e experiência que possui distintas maneiras de acionar. 

 

3.3 Performance-arte. 

  

Ao pensar o termo performance, e seus processos de uso como palavra-chave, temos 

um ponto que se aproxima dessa reflexão e que também se apresenta como problemática, qual 

seja, chamar de arte, ou incluir num cânone e status de arte uma ação em performance. 

Essa discussão possui proximidade com certos argumentos presentes em práticas em 

performance que se valem da retirada de um mercado de arte, ou mesmo com performances 

que investigam limites que questionam a própria ideia de arte
53

. 

Para adentrar essa discussão poderíamos escolher diversas fontes de referência sobre a 

arte e sobre a compreensão da ideia de arte na contemporaneidade, que vão de Schiller (2002) 

e a relação de retorno helenístico do impulso harmônico e moral da beleza na estética e nas 

relações com a arte que se apontam a partir desse discurso, ou de Nietzsche (1992) em sua 

discussão sobre a potência dionisíaca da arte, passando pelas vanguardas artísticas do início 

do século XX e questões inferidas por algumas delas, como o Dadá e o Futurismo, até Anne 

Cauquelin (2005) e a discussão envolvendo o mercado da arte contemporânea,  

                                                           
53

 Tehching Hsieh, por exemplo, em sua famosa série de performances denominada One Year Performance, 

realizou ações que devido a longa duração, a forte relação política com a cidade, ou mesmo ao seu conflito com 

o mercado de arte, chegavam aos limites conceituais do que poderia ser percebido como arte, tomando como 

base uma visão do mercado de produção e circulação. Para saber mais acessar o site oficial do performer: 

http://www.tehchinghsieh.com/.  

http://www.tehchinghsieh.com/
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Contudo escolhemos um referencial muito menos pautado na filosofia, ou na história 

da arte em si, e que é muito mais caro a nós como performer e pesquisador, e que se relaciona 

a esquina do continente sul americano, onde nascemos e nos acionamos como artista, o Rio 

Grande do Norte. 

Uma expressão comum no Rio Grande do Norte sempre despontou aos nossos 

ouvidos, desde a infância mais recente na cidade interiorana de Macau, pela boca de avós, 

mãe, professores, amigos, e tantos outros. Sempre que alguém, adulto ou criança, se colocava 

em uma situação de adversa, numa situação que excedia o cotidiano, como empinar o pneu da 

bicicleta em movimento, plantar bananeira, andar equilibrado num muro, subir numa árvore 

alta, segurar um vaso frágil e muito pesado, andar bêbado pela rua, dentre tantas outras ações 

que colocam o corpo numa posição de risco e desequilíbrio, ouvíamos expressões como: 

“menino, desça daí! Você vai acabar fazendo um arte”, ou “Ele vinha no meio dos carros, em 

tempo de fazer um arte”. 

Essa ideia de fazer um arte, que já havíamos comentado no capítulo anterior, sempre 

nos intrigou, não fazer uma arte, que seria compreendido na cidade de onde viemos como 

fazer uma obra de arte, um poema, uma apresentação teatral ou de dança, um número de 

circo, um quadro, mas um arte, uma ação de afetar seu corpo drasticamente, risco da ação 

afirmada no corpo. 

Por isso, sempre que ouvíamos sobre arte em nossa formação durante a graduação, ou 

sempre que nos perguntam se trabalhamos com arte, um pequeno sorriso de canto de boca 

nasce no nosso pensamento, sempre pensamos nisso que está marcado na nossa experiência 

primária com essa palavra, um arte. 

Talvez devido a essa memória, agregada a uma “mitologia pessoal” (COHEN, 1989) 

do nosso corpo em pesquisa e prática de performance, nunca tenhamos de fato parado para 

pensar na conjunção entre performance e mercado de arte. 

Não estamos negando a existência dessa conjunção, ou mesmo desconsiderando seu 

impacto nas relações de arte, e nos movimentos de um mercado de arte, mas acrescentamos 

nesse processo essa experiência de nossa subjetividade em performance. 

Um arte como potência do corpo de compor riscos para si, de se colocar numa 

situação que desvia das dinâmicas do cotidiano e põe o corpo num espaço de afetação 

extrema. Foi isso que descobrimos em nossas performances sobre aquela expressão que 

crescemos ouvindo, uma expressão aparentemente sem sentido, ou mesmo considerada mal 

composta gramaticalmente, que descobrimos no nosso corpo estar longe dessas constatações e 

próximo de uma ação viva em performance. 
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Permanece, contudo a arte, uma arte, como espaço de mercado e trocas econômicas e 

discursos de empoderamento de determinados tipos de produção. Com relação a isso, embora 

pudéssemos nos distanciar de nossa prática e olhar para os centros de efetivação desse 

mercado de arte no Brasil, as capitais de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo
54

, 

novamente escolhemos por falar de performance não a partir dos centros de financiamento e 

visibilidade, que demandam a construção de compreensões de performance que ecoam por 

todo o país, escolhemos falar deste ponto nos referindo ao que se aproxima de nossa 

experiência como pesquisador e performer, e ao mesmo tempo o que está, ou estava até 

pouco, nos pontos cegos dos discursos de performance brasileira, a performance no Rio 

Grande do Norte. 

Recortamos essa definição territorial, para uma discussão de como essa ideia de arte e 

mercado é enxergada no grupo do qual fazemos parte, o Coletivo ES3, atuante no campo da 

performance arte no Rio Grande do Norte desde 2009, formado por André Bezerra e 

Chrystine Silva. 

Não desconsiderando a existência de um mercado de arte, a percepção detida pelo 

Coletivo ES3, no que concerne a ideia de performance arte, articula a perspectiva da arte 

como prática política de criação de outros modos de existência, outros modos de estar no 

mundo, afetar e deixar-se afetar por este. 

Em trabalhos como “Outro Manifesto: Um Artista da Fome” (2011) de Chrystine 

Silva, ou “Coração” (2010), performado por nós, encontra-se o recorte de uma arte que existe 

como prática política do corpo na investigação das dinâmicas dos contextos onde vive, 

questionando as condições de sobrevivência encontradas dentro da ideia de um sistema de 

financiamento, ou circulação, que existe precariamente no estado do Rio Grande do Norte. 

Dessa maneira, para o Coletivo ES3 a arte tem, antes de um significado de mercado, 

um espaço de infiltração em dinâmicas que diminuem a potência do sujeito de agir no mundo, 

se ligando a uma potência de investigar o que há além e dentro desses movimentos que 

compõem a vida. 

Essa visão do fazer artístico como espaço de desvio da vida, e das subjetividades, em 

suas dinâmicas naturalizadas e naturalizantes, não se afirma contra um mercado de arte, mas, 
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 Com isso não homogeneizamos esses contextos, como os de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que 

são mencionados, e chamamos a atenção do leitor para o fato de que pedagogias da performance de caráter 

descentralizado, fora dos padrões de consumo e circulação do mercado de arte, são produzidas mesmo nesses 

territórios. 
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uma vez mais, questiona os discursos de empoderamento movidos na criação e circulação de 

arte. 

Assim a arte transita de uma perspectiva do olhar, de herança europeia, do que é 

reconhecido como arte por determinado mercado econômico de financiamento e circulação, e 

passa a ser uma prática conectada a modos de existência que se comunicam e se afetam de 

modos distintos. 

Ao afirmar isso trazemos para a discussão um espaço onde se faz performances sem 

financiamento, se apresentam performances sem financiamento, se registram performances 

sem financiamento, e, através dos meios on-line, se faz circular entre estados e regiões a 

performance sem financiamento. Esse espaço é o contexto de criação do ES3 em Natal, Rio 

grande do Norte. 

Essa prática, presente em grande parte dos trabalhos produzidos pelo Coletivo ES3 

não é particular, e está presente em trabalhos de performers no Rio Grande do Norte, como 

Ênio Cavalcante, Jota Mombaça e Civone Medeiros, dentre tantos outros, explicitando uma 

dinâmica de reflexão distinta sobre a arte, não como status concedido, mas como prática 

processada na insistência, sobrevivência e pesquisa do performer. 

Insistência como subjetividade questionadora e aberta ao contexto que o cerca. 

Sobrevivência como modo de existência que não pode ser desconsiderado em sua presença. 

Pesquisa como espaço em que a arte não é o que se diz, ou o que se tem por afirmado, mas 

uma relação que se estabelece em presença, entre corpos (seja na apresentação de 

performances na rua, espaços abandonados, casas de show, teatros, universidades, etc.). 

Onde o mercado de arte, no sentido de uma herança europeia de redes de museus, 

galerias, compradores, investidores, não consegue se erguer devido a precariedade dos 

recursos, ou sua aplicação em outros espaços, como a cultura folclórica, resiste uma 

performance que se constitui em sua presença como arte através dos próprios performers. 

Enfocamos nessa colocação o pensamento de que chamar de “arte” determinada 

prática não é pressuposto de enquadramento em um mercado de arte, no sentido acima 

mencionado. Isto é, a ideia de arte em determinados contextos de produção e criação muitas 

vezes não está atrelada ao consumo, ou comercialização de arte, mas a uma prática de 

subjetividades em jogo com seu espaço, com seu tempo. 

Novamente apontando uma distinção de práticas abrigadas num mesmo termo, o que 

diferenciamos aqui é um plano de composições (DELEUZE; GUATTARI, 1997), onde 

intensidades e desvios de práticas e saberes criam diferentes perspectivas do mesmo termo. 

Assim, chamar “arte” em certo contexto, como este em que produz o Coletivo ES3, não é 
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necessariamente uma condição de status, e sim, muitas vezes, uma zona de conflito, é fazer 

um arte, colocar em posição de risco o corpo, e a própria subsistência da atividade. 

Nomear de performance arte certas práticas não é precisamente uma ação de 

conformação em um discursos validador de arte, mas em certos contextos é uma operação de 

risco, contextos onde não há financiamento para produção e criação de arte, contextos onde 

arte não é um produto selecionado, ou oferecido a poucos, mas disposto de graça a todos que 

quiserem e puderem acessar a apresentação de determinada performance. 

Gratuitamente na rua ou em espaços fechados, estruturado a partir de investimento 

pessoal do performer, discutido ou palestrado pelo artista antes ou depois do trabalho sem 

pagamento de cachê, assim foi e é boa parte da produção do Coletivo ES3, como de diversos 

performers no Rio Grande do Norte, um arte cuja economia é de afetos e a ecologia de 

performers que insistem em sua produção. 

Ao pensarmos anteriormente no princípio da produção como performance, ao nos 

referirmos a visão que o Coletivo ES3 tinha de sua ação como produtor cultural do Circuito 

BodeArte, tocávamos exatamente nesse ponto, um ponto onde fazer arte, fazer performance, e 

chamá-los como tal num cenário de tamanha precariedade é um ação de risco, risco de 

subsistência, risco de diálogo, risco pessoal financeiro, risco de incompreensão. 

A produção do Circuito BodeArte como performance se conecta a essa percepção, de 

que reunir práticas de performance nesse cenário, diante das condições que ele oferece, é ação 

artística, mas ação artística de um arte. Ação de um mercado onde a moeda é o contato com o 

outro, o ganho é o próprio risco de contaminação do seu modo de ver e criar. 

Chamar ou não de arte a performance é novamente um processo de performance, um 

processo de questionamento do contexto e do performer em si. Não questionamos nesse 

espaço de discussão o conteúdo ou forma do que se chama arte, mas questionamos novamente 

as poríticas de arte que transitam sob a palavra. 

Embora o termo possua uma carga que conecta esta prática àquela, dissonante ou não, 

questionar os processos simbólicos, linguísticos, sociais e políticos pelos quais a ideia de arte 

perpassa é um movimento que a performance desde muito tempo não se nega. 

Performance arte, situ-ações e não grafias fixadas, a junção dessas palavras, e sua 

existência separadamente, se torna claramente espaço de conflito. Sem tomar a bandeira de 

nenhuma crítica, e reconhecendo a via pedagógica de diversos saberes possíveis em cada 

crítica (de defesa, ataque ou meio de campo), apontamos, para finalizar, a potência 

metodológica para o performer e pesquisador, em perceber estes termos como palavras 

encorpadas, palavras cujo uso e política estão nos corpos e comportamentos que as enunciam. 
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E assim como há potência de outras ações nestes termos, outras palavras ou 

aproximações para com os já citados são traçadas de distintos cantos da glossolálica 

performance arte, e cada balbucio move com sua voz um arte que apresenta novos riscos ao 

corpo em performance. Várias dessas outras palavras, além das já discutidas, estão ligadas ao 

pensamento de performance-como-BodeArte e advém de outros teóricos e performers que 

investigam outras vias de reflexão sobre a performance arte, menos assertivas e mais situ-

acionadas, outras metáforas do pensamento em performance. 

 

3.4 Performance-fuleragem / Performance-hacker. 

 

O Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos
55

, que desenvolve sua prática e pesquisa em 

Brasília (DF), oferece um ponto para a continuidade da discussão, elaborado e situado em 

distintos momentos de sua trajetória como performers pesquisadores. 

O primeiro deles que gostaríamos de discutir é proposto pela coordenadora do grupo, 

Maria Beatriz de Medeiros (2008), a ideia da performance como hacker das artes. Proposição 

provocadora, a colocação da performance como hacker adentra um território de discussão dos 

processos de desvio e apropriação que  esta realiza. 

Hackear seria um movimento de apropriar-se de um código de determinada 

linguagem, código produtor de comportamentos, ações e corpos, e desviá-lo de sua função, 

fazê-lo funcionar de outra forma.  

Essa propriedade hacker da performance se presentifica como zona de interferência na 

maneira como determinados sistemas atuam, e pode ser relacionada tanto a linguagens 

artísticas, como o teatro, a dança, a pintura, dentre outras, assim como a formas e 

comportamentos políticos, sociais, econômicos, etc. 

 

[...] a performance é o hacker de todas as linguagens artísticas: fez a pintura 

vazar da moldura e uivar, fez a dança dançar como queria Nietzsche, fez o 

teatro pintar, dançar e  passear  pelas  ruas  físicas  e  virtuais.  Se a 

performance  é  o  hacker  de  todas  as linguagens artísticas, então o 

hackeamento é performance. [...] A extensão do conceito de hackeamento às 

atividades que não são diretamente ligadas à computação e à 

telecomunicação se apresenta quando são traçados os contornos mais amplos 
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 Fundado em 1992 por Maria Beatriz de Medeiros, sua atual coordenadora, o Grupo de Pesquisa Corpos 

Informáticos, desenvolve suas pesquisas e práticas em Brasília (DF). Será tratado posteriormente como G.P.C.I. 
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da tecnologia no âmbito da arte e do pensamento filosófico. (AQUINO; 

HOFMANN; MEDEIROS, 2012
56

). 

 

Pensar o hackeamento como processo investido pela performance na sua relação com 

os modos de funcionamento, organização e comportamento do mundo traz para a discussão 

outra perspectiva, qual seja, a da performance como propositora de múltiplos mundos e 

modos de existência possíveis. 

Ao desviar um código de sua função na linguagem, ao movimentar esse processo 

glossolálico de fazer este código funcionar de outra maneira, o hackeamento como metáfora 

coloca o performer na posição de co-implicador que aciona funções desconhecidas, apagadas, 

não projetadas, no modo como se organizam o mundo e as diferentes subjetividades. 

Hackear não é então apenas uma operação de controle, que busca infiltrar-se e quebrar 

determinado código de uma linguagem, mas operação poética capaz de abrir passagem para 

outras possibilidades de ser na, e com a, linguagem da performance arte. 

O hacker/performer joga com as estruturas criando passagens a partir de desvios que 

ele propõe ao outro. Nos desvios que produz reverberam diferentes maneiras de olhar para o 

modo como somos no mundo, abrindo terreno para a criação de outras formas de agir neste e 

com este. 

Este processo nos aproxima do segundo ponto que trazemos para discussão a partir da 

pesquisa do G.P.C.I., a fuleragem. Atentando para a colocação da performance dentro de 

sistemas de categorização, e dentro de uma organização histórica, numa tentativa por parte de 

galerias, museus e curadores, em circunscrever os movimentos da performance a partir de 

determinados discursos  supostamente validadores, o Corpos Informáticos criou em sua 

prática aquilo que chama de fuleragem. 

  Para Maria Beatriz de Medeiros (AQUINO et al., 2012), a fuleragem vem operar a 

abertura de outro espaço não mais chamado performance arte, embora se conecte a ela. 

Tentativas de engessamento pelo mercado de arte, na visão de Medeiros, teriam cercado a 

performance, associando-a a uma imagem da qual se exige seriedade, conceitos, organização, 

estruturas que a longo prazo esvaziariam da performance arte a própria performance arte.  
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A partir deste apontamento, Medeiros e o G.P.C.I. propõem a fuleragem (AQUINO et 

al., 2012), que não se preocupa em ser arte, ou em denominar artistas, que estaria mais 

próxima do carinho que desvia, da gozação que atravessa, do improviso que erra, do acaso da 

errância. 

A fuleragem, como termo que fura o gesso, como expressão que é prática em 

movimento, sopra o pó das enciclopédias que se tentam compor sobre a performance nos 

olhos de seus escritores e foge. Sua fuga não é do contato ou do diálogo, mas da fixação de 

posições, a fuleragem estimula o movimento nômade para o corpo que pesquisa outras 

passagens, que hackeia a visibilidade do que está posto como natural. 

A troca dos termos também propõe um movimento de êxodo dos discursos de 

performance centrados na seriedade de seus processos. A fuleragem não é séria, no sentido 

etimológico da palavra (serius – importante, grave), brinca e joga com “desimportâncias” e 

questiona gravidades. O G.P.C.I. assume a fuleragem, um termo da linguagem popular que 

significa, dentre outras coisas, sacanagem e brincadeira, para problematizar o pensamento em 

performance arte na contemporaneidade. 

Esse movimento vibrante na sugestão deste termo, cria uma diferente epistemologia 

para ações em performance arte, e propõe outras vias para os processos de criação nesse 

campo. Move outros processos que, hackers e fuleiros, buscam ativar uma potência que 

percebem adormecer na performance. 

No traçado conceitual do Circuito BodeArte, a ideia de hackeamento é um processo de 

vital importância para os modos de criação do evento. Como mencionamos anteriormente, o 

próprio formato do evento se estrutura a partir de uma noção de hackeamento de arranjos de 

produção de festivais de teatro e dança, de modos de realizar curadoria, de maneiras de 

divulgar informação e comunicar-se com o público, de burlar as distâncias geográficas. 

Hackear certas formas e fazê-las performar foi um procedimento com o qual o Circuito 

BodeArte, ou melhor, a produção do Circuito BodeArte aprendeu a fazer este evento. 

O hackeamento como criação de passagens para outros modos de pensamento é 

também a base da porítica proposta pelo Circuito BodeArte. Ora, se os poros são passagem, 

caminhos, e em seu formato o Circuito mostra sempre um interesse numa troca e 

contaminação entre fazeres que gerem outras possibilidades para pensarmos e acionarmos a 

performance, as operações que realiza são as de uma performance-hacker. 

Performance-hacker que hackeia a própria performance, interferindo nos próprios 

padrões de ação dela em determinados contextos, quando performers no Circuito replicam e 



161 

 

adaptam estratégias de sobrevivência de outros, ou propõem desenvolvimentos e/ou 

questionamentos a conceitos trazidos por outros. 

Dentro desses hackeamentos da própria performance, existe a fuleragem como ação de 

fugir aos “endurecimentos” da performance na direção da palavra-chave que esteriliza as 

diferenças. Metáfora de uma performance irrefreável e efêmera (mixuruca, como chamada 

pelo G.P.C.I.), a performance-fuleragem é uma zona de fuga para práticas em performance 

que reverberam a necessidade de se pensar de maneira mais múltipla essa linguagem. 

O Circuito BodeArte procurou realizar na sua ação, em sua geração contínua de séries 

de diferenciação entre práticas diversas na performance arte brasileira, essa fuga da palavra-

chave que engessa, e na insistência por um formato de coletividade onde as práticas e desejos 

individuais não se fundissem em unidade, mas se afirmassem como distintos mesmo que 

reunidos. 

A performance-fuleragem está no fórum de performance, nas conversas que não estão 

nas divulgações das edições do Circuito BodeArte, no performer que assiste a performance de 

outro, nas diferentes intensidades de estar aproximado de outro num mesmo espaço de 

criação, a performance arte, mas ao mesmo tempo perceber-se distinto com relação a ele. 

Na resistência que insiste na ação onde as condições dizem que não deveriam, na fuga 

do que deve ser e no processo de procurar o que é possível ser, a performance-fuleragem se 

liga como metáfora à performance-comoBodeArte. 

 

3.5 Performance-ação-viral 

 

Em palestra conferida por Christine Greiner durante o 8° Encuentro do Instituto 

Hemisférico de Performance e Política, a pesquisadora teceu uma importante fala na qual se 

referia à performance como ação cognitiva viral (informação verbal)
 57

. Essa ideia parte da 

percepção de que para construir conhecimento não há a necessidade implícita da linguagem 

verbal, ou escrita, referindo-se ao conhecimento que se partilha entre corpos. 

Integra-se a esse apontamento a observação de que a percepção e o pensamento são 

ações, ações que acontecem no corpo, como o movimento, e que por sua vez o estímulo a 

diferentes modos de pensar e perceber o mundo são atos performativos, e da mesma maneira 

que podem tornar-se conceitos, assim também o pode o movimento, a ação do corpo. 
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 Palestra denominada “A performance de novos conhecimentos” realizada no 8° Encuentro do Instituto 

Hemisférico de Performance e Política, em São Paulo, em janeiro de 2013. 
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A visão de Greiner sobre esse processo se conecta a possibilidade de conceitos e 

conhecimentos mais leves e transitórios, na esfera do movimento que se faz e logo se dissipa 

no espaço, mas que, todavia, o contamina com sua presença e suas ações. Contaminar é uma 

ideia fulcral na elaboração de Greiner sobre a performance como ação cognitiva viral, pois 

agrega a performance como agente de desestabilização do corpo, dos contextos, das 

linguagens. 

Viral, a performance interfere e compõe as linguagens, seus códigos e convenções, 

traçando novos modos de cognição com relação ao mundo, aos objetos, ao outro. Assim, ao 

mesmo tempo em que para a pesquisadora a performance está num momento que precede a 

sistematização da linguagem, ela se conecta às linguagens como potência desestabilizadora. 

Similarmente ao que o hackeamento faz no processo criativo, a ação viral atua nos 

níveis de cognição, nos modos como percebemos o mundo já através da experiência da 

performance. Enquanto o hackeamento se relaciona com o processo criativo e de construção 

da prática, e a fuleragem com o aspecto das potências da linguagem, a ação cognitiva viral 

nos fala dos modos como cada ação em performance possui potências desestabilizadoras no 

modo como percebemos o mundo, a vida e a nós mesmos. 

Performance como ação cognitiva viral expressa a singularidade de um pensamento 

contaminador, um vírus altamente mutável que, em seu nomadismo, afeta múltiplos sistemas 

de cognição ativados na leitura do mundo. Perceber os modos de ser e afetar dessa 

“viralização” em performance seria o próprio reconhecimento e mapeamento de como se 

acionam as múltiplas práticas em performance, e de que modo elas agem em seus contextos. 

Essa ação cognitiva da performance para Greiner objetiva uma reinvenção do corpo, 

criando distintas potências de vida para este. Potências de vida emancipatórias que se lançam 

do aprendizado particular de cada sujeito na contaminação disseminada pelas performances, 

modos de cognição que permitem ao sujeito desviar do que se toma como dado, inclusive de 

si mesmo. 

Essas singularidades, diferenças, distinções, particularidades, que ressalto em destaque 

pelo texto ao me referir a esses discursos em performance, são enfatizadas devido a esta 

capacidade de contaminação da performance que age em cada corpo de maneira distinta, em 

cada contexto de maneira distinta. 

O Vírus é um agente metafórico que em sua figura traz antes de tudo uma natureza 

altamente mutagênica e combinatória com outros organismos, no espaço virtual e real, 

contudo diferentemente ao adentrarmos o campo da performance, embora encontremos essas 

qualidades, o vírus não se replica para esgotar as potências de vida daquilo com o qual se 



163 

 

combina, pelo contrário, se combina para construir com o organismo novas passagens para 

outros modos de leitura do mundo.  

A performance em sua ação viral compõe no olhar e com o olhar outras formas do 

organismo sentir a si mesmo e ao mundo, é o estado cognitivo do desvio que a doença, como 

metáfora, cria com relação as possibilidades normatizantes de “saúde”. O corpo gordo, o 

corpo com deficiência, o corpo em estado quimicamente alterado, o corpo doente, são outras 

possibilidades de sentir e compreender as fissuras no sistema de como a vida, e nesse caso a 

arte, se organizam. 

A ação viral performática se acopla a determinadas células de paradigmas da saúde e 

retidão estética, contaminando-os com outras possibilidades que estão além do correto, que 

estão na errância que a doença nos faz tomar sobre nosso próprio corpo, que estão no humano 

que se tenta conter na liteira da arte que está programada (no não toque, não molhe, não suje, 

etc.). 

No Circuito BodeArte, essa ação viral é pressuposto daquilo que chamamos de 

circuitação, a comunicação e movimento das possibilidades cognitivas das diferentes práticas 

de performances através dos performers.  

Circuitar, criar passagens entre diferentes fluxos de vida e percepção, é uma ação de 

contaminação no Circuito BodeArte. Diferente do circuito elétrico onde as partes estão 

trabalhando para fazer fluir uma mesma corrente, a circuitação de distintos fluxos de vida em 

performance modifica as partes envolvidas no circuito, faz com que elas percebam que podem 

agir e se relacionar de outra forma. 

Esse contato entre práticas, entre formas de criação em performance, que chamamos 

anteriormente de porítica, contamina cognitivamente o olhar do outro performer que se deixa 

afetar. O vírus cognitivo da performance no Circuito BodeArte “porifica” o pensamento, 

criando novas passagens através dele na direção de outros encontros com o próprio corpo e 

com a própria prática. 

Essa “porificação” e contaminação estão também presentes naquilo que chamamos das 

múltiplas curadorias do olhar (do público, dos performers, da produção, etc.) com as quais se 

preocupa o Circuito BodeArte. Cada olhar, cada corpo, sente a si mesmo e percebe o mundo 

de maneira singular e, portanto, detém uma potência distinta de experiência dentro da 

performance. Cada experiência de diferentes sujeitos com uma performance produz uma outra 

passagem curatorial, cria uma mutação própria do vírus que aceita em seu corpo. 

Nesse sentido, recobramos o início de nossa apresentação sobre a ação cognitiva viral, 

no qual Greiner fala da potência de uma ação, de um movimento também ser um conceito, 
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pois é nesse espaço que a circuitação se torna conceito de uma performance-como-BodeArte. 

A circuitação é o conceito que emerge dessa relação entre múltiplos agentes que contaminam 

mutuamente a experiência da performance, num movimento porítico, é o conceito de um 

movimento que se constitui e modifica a partir de um contínuo feedback entre as partes que 

são tocadas pela ação de uma performance no Circuito BodeArte. 

Se a performance-hacker se vincula de construção das propostas do Circuito BodeArte 

como evento e no processo porítico das trocas entre seus performers, e a performance-

fuleragem se liga a escolha de outras vias, mais dinâmicas, que o Circuito encontrou para 

investigar a performance como linguagem, a performance-ação-viral está implicada naquilo 

que este evento enseja na sua ação de aproximação entre diferentes performances, performers 

e público. 

Na perspectiva de uma performance-como-BodeArte, a performance-ação-viral se liga 

a uma metáfora de sobrevivência, de multiplicação, espalhamento e modificação da 

experiência da performance por diferentes sujeitos, no alimentar com fluxos de vida as 

práticas em performance entre si, e no manter vivo para o público essa possibilidade de uma 

ação artística na qual ele toma parte, na qual ele tem ação, na qual ele pode se abrir para outro 

modo de pensar a sua própria presença no contexto em que vive. 

Embora numa experiência tudo tenha significância, isso não significa que tudo afeta a 

todos, pois isso depende de uma disponibilidade, de um contexto, de uma escolha, de uma 

opção por se contaminar com certa ação viral cognitiva. Por isso, embora possam parecer, 

esses fluxos de circuitação não são formas passivas e monótonas, não são um plano 

superficial de igualdade onde todos se envolvem e embarcam na proposta. A ação cognitiva 

viral de uma performance pode ter consequências violentas consideradas determinadas 

questões pessoais, ou contextuais, causando um “curto-circuito”. 

Alertamos novamente que esse não é um manual de funcionamento da ação viral da 

performance, e que, assim como o vírus, os trabalhos e as ações variam na relação com 

distintos contextos. Mesmo nas instâncias que citamos, podemos encontrar procedimentos que 

em certos contextos não teriam mais a potência viral de alterar o modo de existir de 

determinado público, performer, coletivo ou órgão estético
58

, de determinado padrão de 

                                                           
58

 Órgão estético seria aqui uma metáfora para as construções tecidos funcionais que dão vida a arte como 

comumente a compreendemos, assim nas artes visuais teríamos, por exemplo, o órgão estético da preservação 

das obras de arte, ou mesmo o órgão estético do objeto artístico como obra. No caso das artes cênicas (ou do 

corpo), podemos pensar no órgão estético da plateia silenciosa, ou no orgão estético da fábula dramatúrgica. Essa 

metáfora claramente é uma apropriação da própria leitura do poeta, dramaturgo e diretor francês Antonin Artaud 

(GALENO, 2005), e mesmo das proposições de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1996) com relação à ideia do 



165 

 

compreensão do corpo para com a arte, e vice-versa. Existem ações que em determinados 

contextos já contaminaram e se disseminaram, mas encontram-se hoje “inoculadas”, levando 

a “viralidade” da performance a investigar outras formas de se conectar e existir. 

 

3.6 Performance-contextual 

 

 Artista visual, performer e pesquisador, o polonês Jan Swidzinski (2005), é o criador 

do manifesto do que ele nomeia como arte contextual, ou arte como arte contextual. Para 

Swidzinski a desatualização de significados é um processo contínuo na relação que 

construímos com o mundo e seus objetos, e dessa maneira um contexto pragmático diferente 

para o mesmo objeto nos forneceria outras possibilidades de significação para este.  

Esse contexto diferente pode se referir a outro ponto no espaço geográfico, outro ponto 

no tempo, outra situação circunstancial, ou mesmo outro ponto de experiência corporal na 

relação com um objeto, e a alteração em qualquer desses elementos desatualiza uma 

significação prévia que houvesse sobre esse objeto
59

. 

Dentro dessa percepção, Swidzinski fala sobre a relação entre significação dos objetos 

e a arte. Dentro do que ele chama arte convencional, ao assumirmos um objeto como arte (um 

quadro, um texto, uma peça) ele é arte, e todos os demais objetos não. Passando a uma arte 

após o impacto das proposições de Marcel Duchamp, temos a adição de um segundo 

elemento, a de que qualquer objeto pode ser arte. Na arte contextual as duas inferências se 

misturam, todo objeto pode ser arte, como também pode não ser, ou deixar de ser, mostrando 

a ênfase de Swidzinski no papel da arte na relativização dos significados e objetos. Nesse 

sentido, como coloca Swidzinski: “Contextual Art is interested in the continuous process of 

decomposition of meanings”
60

.  

Assim, Swidzinski afirma que num encontro, ou numa performance, existem a ação de 

forças, nossas e de outros, da situação, do contexto, que causam efeitos imprevisíveis, que por 

                                                                                                                                                                                     
órgão como estrutura viva cuja forma e os usos programados e usuais demonstram um corpo normativo e 

normatizado em si mesmo. O que leva Artaud a propor, e Deleuze e Guattari a investigar a ideia de um 

inatingível, porém emancipador, Corpo Sem Órgãos. 

59
 SWIDZINSKI, J. 12 Points of Contextual Art. Disponível em: http://www.swidzinski.art.pl/12points.html. 

Acessado em 23 de dezembro de 2013. 

60
 “A Arte Contextual se interessa pelo contínuo processo de decomposição dos significados” (Tradução nossa). 

SWIDZINSKI, J. Contextual Art (1). Disponível em: http://www.swidzinski.art.pl/kontekst1ang.html. 

Acessado em 22 de dezembro de 2013. 

 

http://www.swidzinski.art.pl/12points.html
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sua vez ecoam produzindo outros efeitos e assim ressoando por todo um sistema de 

significação que temos sobre certo(s) objeto(s). 

É nesse recorte que a performance é o que é, ou seja, é resultado da experiência única 

daqueles que estão naquele lugar, naquele momento, naquela situação. Suas condições e 

experiências são irrepetíveis, e apenas seus efeitos sobre os corpos que presenciaram a ação 

são levados para outras instâncias. 

Quando discutíamos anteriormente a ideia de que a performance é uma palavra sob a 

qual muitos trânsitos de significação, atribuídos pelas práticas diversas, passam, nos 

aproximávamos da discussão traçada por Swidzinski a respeito dessa decomposição das 

significações associadas a um objeto. 

 Tal pensamento nos leva a outro ponto de discussão, o encontro entre práticas de 

performance no Circuito BodeArte, a multiplicidade das ações e vozes, as glossolálicas 

paisagens compondo suas especificidades, estão constantemente realizando um movimento de 

desgaste de uma ideia fixa de performance e colocando-a em processo. 

Claro que nos referíamos a um termo, que por sua vez denomina uma linguagem 

artística, a performance, mas tal qual o objeto, a palavra se desgasta e transita entre diferentes 

situ-ações, desviando de si mesma.  

Dentro das reflexões traçadas pelo Circuito BodeArte, que tem como objeto, ao qual 

se direciona a sua ação, a performance arte brasileira, as variações de significação provocadas 

por esta ou aquela prática de performance dentro da própria linguagem são material produtivo 

de outros caminhos de investigação, e outras proposições conceituais. 

No Circuito BodeArte, compartilhar experiências e práticas de performance, modos de 

criação e de sobrevivência, no encontro ou à distância, é um processo gerativo de movimento 

nos modos como se pensa e faz performance no Brasil.  

Assumir a contextualização das práticas de performance, relacioná-las ao seu contexto, 

ao seu tempo, a situação em que se criaram, colabora para a percepção de que não há um 

conceito único e polarizador de performance a priori, a performance como linguagem e 

prática é uma ação, e nenhuma ação ocorre no absoluto nada, está sempre cercada de uma 

inumerável quantidade de condições e escolhas que a tornam própria e singular. 

Essa é outra metáfora de performance que perpassa a performance-como-BodeArte: a 

contextualização e transitoriedade da significação que atribuímos ao conceito de performance. 

Na defesa das contínuas trocas e diferenciações entre práticas de contextos diversos, ao 

mesmo tempo em que incita o diálogo entre elas, a performance-como-BodeArte joga com as 
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intensidades das práticas em performance que contaminam uma a outra em seus modos de 

pensar e fazer. 

Para pensarmos numa performance-como-BodeArte temos antes de tudo que 

compreender que a performance é uma prática incorporada, contaminada em sua significação 

pelos corpos que nela criam, e portanto está em constante afetação viva, relativizando 

significados e objetos, não apenas do contexto em que se insere, mas em si mesma.  

Os performers que participaram das três edições do Circuito BodeArte, em sua 

coletividade dissonante como conjunto, nos mostram em seus trabalhos dezenas e mais 

dezenas de itinerâncias possíveis pela performance, investigando diferentes questões, como o 

cotidiano, o tempo, a sexualidade, as relações de gênero, as relações de poder, a 

miscigenação, a tortura, a gentrificação, etc. 

O modo como cada investigação dessa produz a ação de performance que se 

apresentou nasce de condições imensuráveis do processo criativo de cada performer, em seu 

respectivo contexto, e a maneira como essa ou aquela performance nos apresenta essa questão 

nos convida a realizar a passagem por uma outra forma de experiência da própria linguagem 

artística.  

De certa forma ao contextualizarmos as diversas práticas de performance estamos 

diante de diversas metáforas do pensamento em performance, diversas ações que podem se 

tornar conceitos ou proposições. Ao contextualizarmos as diversas práticas de performance 

estamos diante do próprio movimento complexo que não permite que a performance seja uma 

coisa ou outra apenas, mas que esteja sempre num processo de fuga de si mesma como 

conceito pronto, ou fechado. 

Dessa feita temos essa nova metáfora que atravessa a performance-como-BodeArte, 

que, como a ação viral, está presente na dinâmica da ação de uma performance e seus 

procedimentos, mas se encontra também na própria forma como compreendemos a linguagem 

da performance 

Existe na performance-contextual, assim como na performance-como-BodeArte essa 

força de movimentos de subjetividade que criam com o termo práticas dissonantes em suas 

sensibilidades e cognições, e que ao realizar novas performances põe em movimento a própria 

linguagem da performance arte e a impelem uma ação de contínua fuga das lentes e filtros que 

tentam unificá-la, ou resolvê-la. 
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3.7 Performance-brava 

 

Ainda na discussão referente à linguagem e práticas de performance arte, sua 

compreensão dentro do Circuito BodeArte, e as proposições que se entrelaçam a partir daí 

com a ideia de performance-como-BodeArte, gostaríamos agora de abordar outra  metáfora do 

pensamento em performance que contribui para essa discussão, a performance brava. Termo 

criado por Naira Ciotti
61

, esta nomenclatura se liga a ação de performar a fragilidade do 

pensamento, de chamar para a ação o conhecimento. 

Essa performance brava é espaço de fragilidade da subjetividade ex-posta, posta para 

fora de si e em diálogo com o mundo, e se liga ainda a própria origem da palavra bravo (do 

latim barbarus), que se aproxima da ideia de barbaridade, de bárbaro, metáfora que sugere 

uma subjetividade fora dos grandes círculos disciplinares dos poderes centralizadores, fora da 

linguagem oficial
62

 que impera. 

Ciotti propõe esse conceito ao escrever o texto de apresentação da segunda edição do 

Circuito BodeArte, e por meio dele lança um olhar interessante sobre a dinâmica da 

comunicação e circulação de informação através das redes on-line e seu papel numa distinta 

configuração para a posição que a arte ocupa no século XXI. 

Redes sociais, ferramentas de broadcasting, redes de compartilhamento de imagens, 

blogs, dentre outros, teriam criado uma nova maneira de pensar os fluxos de informação na 

contemporaneidade. Essas novas possibilidades permitem pensar não apenas a comunicação 

que vem de uma fonte emissora para uma massa que a recebe, mas um espaço de transmissão 

e construção de informação “por todos os lados”, isto é, onde diversas pessoas estão 

envolvidas no processo
63

 e colaboram através de diferentes perspectivas. 

Essa percepção teórica do sociólogo espanhol Manuel Castells, sobre a diferenciação 

nos processos de transmissão de informação na era da cibercultura, é discutida por Ciotti em 

seu texto para pensar justamente como eventos como o Circuito BodeArte, ao reunirem uma 

coletividade diversa de artistas criam um movimento contaminador entre diversas práticas em 

performance, e não apenas através do encontro presencial, mas do uso marcante dessas novas 

                                                           
61

 O texto pode ser consultado em http://circuitobodearte.blogspot.com.br/2012/05/programa-on-line-ii-circuito-

bodearte.html 

62
  Os povos bárbaros eram chamados assim pelos romanos, pois viviam fora dos domínios do Império, e não 

dominavam a sua língua, o Latim.  

63
 Poderíamos refletir aqui, por exemplo, sobre as manifestações de junho de 2013 que tomaram as ruas de várias 

cidades brasileiras, e a sua cobertura pelas, assim nomeadas, “mídias alternativas” que através da utilização de 

câmeras de celulares registravam e transmitiam em tempo real, e a partir de diversos pontos, a ação dos 

manifestantes no espaço da rua. 

http://circuitobodearte.blogspot.com.br/2012/05/programa-on-line-ii-circuito-bodearte.html
http://circuitobodearte.blogspot.com.br/2012/05/programa-on-line-ii-circuito-bodearte.html
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tecnologias e ferramentas, que discutimos no capítulo anterior no que concernia a o 

compartilhamento de informação à distância. 

Essa informação que se constrói processualmente e de maneira compartilhada, realiza 

uma operação que novamente Ciotti referencia a partir do trabalho de Manuel Castells
64

, seria 

esta a ação do conhecimento sobre o conhecimento. As diversas pessoas que lançam, 

acessam, compartilham, comentam a informação realizam uma ação sobre ela, modificam-na 

e agregam outras camadas a ela. O conhecimento passa então a agir sobre si mesmo, 

alterando-se a partir de múltiplas fontes. 

Fora dos canais oficiais de transmissão de informação (emissoras televisivas, 

emissoras de rádio, etc.), atua essa outra forma, coletiva e compartilhada, de construir 

conhecimento de uma maneira processual que a internet e suas ferramentas propiciaram. 

Nesse contexto, Ciotti aponta que a configuração do espaço da arte no século XXI é a dos 

mapeamentos processuais, que seriam estratégias para pensar outras potências e 

possibilidades para a arte nesse século a partir das conexões propiciadas pelas redes de 

convivência on-line. 

A performance-brava se conectaria a esta ação por outros meios, do conhecimento e 

aprendizado de outras vias de criação e experiência, de afirmação de diferenças que transitam 

em sua multiplicidade fora da disciplinaridade dos modelos anteriores de transmissão de 

informação. Imagem metafórica da crise dos poderes centralizadores, a brava barbaridade é 

espaço poético de um corpo em crise, corpo liminar no movimento de transição entre mundos 

que são, e mundos que poderão vir a ser. 

Essa ação de mapeamento de práticas e de reunião de conhecimento multiplex code 

sobre a performance suas práticas, através de informações advindas de diversas fontes que 

trabalham com performance em diferentes contextos geográficos e as transmitem através das 

redes on-line, está no cerne de ações como o Fórum de Performance On-line BodeArte, como 

apresentado e discutido no Capítulo 2. 

Como já dito, ao criar trânsitos de informação, e possibilidades de criação de uma 

inteligência coletiva e compartilhada sobre a performance arte contemporânea brasileira, o 

Circuito BodeArte procurou um espaço que transpusesse as distâncias e custos de viagem 

entre regiões, e dessa maneira iniciou a prática de um fórum de discussões via a rede social 

Facebook, que foi realizado durante a segunda e terceira edição do evento. 

                                                           
64

 Para mais sobre as questões do trabalho de Castells discutidas aqui, ver: CASTELLS, M. The rise of network 

society. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.  
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Esse fórum on-line, no contato entre os performers e suas discussões sobre diversos 

tópicos e questões, que iam desde apontamentos gerais sobre a performance arte como 

linguagem até dúvidas específicas sobre determinado processo criativo, produziu um grande 

volume de informação, que na junção entre vídeos, imagens, comentários escritos, e links 

gerava um hipertexto de autoria coletiva, e de construção processual. 

Esse espaço se conecta aquilo que Ciotti denotou em seu texto, sobre o espaço da arte 

nesse século com relação aos mapeamentos processuais. Ao serem convocados a troca os 

performers do fórum de performance realizado pelo Circuito BodeArte não adquiriam uma 

informação específica sobre a performance do outro, não apenas liam um depoimento com o 

qual não poderiam dialogar, eles tinham a possibilidade de questionar, traçar desvios e 

contribuir com a discussão ou questão lançada por outro performer. 

O “texto final” desse processo de interações entre diferentes sujeitos e contextos de 

práticas de performance, era um emaranhado de informações que agiam como um diagrama 

complexo, um mapa de entrada em outros modos de leitura da performance. 

Claramente, entra também nesse espaço a efemeridade da rede, o contexto em que se 

envia uma postagem ao fórum e em que o outro a acessa não é o mesmo, os interesses e 

questões que um deseja discutir não são sempre os mesmos do outro, portanto, enquanto 

algumas informações se estenderam e envolveram grandes grupos que colaboram para o seu 

crescimento com seus comentários, outras permaneceram com desenvolvimentos curtos. Esse 

é um fator, um sintoma e um risco incluso no compartilhamento e articulação processual da 

informação pelas redes on-line. 

Compartilhar a distância se torna então ato bravo/bárbaro de construção de mapas 

processuais da performance em diferentes contextos. A performance-brava como metáfora de 

performance nos fala desse princípio adotado pelo Circuito BodeArte como condutor de um 

modo próprio de pensar a linguagem artística a que se volta, uma performance que age sobre 

si mesma. 

A performance-brava toca o Circuito BodeArte no que condiz a suas instâncias de 

diálogo on-line, na força que possui esse diferente modo de articular e pensar a informação e 

o conhecimento que dela deriva através das pontes criadas por outras redes de encontro. A 

performance-como-BodeArte é atravessada pela performance-brava como metáfora de outras 

potencialidades de encontro em cenários de uma parca presença de financiamento e apoio a 

construção de conhecimento sobre as práticas e processos criativos em performance. 
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3.8 Performance-como-bodearte  

 

Como último tópico de discussão gostaríamos de discutir um elemento mais próximo 

da nossa voz, e já introduzido de diferentes maneiras no decorrer desse capítulo, a metáfora da 

performance-como-BodeArte. 

Todavia, traçaremos antes um rápida retomada das questões já implicadas sobre essa 

metáfora do pensamento em performance nessa secção da dissertação. No transcurso desse 

capítulo discutimos diversos elementos metafóricos que atravessam a ideia de uma 

performance-como-BodeArte em diferentes pontos. Embora pareça que estamos falando 

sempre de uma mesma questão, a de transição de significados e possibilidades de 

compreensão da performance, essas metáforas nos mostram como isso se dá em diferentes 

espaços do Circuito BodeArte. 

A performance-hacker atua no nível do processo de construção do Circuito BodeArte e 

ao mesmo tempo na possibilidade de hackeamento das estratégias de sobrevivência de outro 

grupo, enquanto a performance-fuleragem nos direciona a um espaço de fuga da performance-

palavra-chave através das trocas entre os performers que se dão num nível mais específico do 

fórum e performance presencial, nas conversas imprevistas. Ambas se relacionam com o 

princípio da coletividade como estratégia de sobrevivência e de maneira mais direta. 

Por sua vez, a performance-ação viral nos fala de uma contaminação cognitiva que nos 

conecta a ideia de circuitação e como cada sujeito é alterado pelas diferentes ações de 

performance, no modo como ele pensa essa linguagem, e, se a pratica, no modo como a 

aciona em seu trabalho. Nesse ponto temos uma referência mais explícita aos princípios das 

poríticas de vida e da produção como performance. 

A performance-contextual aponta para uma perspectiva de metáforas de performance 

que surgem de cada prática, em suas especificidades temporais e circunstanciais, em seus 

elementos contextuais. Essa metáfora expressa o movimento contínuo de diferenciação das 

práticas e possibilidades de performance pelos próprios contextos de onde derivam. Aqui 

percebe-se uma ligação mais íntima com o princípio da não-curadoria, ou curadoria dos 

múltiplos olhares. 

Por fim, a performance-brava nos fala da potência de uma outra forma de produzir e 

agir sobre o conhecimento, uma conectada por redes de on-line onde a informação é 

coletivamente criada, e processualmente composta por diversas fontes. Nos fala de uma 

performance como conceito em constante alteração a partir do compartilhamento e 
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mapeamento de dados através dessas redes. Explicitamente temos nessa etapa uma vinculação 

com o princípio de compartilhar à distância. 

Essas cinco metáforas do pensamento em performance que entrecruzam a ideia de 

performance-como-BodeArte, nos mostram os espaços conceituais produzidos no ensejo de 

uma fuga da performance-palavra-chave, e nos apontam os riscos envolvidos nesse processo, 

as fragilidades que fazem essa performance de que trata o Circuito BodeArte ser percebida 

como um arte, pela sua experiência coletiva, plural e compartilhada criada dentro da 

performance contemporânea brasileira. 

A partir dessa retomada sobre as proposições lançadas até aqui e suas interconexões, 

passemos então especificamente a discutir qual seria o cerne da proposta da BodeArte como 

conceito e situ-ação conectada à performance.  

A ideia de BodeArte, que surgiu na nomenclatura e concepção desse evento voltado 

para a performance arte, enseja à primeira vista, aos leitores da Língua Portuguesa, uma 

brincadeira com a pronúncia da expressão em inglês body art. 

Uma das nomenclaturas sugeridas e associadas à performance, sobretudo na década de 

1970 (COHEN, 1989),  e próxima da expressão francesa referente a performance, art 

corporel, a body art enfatizava em seu título o espaço do corpo como provocador e propositor 

da ação em performance. 

Ao trocar o body por “bode”, a proposta de uma BodeArte, desde as mais remotas 

reuniões entre o Coletivo ES3 e parceiros como o Grupo Facetas Mutretas e Outras Histórias, 

se ligava a uma perspectiva desse animal muito própria da região onde vivemos, o nordeste 

brasileiro. 

O bode nessa região assume muitas funções, pode ser animal de estimação, seu 

sangue, vísceras e carne podem ser comidos, seu couro pode ser usado para vestimenta, sua 

cabeça pode servir de decoração das casas. Sua criação é popular por ser um animal resistente 

às condições climáticas secas da região. O bode chega, por exemplo, a se alimentar de papel, 

plástico, metal, resistindo às adversidades da escassez de alimento. 

A figura do bode adentra inclusive espaços inusitados, como o Bode Ioiô em Fortaleza 

(CE). Ioiô era considerado habitante da cidade na década de 1920 e andava pelas ruas sem que 

os fiscais da prefeitura o retirassem. Em ocasião memorável, durante a década, foi votado 

pelos moradores da cidade, num ato de protesto, como vereador, tendo sido o segundo 

vereador em número de votos na eleição. 

BodeArte apareceu então como imagem de uma performance longe dos grandes 

centros de financiamento e circulação do mercado de arte brasileiro, como São Paulo e Rio de 
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Janeiro, uma performance que resiste e se alimenta de qualquer matéria, e nutrido desta se 

mantém em ação. BodeArte como canto do bode dionisíaco, glossolalia ritual que chama o 

corpo para a cena, para o encontro com o outro. 

BodeArte como termo ligado a proposta de um circuito de performance se aproxima 

também da ideia de sobrevivência pela coletividade, como já dito, em termos de circulação e 

encontro entre distintas práticas de performance. BodeArte como ação cognitiva viral que a 

partir do encontro e aproximação entre as práticas e conhecimentos os contamina, co-implica 

subjetividades e práticas umas nas outras ao conectá-las umas às outras. 

Mesmo sendo evento e conceito brotado num contexto parco de investimentos 

financeiros no campo da performance arte, no Rio Grande do Norte, o BodeArte procura 

recriar suas possibilidades nesse espaço de precariedade. Lembramos aqui a leitura de 

Eleonora Fabião (2011) sobre o conceito de precariedade em Lygia Clark, e as conexões 

tecidas sobre este no espaço da atual produção em performance arte. Na aproximação de 

Fabião é necessário que, para além dos contextos de ausência de investimento, mesmo 

criticando-os e não os mitificando, atente-se para uma leitura da precariedade como condição 

de existência contraposta ao fixo, da mesma maneira que apontava Lygia Clark. 

A performance-como-BodeArte é uma ação de contínuo movimento, reconhecendo a 

precariedade dos cenários de financiamento onde se insere, mas por outro lado reconhecendo 

que na ação de resistência que propõe residem muitos fazeres de performance, em constante 

diferenciação, apontando também que a própria ação de pensar performance é movente, é 

movimento, e está em constante deslocamento nas práticas de performers em diversos 

contextos no Brasil. 

Essa precariedade se conecta ao BodeArte como uma paixão alegre, que na visão de 

Baruch Spinoza (2009), na proposta de sua filosofia política, significa uma afetação entre 

indivíduos aumentando sua potência de agir no mundo. Essa alegria do precário, também 

mencionada nos escritos de Lygia Clark, é apontada por Fabião como espaço de 

desconstrução de um olhar sócio-cultural de fixação da ideia de precariedade. 

 

Performers são poetas que investigam, criam e disseminam precários: a 

precariedade do sentido (que deixa de ser pré-estabelecido e fixado para ser 

condicional, mutante, performativo), a precariedade do capital (cuja 

supremacia é desbandada e a pobreza exposta), a precariedade do corpo 

(que, longe de ser percebida como deficiência, é atualizada como potência) e 

a precariedade da arte (que se volta para o ato e para o corpo). Performers 

valorizam a precariedade num contexto econômico que a compreende como 

ausência de valor, num contexto moral que a condena como debilidade e 
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deficiência, num contexto psicossocial que a associa exclusivamente com 

tristezas e penúrias. (FABIÃO, 2011, p. 65). 

 

Como aponta Fabião, o precário é potência de ação no mundo, de investigação e 

recriação de hábitos e comportamentos. A alegria do precário na ausência dos financiamentos, 

e o precário em contraposição as formas fixas, são formas conceituais estão 

inextrincavelmente ligados a compreensão da metáfora de uma performance-como-BodeArte.  

O precário ativa uma sobrevivência hacker, uma sobrevivência das potências do corpo 

“fulerando” os modos aparentemente fixos do que é, ou do como se faz, performance. Ele 

aciona modos virais de contaminação nas poríticas de vida, e é estímulo principal para que a 

ação de produção de um evento possa se tronar uma ação de performance, e atua como 

condição para a busca nômade de outras formas de encontro com diferentes contextos e com o 

outro. 

É importante destacar mais uma vez que pensar BodeArte como metáfora de 

performance ramifica a perspectiva da criação de um termo que não se coloca em substituição 

a performance, mas se acopla a ela, hackeando e contextualizando a palavra, e cria a 

evidenciação de uma situ-ação de performance, no caso ligada a uma produção em 

performance arte fora do mercado das galerias e museus, com base no diálogo e contaminação 

mútua entre práticas e saberes. 

Esse acoplamento de termos como gerador de visibilidade à práticas de performance, 

pela conjunção de vozes e singularidades que cria,  estimula de maneira imanente a percepção 

das leituras menores em performance, o olhar para essa linguagem não como forma soberana, 

mas como encontro de múltiplas vozes que criam e recriam o seus modos de leitura do mundo 

continuamente. 

Emerge dessa aproximação a reflexão de que a performance-como-BodeArte desvia da 

forma como estruturam o conhecimento outros conceitos, pois para ela o problema menor 

(DELEUZE; GUATTARI, 1977), a co-implicação de uma subjetividade e seus 

questionamentos em sua própria prática e na de outros, é um movimento porítico de 

produção,  feedback e mapeamento de conhecimento em performance arte. 

Nos encontros produzidos pelas edições do Circuito BodeArte, e nas diferentes 

informações e situ-ações criadas e compartilhadas pelo grupo de performers que este reuniu, 

leituras distintas transitam, diversos incêndios de um conhecimento que se alastra sopram sua 

fumaça, fazendo deslocar-se pelos gases saltos que movem de um lado para o outro as 

percepções no campo da performance arte. 
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Leituras menores que não permitem um formato ou prática única da performance 

como linguagem, leituras menores não em escala de poder hierárquico, pois não falamos aqui 

de menor como submisso, ou de origem inferior. Chamamos de menor a leitura que um grupo 

faz dentro de uma desestruturada linguagem maior (DELEUZE; GUATTARI, 1977). Menor 

seria apenas o número de práticas que se reúnem, diante do multiverso de outras tantas, o que 

não diminui sua potência de ação e afetação da linguagem maior. 

O percurso teórico que traçamos é uma aproximação com a ideia de “literatura 

menor”, cunhado por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1977) ao voltar-se a análise do trabalho 

de Franz Kafka, embora nosso desvio tenha sido para o termo leitura menor, pensando no 

traçado dinâmico de práticas que se realizam denominadas de performance, assim como nas 

trocas entre estas. 

Performance-como-BodeArte se torna assim sinônimo de um entrelaçar de 

sensibilidades que criam em performance arte, por formas de cooperação, ou/e 

compartilhamento, ou/e amizade, num ato de barbaridade de pensar outras possibilidades de 

sentido que o encontro possibilita, não para apaziguar diferenças, mas para chamá-las ao jogo, 

reconhecer a precariedade das resoluções e consensos como potência alegre de movimento da 

própria performance. 

A performance-como-BodeArte que resiste, insiste, re-existe, em cada voz de uma 

prática de performance em seu específico contexto, e que no seu balbucio abre “a experiência 

de seu próprio deserto” (DELEUZE, 1977, p. 29) ao outro. O deserto como paisagem em 

contínua mudança pela ação dos ventos que carregam a areia, como espaço de deserção à 

disciplina conformada, ou do conceito absoluto, o deserto e suas dunas móveis em constante 

movimento (precárias), o deserto da performance que sempre está a mover-se de si. 

São esses os pontos que gostaríamos de destacar para encerrar esse capítulo em que 

apresentamos e desenvolvemos a metáfora de uma performance-como-BodeArte, a 

precariedade e a leitura menor como ações que marcam essa metáfora caracterizando-a em 

suas formas de ações e seus processos de compreensão da performance arte brasileira.  

 

1.9 Algumas considerações. 

 

Procuramos dar conta neste capítulo de certo número de questões epistemológicas que 

se referem à performance-como-BodeArte através dos seus princípios e práticas, nos valendo 

de alguns movimentos metafóricos que conduziram aproximações com diversos pensamentos 

contemporâneos no campo da performance arte, explicitando o termo e alguns dos 
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procedimentos que nele operam para constituir um amplo e variado número de possibilidades 

de leitura e significação. 

Nesse intuito atravessamos algumas questões iniciais como a necessidade do termo 

performance e a implicação de seu uso para definir um grande número de práticas, as 

complicações existentes nas tentativas de engessamento do termo, e a implicação da 

aproximação entre a performance e a arte, no sentido de um mercado de financiamento, 

circulação e visibilidade. 

Apresentamos alguns pontos a serem considerados em termos de pesquisa nesse 

campo, dos quais destacaríamos o conceito de situ-ação como espaço de uma potência de agir 

das subjetividades que criam sob a nomenclatura de performance arte; as ideias de balbucio e 

glossolalia referidas a respeito de uma multiplicidade de vozes e de processos de 

diferenciação que está conectada ao termo performance arte, na produção artística e de 

pesquisa. 

Várias metáforas da ideia de performance arte foram trabalhadas  em seus particulares 

modos de acionar e discutir questões relacionadas à coletividade e sobrevivência, encontro e 

singularidade, buscando esclarecer ao leitor algumas das diversas perspectivas que atravessam 

a performance arte como linguagem artística, e a própria metáfora de performance-como-

BodeArte  

Dentre esses múltiplos caminhos traçados e da travessia que por eles realizamos nesse 

capítulo, desponta a forte presença da performance arte como termo e linguagem em 

constante movimento, como espaço de profunda mutação de conceitos, em grande parte 

motivado pelo grande número de práticas, discursos e leituras que co-habitam, de maneira 

mais, ou menos conflituosa, nesse espaço. 

Linguagem situ-ação, a performance não para de vazar de si mesma como processo 

que não cessa, e apresenta um grande desafio, ao mesmo tempo que recomenda cuidado, para 

aqueles que desejam pesquisá-la tendo como fim a tentativa de uma síntese de seus 

movimentos. 

A profusão de pesquisas e práticas em performance, distante de criarem um cercado 

que a limitem, como vimos apontam para o apagamento e desestruturação de bordas que 

possam encerrá-la. E a performance, acoplada à diferentes termos, substituída por outros, 

viralizada no que é e deixa de ser, segue. 

A perspectiva da performance-como-BodeArte é uma leitura e uma lição dentre tantas 

que se inventam e reinventam para acionar a performance arte no contexto contemporâneo da 

produção artística e acadêmica brasileira. Voltando-nos em sua direção encontramos no 
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neologismo um grande número de possibilidades de interlocução com os diversos cenários de 

performance apresentados, e mais, encontramos uma prática de outra ordem de compreensão 

de um processo expandido e coletivo de performance, criada sob condições de uma 

precariedade que inventa seu próprio movimento, como evento e conceito, de ser uma 

performance, um arte. 

Derivando dos capítulos anteriores, que respectivamente abordaram a história, os 

dados e os princípios contidos nas três edições já realizadas do Circuito BodeArte, esse 

capítulo convergiu uma série de questões e apontamentos sugeridos anteriormente para pensar 

como essa prática se torna conceito, como esse movimento de circuitação pode se tornar 

modo de pensamento em performance. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando passávamos pela orientação de nosso Trabalho de Conclusão de Curso, na 

Licenciatura em Teatro, recebemos um valoroso conselho da nossa orientadora, a Prof.ª Dr.ª 

Naira Ciotti, que procurava nos auxiliar numa contínua angústia nossa sobre o que deveria ser 

dito numa conclusão: “retome a questão que levou a pesquisa, lembre ao leitor os principais 

pontos que você encontrou na travessia da sua pesquisa, e diga qual foi o principal lugar 

aonde esses pontos lhe guiaram”. Tentamos, diante dessa angústia, seguir novamente este 

conselho. 

No transcurso desse trabalho e no esforço de concretizá-lo sem deixar fenecer o objeto 

de que trata, o Circuito BodeArte, em suas dinâmicas e potências, procuramos dar conta dos 

apontamentos e discussões que podem ser encontrados nesse evento no campo da 

performance arte brasileira. Buscamos dar atenção às suas peculiaridades e às soluções que 

imanta para questões atuais de produção e visibilidade no campo da arte, ensejando, através 

de uma perspectiva crítica, discernir como tais soluções podem ser pensadas como 

ferramentas teóricas e práticas para a pesquisa e configuração de um olhar para a produção 

nacional contemporânea em performance. 

Essa dissertação discutiu sobre o Circuito BodeArte, uma organização e análise de sua 

história, dados e princípios, e o desembocar desses na percepção de que todo esse material de 

ações já realizadas possui um conhecimento potente dentro de si para pensarmos a 

performance arte brasileira contemporânea. 

Vimos na extensa e detalhada retomada das edições do Circuito BodeArte um evento 

bastante co-implicado na sua composição, um evento que pensou de tal forma suas 

proposições que se quis, e se tornou, uma proposta de performance, por meio de outra lógica 

de pensamento, e outras condições contextuais que lhe estimularam. 

O Circuito BodeArte se voltou para o pensamento que se torna ação e à ação que se 

torna pensamento, performance-ação-viral. Assim, acionando pontes para contatar e colocar 

em diálogo diferentes contextos de criação e estratégias de sobrevivência, e pensando nesse 

procedimento como forma de mapeamento e modo de produção de inteligência sobre a 

performance arte brasileira, o Circuito e o ato de produzi-lo se tornaram também performance. 

Numa camada geral de retomada do percurso que construímos nessa pesquisa, há uma 

primeira consideração final a se ressaltar: existem saberes e questionamentos importantes que 

podemos retirar desses eventos de performance que despontam por todo o território brasileiro. 

Importantes para pensarmos o que é essa linguagem artística da performance arte, e como 
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podemos pensá-la dentro da crescente criação de políticas públicas culturais e do mapeamento 

da produção cultural brasileira. Eventos de performance, tal qual o Circuito BodeArte, são um 

organismo vivo de dados e memória sobre os indicativos e necessidades da performance arte 

no Brasil. 

Na falta de pesquisas como essa, que recobram dados e modos de existir e pensar de 

eventos como o Circuito BodeArte, continuaremos apontando para a ausência de dados 

comparativos que possam permitir uma compreensão mais ampla da produção contemporânea 

de performance no Brasil. 

Pensar a criação de uma linguagem, de políticas públicas de financiamento e suporte, 

de modos de gerir e “circuitar” conhecimento, não a partir de ordens de um comando que vão 

na direção de um contexto, mas a partir de proposições que emergem do mapeamento, 

conhecimento e encontro entre as possibilidades desses contextos, essa foi a ação dessa 

pesquisa. 

Se cada linguagem artística opera de modos diferentes, e por isso demarca sua 

singularidade, olhar para o Circuito BodeArte, para os dados que apresentamos, para a 

ausência de parâmetros comparativos que encontramos, e para a complexidade envolvida na 

ação de recobrá-los e analisá-los, nos mostra a urgência de estudos aprofundados para a 

geração de um panorama de criação e produção em performance. 

Lançar um olhar atento ao Circuito BodeArte nos mostrou que na força para 

sobreviver se criam mecanismos, ferramentas, que tentam suprir aquilo que necessitam os 

emergentes contextos de criação artística no Brasil. Ao mesmo tempo demonstrou como o uso 

de certos procedimentos, tecnologias e princípios podem modificar os modos como 

acessamos e produzimos conhecimento em arte na contemporaneidade. 

Os registros de performances, as ações, o quadro compositivo de extensão tremenda 

das diferentes propostas das performances, as informações sobre diferentes estados e sua 

produção atual, são espaços de um conhecimento que age sobre si mesmo, espaços que 

modificam o conceito de performance com seus dados e suas ações. 

Discutimos nesse intuito a relevância e as críticas ao termo performance arte, como 

assimilador de uma série de práticas que em sua base podem ser consideradas incoerentes 

entre si, ou não coesas com a percepção de uma linguagem mesma de criação que as abarque, 

pelos procedimentos de que se valem e os materiais que utilizam. Destacamos nessa discussão 

a percepção da ideia de performance como espaço “situ-acionado” e glossolálico, que destaca 

a própria nomenclatura como possibilidade de movimento, e não como termo de fixação. 
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Chamar performance arte a um trabalho é então uma atitude de criação de sentido 

divergente no universo já polifônico conectado por esse termo. Esse movimento mesmo 

parece-nos auxiliar na construção de uma zona de indeterminação que permite ao termo 

performance arte uma constante fuga de si mesmo enquanto categoria “medusiva”, que 

empedra, que fixa, para encontrar uma existência mais leve e volátil. 

Pensar conceitualmente em performance arte, assim como denominar esse ou aquele 

trabalho, ou conjunto de trabalhos, como performance, é uma ação de indefinição, de 

pesquisa, e de performance. É um acionamento da borda e da afirmação como falácias do 

sentido dado, e a denotação de uma ênfase na multiplicidade de possibilidades de deriva que 

estão na experiência do termo, e não na sua definição. 

Esse modo de articulação não passa de maneira insuspeita, ou mesmo despercebida, a 

práticas institucionais dentro e fora do mercado de arte (em arranjos de mostras, exposições, 

bienais, dentre outros formatos), que tomam a performance-palavra-chave para construir uma 

imagem auto-atualizada da ideia de arte e de consumo. 

Contudo, nesse processo, acima mencionado, existe uma ferramenta conceitual 

importante de percepção da performance-palavra-chave, a de aliar o uso do termo a 

perspectiva de visibilidade, como o fez o Circuito BodeArte. Esta aliança co-implicada pela 

visibilidade de uma área de criação artística, a performance arte, cria um espaço de demanda 

que associa produções por todo o território brasileiro, e que em nível nacional podem ser 

aproximadas através da produção de políticas públicas e privadas de financiamento. 

Vimos então que a performance é menos uma palavra, e mais uma situ-ação, um termo 

que não se aciona em si, mas a partir do contexto e usos nos quais este está inserido. A 

performance-palavra-chave é uma potência de conexão entre distintos contextos de criação e 

recepção, porém sem deixar de afirmar que na distinção entre os contextos e acionamentos 

insiste a própria força vital da palavra em si. É no mínimo uma atitude irresponsável, em 

termos de pesquisa e método, lançar um olhar sobre a ideia de performance sem pensá-la 

como situ-ação que emerge de um conjunto irreprodutível de relações de cada contexto. 

Gerar discursos sobre performance, sobre essa palavra situ-ação, é também produzir 

formas de conhecer e acessar a ideia de performance, é a construção de leituras 

compartilhadas a serem acionadas em conjunto com o olhar ao qual se apresenta esta 

determinada forma de compreensão. 

Todavia, essa situ-ação de performance que se apresenta ao olhar do outro em mostras 

ou apresentações solo, acaba por infringir e insistir numa retirada da aproximação da 
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categoria de arte como premissa de status, como elevação da ação indisciplinada a um status 

de reconhecimento. 

Em vista dessa percepção apontamos novamente um deslocamento contextual desse 

olhar, em direção a espaços onde a ideia de um mercado formal e formalizador de arte, ou 

mesmo um status quo de valoração de obras, é precário, representando uma parte remedial 

dos modos de produção e circulação de trabalhos artísticos na apropriação de um dizer 

comum no estado do Rio Grande do Norte: um arte. 

A ideia de um arte evidencia a potência de uma experiência alternada da arte e do 

corpo como o entendemos, em distintos contextos, longe dos centros de valoração e cotação 

do mercado de arte. A proposição inserida por essa alternância se conecta a arte como 

situação de risco, situ-ação que põe em questão o ato de fazer arte. 

Esse conceito de um arte, desenvolvido por nós nesta pesquisa, procura trazer o olhar 

do leitor para a compreensão da existência de uma pluralidade de contextos de produção de 

arte, nos quais podemos encontrar diferentes epistemologias para acessar o emaranhado dos 

circuitos envolvidos no processo criativo em performance nas diversas cidades, estados e 

regiões do país. 

Arte não é um fazer único, nem um fazer privilegiado, é, no caso d‟um arte, um 

trabalho processual de colocação das estruturas de leitura do mundo em risco através de 

deslocamentos sensíveis, materiais e relacionais. Colocar em perigo a ideia de arte como 

associação direta ao mercado, e abrir a fissura para a possibilidade de experiências em situ-

ação, reside aí a partícula contida no enunciado desse conceito. 

Atravessamos então um prisma de metáforas demonstrando a glossolálica existência 

do termo performance e dialogando com algumas possíveis entradas a partir das quais 

podemos acessar esse fazer e compreender seu território nômade e múltiplo, conectando-o 

com a ideia de performance-como-BodeArte. Evidencia-se através disso a distinção entre a 

palavra como forma circunscrita, e a palavra incorporada, como experiência vivida, 

apresentando-se uma possibilidade para pensarmos como os diversos fazeres em performance 

podem ser apontados a partir desse termo. 

Pensar a palavra como experiência é ligar a performance a um princípio de leituras 

menores (DELEUZE; GUATTARI: 1977), isto é, a performance não é um termo, ou uma 

linguagem, que pode ser explicada por cenários amplos, como vimos na análise dos quadros 

finais do Capítulo 1. A abordagem metodológica para se construir cenários de leitura a partir 

da performance necessita da busca por potências singulares e contextualizadas de cada corpo 
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em situ-ação. Cada arranjo, cada curadoria, cada apresentação, cada encontro, cada circuito é 

singular e contribui para a ação glossolálica contida na performance. 

Esse prisma nos conduziu a perspectiva de outro resultado conclusivo dessa pesquisa, 

a metáfora da performance-como-BodeArte, dando contorno a nossa leitura menor. Ao 

encontrar nela o viés de uma forma de fazer e pensar performance, assinalamos uma potência 

do precário que faz agir e dá visibilidade a outros modos de performar. 

A performance-como-BodeArte atua como figura de formulação de distintas poríticas 

de visibilidade e produção de conhecimento que podem ser constituídas pelo encontro entre 

performers e performances. Traz à tona enquanto conceito a proposta de outras vias de 

reflexão da performance como experiência, como situ-ação constituída entre os corpos. 

Na proposta dessa metáfora são implicadas diretamente a sobrevivência e a resistência 

como estratégias poéticas movidas na geração de novos procedimentos de investigação 

através de uma via porítica. 

BodeArte se torna assim sinônimo de um entrelaçar de sensibilidades que criam na 

performance arte brasileira, por formas de cooperação, ou/e compartilhamento, ou/e amizade, 

num ato bárbaro/bravo de pensar outras possibilidades de sentido que o encontro possibilita, 

não para apaziguar diferenças, mas para chamá-las ao jogo, reconhecer a precariedade das 

resoluções e consensos como potência alegre de movimento da própria performance, que 

resiste, re-insiste e re-existe neste acionamento de uma porítica da coletividade. 

Essa porítica presente no Circuito Regional de Performance BodeArte como ação em 

performance pelo país, como espaço de encontro entre performers, aparece aqui como terceiro 

e último ponto conclusivo para consideração, o de um conceito que encarna os processos de 

troca e compartilhamento que deram vida a circuitação de práticas de performance, e que 

pode agir como chave para pensarmos outros modos de encontro, produção de conhecimento 

e mapeamento processual da performance arte brasileira.  

Uma porítica que foi esforço de uma ação para pensar evento e produção como 

performance, pois como coloca Maria Beatriz de Medeiros (2008, p. 27): “A performance se 

quer troca no espaço gasoso do entre dois. Não se trata de impor uma faceta de realidade nem 

uma possibilidade como verdade. Trata-se de compor em um entrelaçar”. 

Foi essa ideia que chamamos porítica, como potência de porosidade entre os corpos: 

corpos em processo, corpos em troca. Poros que ativam, contaminam, expandem e jogam com 

as metáforas da prática e do pensamento em performance para estabelecer outros espaços e 

tempos para essa arte no Brasil. 
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Ao pensar nas ideias de um arte e de performance-como-bodearte, no contexto das 

metáforas de performance, encontramos na proposição da porítica um conceito marcante.  

A porítica como conceito pode propor aos mapeamentos processuais, discutidos ao 

falarmos sobre a performance-brava, uma iniciativa coletiva, a criação de um campo de 

compartilhamento onde a informação “circuita” e é modificada por múltiplas fontes, 

produzindo um conhecimento cuja edição final nunca está pronta 

Essa forma de política é constituída de nomadismos, a porítica não é imparcial, ela é a 

ativação multifacetada de uma coletividade, em seus encontros e desencontros, no que fazem 

circuitar e nos curtos-circuitos que provocam na paisagem e em si mesma. 

A porítica é um modo circuitado de fazer perdurar a forma aberta e os nomadismos, 

para preservar uma ecologia produzida entre singularidades no momento de seu encontro. O 

fator básico que deu sustentabilidade a esse modo de fazer política no Circuito BodeArte foi a 

cooperação entre os corpos, a possibilidade de se encontrarem e estabelecerem passagens 

entre si, fluxos de troca, não apenas de informação, mas de afetos, experiências, referências, 

etc. 

Como arguimos, essa palavra, inconstante e multifacetada nas práticas que conecta, é a 

situ-ação de uma coletividade imensurável, e apresenta, como no caso do Circuito BodeArte, 

cenários que estão voltados à investigação da cooperação entre as singularidades, esse espaço 

político do “entre-corpos”. 

É através da porítica, como destacamos, que funciona a percepção de “produção como 

performance”, estratégia presente no Circuito BodeArte, na capacidade de produzir circuitos 

de encontro e troca que são potência de visibilidade para o campo da performance arte, e ao 

mesmo tempo espaço de desvio e diversificação da paisagem deste. 

A porítica é também uma ação de perda de controle, como apontamos no Capítulo 2, 

as singularidades só podem ser representadas por si mesmas, e suas performances não podem 

ser reduzidas ou amalgamadas num espaço de coesão completa, não podem ser representadas 

por apenas um agente ou aspecto, não perdendo devido a isso em coerência, como forma de 

construção e acesso ao pensamento em performance e suas múltiplas práticas.  

Na porítica não é necessário que um saber se sobreponha ao outro, que o 

conhecimento advindo de diferentes práticas se dilua numa homogeneização da ideia de 

performance.  A porítica insiste nas porosidades das ruas, das leis, da vida. Porosidades onde 

a diferença resiste, e onde a performance cria e escapa da armadilha conceitual de fechar-se 

em si mesma.  
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É nas porosidades que as coletividades se agenciam e multiplicam como possibilidade 

de perceber e experienciar de outra forma o mundo e a produção de conhecimento. Foi nas 

porosidades, compartilhando informações e conhecimento à distância e presencialmente, que 

o Circuito BodeArte realizou suas três edições. 

No caso do Circuito BodeArte, além de um encontro presencial que agenciou essas 

circuitações, vimos todo o espectro de comunidades virtuais acessíveis nos meios on-line, a 

porosidade e a porítica além da localidade geográfica, num contexto expandido 

proporcionado pela rede mundial de computadores e os distintos meios de acesso a ela. 

Esse distinto modelo ativado pelas tecnologias, como forma de convivência na vida 

contemporânea, se alia a ideia de porítica quando pensamos na permissão que abrem para 

produzir circuitos horizontais e multifacetados de trocas de informação, numa porosidade que 

permite hackear e “viralizar” contextos e modos de criação, de produção e de vida, de outra 

forma distantes e/ou isolados. 

A porítica é esse lugar de performance que reside no Circuito Regional de 

Performance BodeArte, e que “circuita” os corpos numa experiência de encontro com e entre 

as performances brasileiras. 

Para finalizar estas considerações resta-nos falar das perspectivas futuras geradas para 

essa pesquisa. Em primeiro lugar se sobressai a possibilidade de desdobramento de outros 

estudos envolvendo a retomada de dados, história e conceitos criados por eventos de 

performance na primeira década do século XXI, onde a performance arte brasileira 

experimenta esse grande crescimento em sua produção. 

Em segundo lugar destaca-se também a necessidade do desenvolvimento de 

mapeamentos poriticamente criados, para o dimensionamento de como opera a performance 

arte em território brasileiro, tomando como ponto de partida a experiência desenvolvida pelos 

sujeitos que a fazem, e um necessário perfil de suas trajetórias de criação e formação. 

Por último, mas não menos importante, essa dissertação aponta para a perspectiva de 

uma continuidade na investigação de como a performance arte brasileira e seus espaços de 

criação e experiência, nos impelem a pensar novas formas de produção de conhecimento e 

compreensão da ideia de linguagem artística que podem, por exemplo, influir no modo como 

acessamos arte nos museus, galerias, teatros, e na escola. 
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ANEXO A – PROGRAMA DO I CIRCUITO REGIONAL DE PERFORMANCE 

BODEARTE. 
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ANEXO B – PROGRAMA DO II CIRCUITO REGIONAL DE PERFORMANCE 

BODEARTE. 
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ANEXO C – PROGRAMA DO III CIRCUITO REGIONAL DE PERFORMANCE 

BODEARTE. 



201 

 

 

 



202 

 



203 

 



204 

 



205 

 



206 

 



207 

 



208 

 



209 

 



210 

 



211 

 

ANEXO D - VERBETES DE PERFORMANCE DO FÓRUM DE PERFORMANCE 

DO III CIRCUITO REGIONAL DE PERFORMANCE BODEARTE. 
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