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RESUMO 

 

 

Esse trabalho propõe pensar a ideia de uma escrita da performance associada à 

operação desconstrucionista a partir dos vetores de problematização com que são tratados 

determinados assuntos na performance Biokhraphia de Lina Saneh e Rabih Mroué. Com esse 

propósito procuramos localizar a performance num “outro lugar” que, funcionando como 

espaço de indeterminação nos possibilitou ressaltar a processualidade e a alteridade aporética 

como vetores de problematização da escritura. Nesse sentido, associaremos o conceito de 

escrita de si a um movimento de auto ficcionalização que, aqui, chamamos de 

autoperformance no qual o desejo de apropriação do diferente associado ao desejo de 

manutenção da alteridade enquanto inacessibilidade do outro caracterizam a disjunção própria 

da atitude desestabilizadora e desestabilizante da performance. Procuraremos, ainda, apontar o 

caráter emergente dessa escritura, de modo a configurá-la como um sistema de múltiplos 

textos interconectados que se auto organizam, prescindindo de referencial modelar, por meio 

de um processo contínuo de negociações entre o “eu” e o “outro”. 

 

Palavras Chaves: Performance, Escritura, Autoperformance, Emergência. 

 

  



 

RESUMÉ 

 

 

Ce document propose penser l'idée d’une écrire de la performance associés à 

l'opération desconstrutionist cà partir des vecteurs de problematization qui sont traités des 

certaines questions de la performance Biokhraphia de Lina Saneh et Rabih Mroué. À cette fin, 

nous avons essayé de localiser la performance dans un autre lieu, travaillant comme un espace 

d'indétermination nous a permis de souligner la processivité et l'altérité de la nature 

aporétique comme vecteurs de problématisation de l'écriture. En ce sens, nous allons associer 

le concept de l'écriture même à un mouvement d'auto-ficcionalization qu'ici nous appelons 

autoperformance dans laquelle le désir des appropriation de ce qui est différent et le désir de 

maintenir l'altérité comme l'inaccessibilité de l'autre caractérisent la disjonctionse 

caracteristique de l’attitude déstabiliser et déstabilisantes de la performance. Nous cherchons 

également à souligner le caractère émergent de cette écriture, afin de la configurer comme un 

système de multiples textes interconnectés que auto s’organise, indépendamment du modèle 

de référence à travers un processus continu de négociations entre le je et autres. 

 

Mots Clés: Performance, Ecriture, Autoperformance, Emergence 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista que a performance tornou-se um termo popular e abrangente das mais 

diversas atividades, essa dissertação partiu do reconhecimento do fenômeno complexo, 

conflituoso e mutável dessa expressão artística para pensa-la (como um “outro lugar” da 

escrita na contemporaneidade) enquanto escritura. 

Nesse sentido, trabalhamos a performance a partir de seu caráter dessimétrico, sua 

condição de existência enquanto desaparição, uma vez que ao associar-se, o faz já sabendo 

que seu futuro é a invisibilidade porque só existe, só o é, enquanto acontecimento no 

momento mesmo de sua presentificação. 

Operando em outro sistema econômico, em que não funciona como depósito, não 

guarda nada, mas escapa e deixa escapar, levamos em consideração que tipo de implicações 

esse comportamento traz para o que consideramos como sua forma de escrita, seja em relação 

ao sujeito, seja em relação ao seu processo de organização. 

Posicionando-se sempre no interstício dos conceitos, dos territórios, dos sistemas. 

Lado de fora e de dentro, é quase uma presença, quase uma ausência. Enquanto escrita, é 

quase signo, quase texto, quase dramaturgia, quase escrita. Por estar sempre entre, 

indecidível, é potencia que vai se atualizando em suas múltiplas possibilidades, é escritura. 

O objeto principal de análise da dissertação é a performance Biokhraphia (2002) dos 

artistas libaneses Lina Saneh e Rabih Mroué que, abrindo mão da noção de sentido ou 

presença plena, problematizaram uma série de conceitos como realidade e identidade, de 

modo a refletir e questionar, de maneira contundente, a relação do performer, ou melhor, do 

artista com sua obra no contexto pós-moderno de globalização e mundialização. 

Nesse sentido, sua forma de organização difere, inclusive, da operação apropriativa 

que, no contexto pós-dramático, carrega o sentido de “trazer para si”, pelo qual assume um eu 

centralizador responsável pela organização e pelos sentidos da obra, ao passo que, durante as 

três partes em que se divide esta dissertação, assumimos a performance contemporânea 

enquanto fluxo livre de experiência e desejo, meio pelo qual mantém a si mesmo como 

vontade de descoberta. 

Com o objetivo de assim caracterizá-la, na primeira parte, denominada Escritura, 

procuramos identificar a performance como tal, de modo a vê-la além do transbordamento da 

linguagem, reflexo da própria crise da metafísica com suas estruturas marcadas pela lógica 
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opositiva hierarquizante e consequente desigualdade, poder e dominação. Isso porque, a 

despeito da nossa eterna e desesperada tentativa de conservar o que nos é conhecido 

superando e contendo o caos, o desconhecido; enquanto escrita, a performance não procura 

por refúgio ou exilio num sentido de origem fixa, garantidora de uma harmonia forjada, ao 

contrário, se estabelece como o próprio confronto com o outro, o diferente, o desconhecido, 

porque só assim é vontade de manter o desejo que a própria diferença representa. Para isso, 

usamos como estratégia refleti-la a partir da operação desconstrucionista que utiliza a própria 

estrutura para subvertê-la. 

Na segunda parte, denominada Autoperformance, procuramos tratar do sujeito da 

performance num processo de narrativa do eu, a partir do seu caráter de descentramento, 

tendo como parâmetro performances solos de caráter autobiográfico que foram 

problematizadas a partir da ideia de crise do sujeito contemporâneo. Com esse objetivo 

trouxemos o conceito de autoficionalização utilizado na literatura contemporânea para 

caracterizar a impossibilidade de empreender uma narrativa de si, sem que seja por meio de 

uma auto ficção. Como consequência, a noção de identidade do performer, da persona, do 

self, na autoperformance, perde seu caráter de estabilidade e passa a ser visto como 

identificação, como processo contínuo de construção, por seu caráter de fluxo. 

Na terceira parte, denominada Emergência, procuramos analisar como essa escritura, 

que denominamos autoperformance, se configura como um sistema de múltiplos textos 

interconectados que se auto organizam, sem a necessidade de um referencial de comando. 

Com esse objetivo, partimos da ideia de que os textos do performer se inter-relacionam com 

os do outro, como um hipertexto, deixando de ter uma autoria determinada, começo, meio ou 

fim. Relações que se problematizam com o uso de novos suportes, apontando novas formas de 

relações, nas quais a estabilidade, segurança ou completude é trocada pela experienciação 

improvisada, porque não se dá por meio de nenhum referencial modelar. 

  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 “Não há fora do texto.” 
Jacques Derrida 

 

PARTE 1. ESCRITURA 

 

Neste capítulo, partimos da hipótese que ao optar por uma posição de indeterminação, 

tanto a performance quanto a desconstrução, voltam-se para uma alteridade radical que 

representa a própria condição de movimento do desejo de fluxo constante que nunca se 

estabelece numa margem ou outra, no “eu” ou “outro”, vida ou arte porque, do contrário, se 

extinguiria. 

 

Já há algum tempo [...] diz-se 'linguagem' por ação, movimento, pensamento, 
reflexão, consciência, inconsciente, experiência, afetividade etc. Há agora, a 
tendência a designar por 'escritura' tudo isso e mais alguma coisa. 
(DERRIDA, 1999, p.10) 

 

Tendo em vista as mudanças que o conceito de linguagem tem 

sofrido nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a sua 

condição de expressão de um pensamento metafísico, o deslocamento 

do conceito de escrita para o campo da performance, nos leva a uma 

noção de texto mais abrangente, enquanto tudo o que pode dar lugar a 

uma inscrição em geral, seja ele literal ou não. Texto que nas 

expressões cênicas pós-modernas, resultantes da operação 

apropriativa, se configuram enquanto significante integrado a um 

complexo comunicativo. 

Aliado a isso, partimos do princípio que a análise teórica da 

performance, apesar de anárquica e, por princípio, fugir a qualquer 

definição caracteriza-se por ser uma expressão cênica. Como bem 

coloca o encenador e teórico brasileiro Renato Cohen (2002, p.28) 

“um quadro sendo exibido para uma plateia não caracteriza uma 

performance; alguém pintando esse quadro, ao vivo, já poderia 

caracterizá-la”. 

Performance que, como coloca ainda em seu prefácio a teórica 

norte-americana Roselee Goldberg (2006), ao tratar do aumento do numero de performers e 

Desconstrução: 
Operação própria ao 
funcionamento do 
pensamento baseado 
na lógica do 
deslocamento 
incessante e 
inarredável. 

Margem: Lugar de 
transbordamento. Não 
prescreve um limite 
porque este se perde, é 
continuidade fluida. 

Texto: Complexo 
comunicativo que 
abrange elementos os 
mais diversos como 
sons, imagens, 
palavras, gráficos, 
objetos, sujeitos que 
funcionam como 
significantes 
integrados que 
constituem um 
sistema textual que 
sempre está em 
relação a outro. 
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dos espaços dedicados a sua realização no fim do século XX, pode ser vista como o meio de 

expressão escolhido para a articulação da diferença nos discursos sobre multiculturalismo e 

globalização. Ou, como coloca o pesquisador inglês Nick Kaye: 

 

A razão pela qual a performance serve particularmente à experiência pós-
moderna, é que ela compartilha com o Pós-Modernismo a recusa de ser 
estabilizada, vacilando entre presença e ausência, entre deslocamento e 
reinstalação. (apud CARLSON, 2009, p.155) 

 

Esse caráter desestabilizante da pós-modernidade e que encontra eco na expressão 

artística performance pode ser considerado como reflexo das mudanças pelas quais vem 

passando a forma como concebemos o pensamento. 

 

DESCONSTRUÇÃO DA ESCRITA 

 

Ao romper com o paradigma cartesiano, o homem deixa de ver a si mesmo e seus 

pensamentos como algo separado do resto do universo. Ao invés de se ver como fragmento 

sem conexão com o todo, isolado, solitário reduzido aos limites de seus conceitos e 

diminuindo seu espaço de relação com o outro, passamos a ver o sujeito como fenômeno 

dentro de um contexto maior. Nesse sentido, cada sujeito interconectado com outros formam 

um grande sistema que, ao mesmo tempo, faz parte de uma grande rede, ou como colocam os 

filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari: 

 

O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada, 
nem ramificada. O que se chama equivocadamente de "dendritos" não 
assegura uma conexão dos neurônios num tecido contínuo. A 
descontinuidade das células, o papel dos axônios, o funcionamento das 
sinapses, a existência de micro fendas sinápticas, o salto de cada mensagem 
por cima destas fendas fazem do cérebro uma multiplicidade que, no seu 
plano de consistência ou em sua articulação, banha todo um sistema, 
probabilístico incerto, un certain nervous system. (2000, p.24) 

 

O pensamento rizomático, como é chamado por Deleuze & Guatari (2000), representa 

a própria função sináptica do nosso cérebro que se organiza como um conjunto de sistemas 

interconectados. Sua nova lógica é a do hipertexto que se caracteriza como um sistema 

multilinear constituído de nós que se conectam por links numa grande rede.  

A performance, como coloca Nick Kaye (apud CARLSON, 2009), é a própria 

expressão desse novo paradigma de pensamento, rompe com a ideia de uma escrita enquanto 
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estrutura opositiva e hierarquizada que se direciona para uma sucessão linear de termos que se 

fecham num conceito.  

Ao invés de uma estrutura, essa escrita, como a própria performance e, talvez por isso, 

ela atenda de maneira mais eficaz às necessidades da pós-modernidade, se configura como um 

espaço sem centro ou mesmo estrutura determinada, onde conexões e reconexões tornam 

possível um processo de recriação. 

Pensar a performance nessa condição e, por consequência, seu caráter de escrita, é 

assumir sua impossibilidade de escapar à solicitação de uma alteridade, igualmente, 

impossível, uma vez que esta escapa a toda tentativa de apreensão. 

Esse movimento de perturbação e expansão não pretende uma organização a partir de 

nenhuma outra ordem, mas sim a captação de um movimento que lhe é próprio. Assim como 

a desconstrução, a lógica da performance parte das diferenças, das margens, do secundário, do 

que está ausente. Sua origem não simples, dessimétrica, suspende as barreiras opositivas 

impossibilitando toda possibilidade de unificação. Cria-se um espaço em aberto, vazio, 

incompleto. 

Na década de sessenta, as performances faziam uso de um discurso de guerrilha, de 

oposição direta às formas estabelecidas. Atualmente, ela tem de encontrar outras maneiras de 

fazê-lo, tendo em vista as tensões, preocupações e afirmações de uma consciência pós-

moderna. 

Quando a atividade performativa se vê dentro da estrutura institucionalizada, não há 

mais lado de fora da atividade própria por onde agir. Nesse sentido, como bem sugere o 

teórico americano Marvin Carlson (2009), é de dentro da estrutura que a performance procura 

espaços para subvertê-la.  

Por nada guardar, entra num outro regime econômico. Mantendo-se sempre maleável, 

a performance sai do seu espaço próprio e busca o espaço do outro, sem assumi-lo 

completamente, elementos diferentes que possam se transformar em oportunidades de 

subversão. 

Se, por um lado, esse caráter de indeterminação chama à tomada de decisão, de 

acontecimento, convoca ao engajamento, por outro, dentro da um sistema dado de orientação, 

tudo se embaralha sem oferecer, em contra partida, um porto seguro, levando a um risco 

maior.  

Ao captar não apenas o sentido de um discurso, mas o que se inscreve nele como força 

própria do pensamento, tanto a desconstrução quanto a performance apontam na direção do 

que escapa a todo controle, a toda esforço organizador, indo além da pura continuidade, ou 
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mesmo crítica, quando esta representa a continuidade de um discurso. Assim, é possível 

comparar o pensamento derridariano à performance, no sentido desse movimento de 

exposição das fraquezas e contestação das autoridades instituídas. 

 

O CASO BIOKHRAPHIA 

 

A performance Biokhraphia1 tem inicio com uma “mulher 

artista” que entra segurando uma fita cassete na mão, a qual ela coloca 

num gravador e põe para tocar do inicio, enquanto se posiciona atrás de 

uma tela transparente de vidro por onde é possível ver o seu rosto. 

O áudio então começa uma entrevista com a performer, sendo 

que o áudio é a própria voz da artista gravada. Inicia-se, então, um jogo 

onde o diálogo se estabelece entre a artista e sua própria voz, não 

enquanto iguais, ao contrário, a artista, como provocação, coloca no 

palco junto a ela um seu “outro”, de maneira a estabelecer um diálogo 

que tem como princípio uma alteridade baseada na diferença. 

O jogo que se estabelece entre essas vozes, ou máscaras, ou personas, ou selfs da 

artista vai gerando uma narrativa que não se constitui como linearidade de pensamento, 

mesmo que o assunto principal seja a performer e sua nova peça Biokhraphia. A esse tema 

vão se somando uma infinidade de outros assuntos que se solicitam e promovem outras 

questões dentro de um processo de negociação entre a mulher e o áudio. 

Na entrevista não há uma condutora e uma conduzida, ambas conduzem e são 

conduzidas pelos assuntos que vão surgindo, assim como por elas mesmas. Ambas vão se 

complementando, conectando assuntos os mais diversos e se conectando por meio deles. Esse 

processo se dá por meio de negociações porque a alteridade, como coloca Derrida (2010), se 

apresenta com um desejo incontrolável de se apropriar do outro (assunto, persona ou público), 

ao mesmo tempo em que reconhece essa impossibilidade, porque a alteridade mesma escapa a 

toda tentativa de apreensão. 

Numa outra perspectiva, esse mesmo processo de escrita pode ser observado em 

trabalhos da performer iugoslava Marina Abramovic, a exemplo de “Ritmo 0” 2 de 1974. 

Nele, a artista permitiu que todos os presentes abusassem dela como quisessem durante o 

período de seis horas a partir do uso de objetos que podiam infligir dor ou prazer. Ou em 

                                                           
1 Figura 1, pág. 11. 
2 Figura 2, pág. 12 

Jogo: Noção que 
se articula com o 
questionamento da 
ideia de centro. 
Trata do processo 
de remetimento de 
signos que 
descarta um 
absoluto, ou seja, é 
a possibilidade 
incontrolável e 
imprevisível da 
linguagem de criar 
significados 
enquanto um 
sistema aberto. 
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“Imponderabilia” 3 de 1977, onde ela e seu antigo parceiro, o performer alemão Ulay, 

apresentavam seus dois corpos nus, um diante do outro, cada qual encostado numa das laterais 

de uma porta, único acesso ao espaço da exposição. 

No caso dessas duas performances, verifica-se uma composição determinada pelo 

performer, mas um texto resultante da interação entre as textualidades construídas pelo 

performer e pelo público, em constante interação. Ações e reações mútuas se interconectam 

sem, por isso, chegarem a uma conclusão, a um fim ou sentido final, se configurando como 

processo. 

No caso de “Ritmo 0”, ao se colocar à disposição do público e dar-lhes objetos para 

manipulação, a performer cria um espaço vazio4, que vai sendo preenchido à medida que se 

dão os diálogos entre os interatores. Diálogo que se configura a partir da utilização de um dos 

objetos no corpo da performer causando-lhe uma reação e que, por sua vez, causará outra 

reação no interator que responderá com uma ação. 

O mesmo pode ser pensado em relação a “Imponderabilia”, onde os interatores 

reagem de maneiras diversas ao ter que passar, obrigatoriamente, pelos corpos nus dos 

performers, com reações e, por consequência, ações distintas. 

Em ambos os casos, cada interator, assim como o performer, está em posição de 

igualdade frente ao processo de dramaturgia, mas não de maneira homogênea. Tendo em vista 

que há uma estrutura básica da performance, o conjunto das ações e reações dos participantes, 

compreendidos enquanto singularidades, configuram-se enquanto textos em diálogo. Estes, 

em constante manutenção e negociação, formam um todo complexo. Mesmo sistema que se 

estabeleceu em Biokhraphia e as duas personas da artista, numa outra escala, uma vez que os 

interatores eram a própria performer. 

O performer, nessa perspectiva, é quem começa a dramaturgia, ao propor o jogo, o 

diálogo, contudo, ele não se mantém no comando. Ele próprio entra no jogo e negocia com o 

outro o processo de escrita de modo a não deixar que ele se rompa. Assim ele mantém o 

interesse do outro e se mantém interessado no jogo pelo que lhe é dado enquanto estímulo. 

Esse jogo se dá em diversas escalas. Se Lina Saneh (performer de Biokhraphia) usou 

como estratégia jogar com seus diversos “eus” ao mesmo tempo, os materializando por meio 

de mídias, é possível verificar que o mesmo processo acontece no corpo do performer.  

Nesse sentido, ele promove o processo de escrita que se dá pelo seu próprio 

movimento, mesmo que na imobilidade, marcando seu espaço por meio de negociações 
                                                           
3 Figura 3, pág. 12 
4 No sentido de signo rasurado do rastro derridariano, pelo qual não se configuraria nem como vazio, nem como cheio, mas 
como um vir a ser de acordo com o contexto e o jogo de referencialização que se estabelece entre os termos. 
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minúsculas e silenciosas com o cotidiano banal. Prática de subversão porque desterritorializa 

o que nos é comum e promove a escrita de pequenas histórias a partir da instauração de um 

“outro lugar”. Por esse motivo, mesmo que não houvesse o contato direto entre performers e 

público, por exemplo, em “Imponderabilia”, uma dramaturgia estaria sendo escrita, da mesma 

forma, por meio de conexões, seja nos performers, entre eles ou com o público. 

Por isso, ao falar em vazio na performance é preciso ter em mente que este é a própria 

potência para as ações. A invisibilidade ou aparente imobilidade na performance já se 

configura como proposição de possíveis articulações entre textos os mais diversos no próprio 

corpo do performer. O fato de, aparentemente, não fazer nada já funciona como um link 

disponibilizando tal informação para leitura. 

No caso de “Ritmo 0”, havia a indicação de que eles poderiam usar os elementos 

disponíveis como quisessem. No caso de “Imponderabilia” estava claro que para entrar na 

exposição era necessário passar por aquela única porta, se de frente ou de costa, de um lado 

ou de outro, por cima, ou por baixo, são as maneiras como esses links são articulados no 

próprio interator. Da mesma forma, a decisão de infligir dor ou prazer à performer com os 

objetos disponíveis, no caso da primeira performance citada, ficava a cargo de como essa 

informação inicial se disseminava na rede de informações própria a cada individuo e como 

isso repercutia no contexto em que ele estava inserido. 

O escrever, nos casos citados, se caracteriza pelo movimento de 

deixar marcas, rastros, imprimir um traço outro ao nosso pensamento, ao 

nosso espaço cotidiano e ao próprio performer. Se configuram como 

interação disseminada em diferentes escalas de interatividade criando 

percursos próprios, reconfigurando o espaço e criando pequenas 

narrativas particulares que formam o todo da escrita. 

Assim sendo, quanto maior for o grau de interação entre 

performer e público, maior será a possibilidade que cada interator terá de 

interferir na ação de maneira a adicionar, retirar ou modificar partes 

desse texto por meio de sua ação. 

Esse poder aumentado de interação entre os indivíduos 

participantes alarga o grau de coautoria e abranda o poder de controle do 

performer, que se põe em negociação com os demais interatores, num 

processo de disseminação em continuun, que muitas vezes extrapola ao 

próprio momento da apresentação. 

Rastro: Conceito 
que substitui o
signo por abalar a 
ideia de um 
original sobre a 
cópia. Seria um 
vestígio, marcas 
deixadas por uma 
ação ou passagem. 

Disseminação: 
Conceito que põe 
em movimento 
uma saída de si 
sem, contudo, 
estabelecer um 
retorno, recusando 
a plenitude de um 
sentido integral 
rompendo com a 
ideia de matriz 
introduzindo a 
diferença no 
sistema. 
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É perceptível, nesse caso, que uma estrutura muito simples, representada pelo conjunto 

de elementos e procedimentos pensados para a performance e materializados num roteiro 

programado, quando em interação direta com o público gera um sistema complexo, que se 

auto organiza. 

Por esse motivo, a dramaturgia resultante deixa de ter uma autoria particular. É 

consequência do conjunto das ações de indivíduos heterogêneos que sem um controle externo 

ao próprio jogo que se estabelece na performance, dialogam uns com os outros num processo 

de auto organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como no trecho acima, ainda no inicio da performance, quando a voz do 

gravador questiona a artista sobre suas tentativas de suicídio criando relações superficiais com 

o seu trabalho e essa rejeita vê-lo de maneira simplista; pensar um processo de escrita no 

contexto pós-moderno, mais especificamente, de orientação pós-estruturalista requer pensá-lo 

a partir do aumento no seu grau de complexidade, porque se caracteriza como um processo 

flutuante, cheio de idas e vindas, nômade e contraditório em sua própria forma de 

organização. 

Ao contemplar o múltiplo e o plural, a escrita se contrapõe à lógica linear e 

autocêntrica aristotélico-cartesiana resultando numa narrativa5 retorcida, comprometida e 

frágil. Esta se organiza por meio de uma soma de máscaras, identificações num processo de 

coprodução com o outro, que é chamado a interagir de diferentes maneiras e em diversos 

níveis estabelecendo assim, um diálogo em rede. 

                                                           
5 Segundo estudos mais contemporâneos, como os do teórico norte-americano Nelson Goodman (1981) ou do filósofo 
francês Paul Ricoeur (1983/1994), a narrativa pode ser entendida como a forma como os seres humanos vivenciam e 
representam o tempo. 

ÁUDIO: Mas em todas as suas performances você tem "a família", a sua família. E a histeria de sua família: 
o pai, tirano e severo; a mãe, doce e amorosa. 
ARTISTA: Esta é uma visão simplista, em todos os sentidos da palavra. 
ÁUDIO: Aristóteles afirma que a família é o berço da tragédia, por excelência. 
ARTISTA: Aristóteles não estava falando sobre a psicologia. 
ÁUDIO: Mas há sempre essas relações intensas em seu trabalho. Conflitos destrutivos, personas 
desequilibradas, agressão verbal e física, as mulheres versus homens, homens versus mulheres... E, o que é 
estranho, é que sempre temos a mesma quantidade de homens versus a mesma quantidade de mulheres. E há 
sempre o número três. Ou o múltiplo de três. Será que isso simboliza o destino? Morte? A Santíssima 
Trindade? 
ARTISTA: Esta é uma interpretação metafísica. É irracional. E eu a rejeito. 
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Se pensarmos no contexto do teatro, mais especificamente, do 

pós-dramático6, verificamos que o processo comum de escrita cênica é 

feito por meio de operações de apropriação7, nas quais uma 

multiplicidade de vozes cria uma polifonia onde atuam dois vértices de 

operação textual: um ligado ao referente (o organizador das diversas 

vozes) e outro à desconstrução (operação de inversão e deslocamento 

dos diversos referenciais), sendo o encenador, o responsável pela 

criação dos sentidos no campo da leitura cênica. 

Proponho, então, deslocar a operação textual, característico da 

apropriação, no sentido do vértice da desconstrução, intensificando seu 

caráter processual e de alteridade tendo em vista pensar um texto que 

se organiza por meio de um processo contínuo de negociações que se 

estabelecem entre “um”, “outro” e o “meio” no topos8 da performance. 

Trazer a discussão para o âmbito da desconstrução e, portanto, 

da différance, é a estratégia escolhida para articular as questões que 

implicam na organização de uma dramaturgia onde a polifonia de 

vozes perde a referência de um “eu” centralizador, como funciona o 

encenador no teatro. Ao contrário, se organiza tendo a consciência do 

caráter aporético de uma alteridade baseada na diferença entre os participantes do diálogo, se 

configurando enquanto uma escrita que, como descreve a teórica feminista Hélène Cixous, 

funciona como: 

 

Algo operando precisamente no “entre lugar”, examinando o processo do 
mesmo e do outro sem o qual nada vive [...] não congelada em sequencias de 
luta e expulsão ou outras formas de matar, mas infinitamente dinâmica por 
uma troca incessante entre um e outro sujeitos diferentes, que se conhecem e 
começam somente a partir da fronteira viva do outro: é um curso de muitos 

                                                           
6 O conceito de pós-dramático, segundo o teórico alemão Hans-Thies Lehmann (2007), seria uma novidade histórica não 
apenas por razões formais, mas pela negação estética de padrões de percepção dominantes na sociedade midiática. Não mais 
baseado na ficção ou conflito psicológico de personagens identificáveis, o pós-dramático recusa-se a descrever situações de 
significação estável. De modo geral, esse conceito tenta dar conta da pluralidade fragmentaria da cena contemporânea, 
comumente situada em territórios fronteiriços, optando por processos criativos descentrados no qual o drama deixa de ser 
preponderante para a constituição da teatralidade, do sentido.  
7 Utilizo o conceito no sentido dado a ele pelo pesquisador brasileiro Alex Beigui (2006) de reescrita, de uma recomposição 
feita pelo leitor-encenador, fazendo da própria leitura um ato de intervenção, e por isso tem um caráter mais personificado 
carregando o sentido de “trazer para si”. A operação apropriativa no contexto pós-dramático funciona como uma 
recomposição a partir de aprofundamentos no texto escrito associados à experiência individual, o que leva a uma 
sobreposição de sentidos e ao reposicionamento da questão autoral. O jogo narrativo criado associa formas narrativas a 
formas teatrais híbridas e heterogêneas, revelando, cada vez mais, a ausência de modelos pré-escritos. 
8 Segundo Renato Cohen (2002), o termo topos refere-se ao espaço onde se darão as relações entre o atuante e o público, 
assumindo uma conotação que vai além do seu significado físico, mas também remete a um significado psicológico, 
filosófico. 

Différance: Neo-
grafismo criado por 
Derrida que, ao 
substituir “e” de 
différence por “a” 
criando uma marca 
muda que funciona 
no interior do 
sistema da escrita 
fonética escapando 
da ordem do sensível 
fixando uma relação 
invisível. Marca 
uma diferença que 
não pertence nem a 
voz, nem a escrita 
em sentido corrente. 

Aporia: Refere-se à 
experiência do 
impossível e 
funciona como uma 
não passagem que é 
o impedimento e a 
prerrogativa para 
qualquer realização. 
Condição que se 
abre para a espera, a 
invenção do outro, a 
experiência do 
impossível. 
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lados e inexaurível, com milhares de encontros e transformações do mesmo, 
no outro e no “entre-lugar”. (apud CARLSON, 2009, p. 191) 

 

Esse tipo de escrita, entendida pelo filósofo francês Jacques 

Derrida (1999) como escritura, seria a alternativa para uma crise da 

linguagem porque engloba o próprio conceito de linguagem. Precedendo 

tanto a fala quanto a escrita gráfica, se caracteriza por ser um processo 

material concreto que, segundo o filósofo, foi reprimido pela tradição 

logocêntrica. O texto resultante dessa escrita proposta por Derrida se 

caracteriza por não se limitar nem a grafia ou mesmo ao livro; ele 

transpõe, não apenas a noção de discurso, como também “a esfera 

semântica, representativa, simbólica, ideal ou ideológica”. Isso acontece 

porque o texto, nesse contexto, implica em toda e qualquer estrutura, 

engloba todo tipo de referenciais possíveis. 

Nesse sentido, tratar a performance enquanto linguagem, como coloca o Renato Cohen 

(1997) é pensá-la como uma justaposição desierarquizada de textos que, segundo o 

pensamento derridariano, se configuram enquanto palavras, páginas, imagens, gráficos, 

sequencias sonoras, corpo, mídias e qualquer outro elemento que se possa pensar. É nesses 

textos, interligados e em constante movimentação onde se dão as enunciações, citações, 

tessituras, onde se contempla a polifonia das vozes, o autoral, as alteridades, o encenador, ou 

seja, a própria performance. 

Ao analisar a oposição linguagem/escritura, Derrida questiona o tradicional conceito 

de linguagem centrado no que ele chama de fonologocentrismo. Termo que assinala a 

essência da linguagem pela ligação entre a voz viva e o sentido como unidade, sendo 

creditado à fala o valor de expressão pura e imediata do pensamento em oposição à escrita 

que passa a ser vista como representação secundária. 

Nesse tipo de pensamento, característico da fenomenologia, a exemplo do filósofo 

alemão Edmund Husserl, para quem o entendimento teria a estrutura de um ouvir, a presença 

do sentido se apresenta à consciência por meio de um monólogo interior.  

Esse privilégio da voz sobre a escrita gera uma dicotomia que obedece a uma 

hierarquia na qual a fala, por estar mais próxima do sentido, torna-se superior à escrita. Essa 

lógica hierarquizante é o que Deleuze & Guattari caracterizam como próprio de um sistema 

arborescente de caráter hierárquico com centros de ascendência em relação à significação. 

 

Escritura: Se 
configura como uma 
cadeia de 
substituições que 
independe de 
qualquer plenitude 
sensível (audível, 
sensível,  fônica ou 
gráfica). É a própria 
condição de 
articulação da fala e 
da escrita corrente. 
Assume a condição 
de mediação, de 
significante como 
um sistema de 
diferenças. 
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Os sistemas arborescentes são sistemas hierárquicos que comportam centros 
de significância e de subjetivação, autômatos centrais como memórias 
organizadas. Acontece que os modelos correspondentes são tais que um 
elemento só recebe suas informações de uma unidade superior e uma 
atribuição subjetiva de ligações preestabelecidas. (DELEUZE & 
GUATTARI, 2000, p.25) 

 

Ao operar sobre esse tipo de pensamento, próprio da metafisica, a desconstrução 

expõe o que há de conflitante e impositivo na universalidade dos conceitos. Ao evidenciar o 

processo de inflação da linguagem, Derrida radicaliza o conceito de escrita e para isso rompe 

com sua condição de mediação, representada pela relação significante de significado de todo 

signo. Essa atitude reflete a própria crise do pensamento metafísico que partindo de uma 

lógica opositiva, torna-se dispositivo de limitação não só da linguagem, mas do próprio 

pensamento.  

Ao não aceitar “uma visão simplista”, como coloca a performer em Biokhraphia, a 

desconstrução, opera no próprio domínio do logos, abrindo espaços na sua estrutura e criando 

ramificações que rompem o esquema de simples oposição binária criando novas 

possibilidades de articulação. 

É importante frisar que a lógica metafísica, sobre a qual se constituiu a civilização 

ocidental, se firmou pela necessidade de instauração da ordem, evitando, desta maneira, o 

caos que um discurso aberto, sem sentido pré-determinado, poderia suscitar. 

Em muitos momentos, Biokhraphia, comenta ou revela-se como dispositivo de poder, 

como nos momentos em que a performer hesita ao falar sobre questões políticas e o áudio a 

manda falar mais alto no microfone. No momento logo abaixo, por exemplo, há referências 

diretas ao exercício desse poder sobre a própria atividade da artista, o que é compreensível, 

tendo em vista que a Líbia, país de origem da performer, sofre com uma complexa estrutura 

religiosa numa região onde conflitos dessa natureza são constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁUDIO: Você está negando sua oposição aos militares em sua peça? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Esta declaração foi cortada de sua peça pela censura? Sim ou não? 
ARTISTA: Sim. 
ÁUDIO: Fale para o microfone. 
ARTISTA: Sim. Foi censurada. 
ÁUDIO: E apesar disso tudo, você não cumpriu esta ordem. 
ARTISTA: Sim, eu cumpri. 
ÁUDIO: Não, você não cumpriu. 
ARTISTA: Você disse  não eu. 
ÁUDIO: Eu? 
ARTISTA: Sim, você. 
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Já no meio da performance, ao tratar das relações entre arte e política, cria-se uma 

situação onde é denunciado o risco que pode representar tratar de determinados assuntos, no 

contexto específico do Líbano, ao expor uma situação de censura. O interessante é que, ao 

mesmo tempo em que isso é feito, também é questionado o fato de se estar falando sobre esse 

assunto, mesmo ele tendo sido censurado. Ao usar essa estratégia, a performer torna visível 

um assunto que deveria estar invisível, mesmo sem tratá-lo diretamente.  

Além disso, ao fazer uso de uma multiplicidade de vozes, a performance, ao mesmo 

tempo que possibilita que esse jogo aconteça, também impossibilita identificar a quem 

pertence o discurso. Esse tipo de operação desconstrucionista mostra a complexidade com que 

a escrita é empreendida. Ao mesmo tempo, exemplifica o caráter subversivo da performance 

que, ao criar um “outro lugar” na estrutura, consegue manipular seus dispositivos e perturbá-

los. 

Pensando a partir do filósofo francês Michael Foucault (1996) os discursos não apenas 

representam disputas de poder, a exemplo das narrativas de guerra, mas funcionam como 

dispositivos de poder.  

 

Ora, parece-me que sob esta aparente veneração do discurso, sob essa 
aparente logofilia, esconde-se uma espécie de temor. Tudo se passa como se 
interdições, supressões, fronteiras e limites tivessem sido dispostos de modo 
a dominar, ao menos em parte, a grande proliferação do discurso [...]. Há, 
sem dúvida, em nossa sociedade e, imagino, em todas as outras, mas 
segundo um perfil e facetas diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie 
de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do surgir 
de todos esses enunciados, de tudo o que possa haver aí de violento, de 
descontínuo, de combativo, de desordem, também, e de perigoso, desse 
grande zumbido incessante e desordenado do discurso. (FOUCAULT, 1996, 
p.50) 

 

Todo o jogo social e político que determina o que, quando, como, onde e quem pode 

falar, assim como outras formas de classificação do discurso como verdadeiro ou falso, 

apontam para o fato de que o discurso é uma forma de poder. Nesse aspecto, é possível 

entender o motivo pelo qual tal dispositivo tenha sido objeto de restrições. 

Ao subverter o dispositivo de controle pela impossibilidade de identificação do sujeito 

da voz, a performance também problematizou o caráter hierarquizante da voz como origem. E 

isso acontece porque nenhuma das três vozes que se escuta, seja do áudio, do vídeo ou da 

própria performer funcionam como um garantia de sentido pleno. 

Sem uma essência, um logos, um centro, de onde parte e retorna (que na metafísica era 

representada pela “voz viva” por sua ligação com um sentido de presença plena) a linguagem 
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perde sua garantia de harmonia. Perdida a referência espaço-temporal como fluxo contínuo da 

experiência vivida, entra-se na esfera do desconhecido, do caos. 

É pela percepção e constatação dessa incapacidade da língua fonética de dar conta do 

seu transbordamento que Derrida fala em esgotamento do conceito de linguagem.  

 

[...] tudo o que o desejo quisera subtrair ao jogo da linguagem é retomado 
neste, mas apenas porque, simultaneamente, a linguagem mesma acha-se 
ameaçada em sua vida, desamparada, sem amarras por não ter mais limites, 
devolvida à sua própria finidade no momento exato em que seus limites 
parecem apagar-se, no momento exato em que o significado infinito que 
parecia excedê-la deixa de tranquilizá-la a respeito de si mesma, de contê-la 
e de cercá-la. (DERRIDA, 1999, p.7) 

 

Essa mudança de perspectiva se deu, em parte, pela constatação do filósofo francês, da 

impossibilidade de ver a linguagem separada do que ela põe como fundamento (presença do 

sentido), motivo pelo qual ao questioná-la não o faz a partir de um elemento externo que 

funciona como origem do significado como tem feito a teoria da linguagem, mas age dentro 

dela mesma. 

Ao operar essa mudança, ao arregaçar sua estrutura, Derrida instala um espaço 

intervalar no pensamento, que representa o afastamento de um centro, de um lugar fixo de 

sentido original o que, por um lado suprime uma orientação garantidora de harmonia, de 

ordem e por outro amplifica indefinidamente o campo de significação. 

Nesse “entre lugar”, a escrita prescinde de um sentido pré-existente e passa a se 

constituir na própria possibilidade da inscrição. Como efeito, a escrita deixa de ser uma forma 

particular ou derivada da linguagem. Como não há mais um exterior garantidor, ela deixa de 

ser a outra face de um duplo em que há um significante maior, significado de todo signo e que 

caracteriza a própria ideia de linguagem. Essa mudança não representa, para Derrida, que a 

escrita deva ser mais ou menos importante que a linguagem, mas que ela deve ser percebida 

sob uma luz diferente. 

Isso acontece porque, perdido o referencial transcendente da linguagem, não é mais 

possível falar em significado do significante, porque essa noção de secundariedade decaída 

não mais existe. O que resta é o movimento da linguagem em que a origem mesma já é 

significante do significante, porque o signo, nesse novo contexto, caracteriza-se por apagar-se 

a si mesmo na sua produção. 

Inverte-se o jogo da linguagem a partir do momento em que o caráter de 

secundariedade, antes reservado apenas ao significante, torna-se a própria condição do 
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significado. É por esse motivo que Derrida fala que não há significado, este apenas se 

apresenta como um efeito passageiro em meio a um jogo de remessas do qual não pode 

escapar e que constitui a própria linguagem. “Isto equivale, com todo o rigor, a destruir o 

conceito de 'signo' e toda a sua lógica”. (DERRIDA, 1999, p.8) 

Como coloca o próprio Derrida, ao contrário do que pode parecer, a desconstrução não 

pretende por fim à metafísica ou ser uma alternativa a ela. Trata-se de reconhecer 

contradições, falhas, brechas no próprio pensamento metafísico, de modo a transbordar seus 

limites. Até porque, como assume o filósofo francês, toda a noção de linguagem e o próprio 

pensamento ocidental estão totalmente dominados pela tradição metafísica. 

Ao desconsiderar uma referência canônica que possa servir de orientação, Derrida 

assume o pensamento em seu caráter de indeterminação, movimento rumo ao que nos é 

desconhecido, assumindo o caos como possibilidade própria de organização. 

 

QUASE ESCRITA 

 

Para entender a escritura, conceito a partir do qual configuro a performance enquanto 

um arcabouço, onde o processo refere-se à tessitura de textualidades diversas, produzidas 

pelos múltiplos interatores envolvidos num jogo de referências de sentidos, é preciso entender 

que a escrita, no projeto da desconstrução, rompe com a ideia de origem que comanda e 

orienta o pensamento ocidental. Com esse objetivo, Derrida propõe substituir o conceito 

tradicional de signo e sua inerente repartição entre significado e significante pelo “quase-

conceito” de rastro.  

Remontando ao conceito de signo, a partir da definição do filósofo e linguista suíço 

Ferdinand de Saussure (2006), o signo é sempre signo de alguma coisa externa a ele. Para 

isso, deve estar, suficientemente, separado do que está ausente para representá-lo e, 

suficientemente, ligado a ele para poder remeter-se. 

A unidade fundamental do signo, nesse sentido, é seu significante e seu significado 

que funcionam como dois lados de uma mesma materialidade que se tocam. De um lado o 

significado como a realidade sensível, as coisas do mundo, a theoria; do outro, o significante, 

o inteligível, a forma ou gráfico, a práxis. Estes, indissociáveis e sempre presentes, 

funcionariam mais ou menos como na figura abaixo. 
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Ao deixar o elemento ausente fora da unidade do signo, o próprio Saussure permitirá 

que, mais tarde, Derrida desconsidere o caráter opositivo entre significante e significado, 

tendo em vista a condição de “signo de” deste último que, por fim, representaria a presença 

pura, imediata. Isso acontece porque, não pertencendo à unidade do signo, o referente externo 

deixa de fazer parte das relações de significação do próprio signo.  

Como consequência, não é mais possível ver significante como a mediação entre algo 

ausente e o que o substitui porque não há nada no signo que precise ser substituído. Se 

significante e significado agora estão sós como elementos do signo e não se remetem a mais 

nada ausente, enquanto algo fora dessa unidade, eles só podem se relacionar um com o outro, 

como duas faces da mesma unidade, interdependentes, como na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Significado passa a se remeter ao significante e este ao significado, um é referência do 

outro, ambos passam a se comportar como mediação entre eles. Por isso Derrida fala que na 

verdade só há significante de significante. 

Levando em consideração essa nova lógica,  
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Não reduziremos o significante simplesmente a uma 'imagem acústica', 
como dizia Saussure, e chegaremos a dizer que o significado não é mais do 
que um significante posto em uma determinada relação com outros 
significantes, que a diferença entre significante e significado não é nada. 
Não se descarta que se fale de um 'corpo do significante' quando o contexto 
torna improvável o contrassenso. Mas não podemos rigorosamente falar de 
um materialismo do significante: primeiramente porque o significante não é 
material; em seguida porque não há significante. (BENNINGTON apud 
FREIRE, 2010, p.37-38) 

 

O resultado é que não podemos falar em significado ou sentido, porque não há uma 

verdade externa e fixa. Como o significado não passa de um significante que em determinado 

momento torna-se significado dentro de um sistema de remetimentos que nunca para, 

podemos falar que, na verdade, o que existem são efeitos surgidos dentro uma dada 

configuração, porque são passageiros, dependem de outros significantes e de um contexto 

específico dentro de um sistema ininterrupto e infinito. 

Tendo em vista essa nova lógica “rizomática”, o signo passa a ser entendido por 

Derrida a partir da noção de um quase-conceito chamado rastro. Este representa a unidade de 

significação e se apresenta como marca de uma presença que se remete a tudo que possa gerar 

uma inscrição. 

Como esses rastros só funcionam dentro de uma cadeia de significação em que 

significante remete a significante, sem a regulação de um elemento externo, eles passam a 

funcionar como um jogo onde a emissão de signos e, por consequência, o discurso, são 

emitidos sem nada que os controle. 

A performance Biokhraphia reproduz essa lógica ao colocar três vozes em cena 

dialogando uma com a outra. Isso acontece porque nenhuma delas toma para si uma 

identidade verdadeira em detrimento das outras. O que se estabelece é um jogo em que uma 

esta sempre se remetendo a outra. O áudio se refere à pessoa, que se refere ao vídeo, que se 

refere à pessoa, ou ao áudio, que pode estar se referindo ao vídeo e assim continuamente. 

Nesse jogo, a performer é questionada e questiona a si mesma e ao outro, a partir de 

parâmetros pessoais, sociais e políticos.  

Ao utilizar as mídias que reproduzem sua própria voz e imagem, ela acrescenta outros 

fatores que se inserem na produção de sentido. Cada um desses elementos funciona como 

rastro dentro de um sistema de relações e nenhum deles representa um conceito ou unidade de 

sentido fixo. Com esse procedimento, a performance suspendeu as barreiras opositivas, indo 

além das oposições binárias eu/outro, isso/ aquilo.  
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Esse processo de disseminação diferencia-se da polissemia tendo 

em mente que ao trabalhar com vários conceitos, a polissemia tende a 

criar um novo conceito síntese. Ou seja, apesar da pluralidade, ao 

voltar-se para a integralidade de uma palavra plena, a polissemia não se 

mantém disseminando. 

Em contraponto, na disseminação, o horizonte semântico é 

rompido, ele se esfacela numa infinidade de encaminhamentos porque 

não pretende criar uma nova síntese, um significado pleno. Como é feito 

de rastros, é sempre significante que ganha status de significado a partir 

da relação com outros rastros. Como essa relação de remetimento é 

contínua, o significado é temporário, representa apenas um momento. 

Esse movimento entre um polo e outro do rastro é chamado por Derrida 

de indecidibilidade, característica que o permite manter-se sempre 

aberto, em movimento, sem fixação. 

Nessa mesma lógica, a performer de Biokhraphia, ao se 

fragmentar, não cria três máscaras fixas, assim como também não 

estabelece nenhuma verdade ou mentira. Ao confronta-se consigo 

mesma ela joga com verdades que ela mesma desfaz. Não há uma 

síntese do que seja essa identidade, que assuma o sentido de verdade e 

que nos leve a identificar qual das vozes é a real performer. Ao 

contrário, o jogo, os confrontos que se estabelecem nos levam às múltiplas possibilidades, 

como se cada confrontamento representasse a oportunidade de enveredarmos por uma nova 

verdade, ou de uma nova mentira. 

Ao recusar sínteses, o rastro apenas vislumbra um futuro que não se concretizará, 

assim como também não terá como realizar um caminho de volta, porque o signo, resultado 

do remetimento de rastros, ao se diferenciar, apaga o seu antecedente. 

 

O rastro não é somente a desaparição da origem, ele quer dizer aqui – no 
discurso que proferimos e segundo o percurso que seguimos – que a origem 
não desapareceu sequer, que ela jamais foi retro constituída a não ser por 
uma não origem, o rastro, que se torna, assim, a origem da origem. 
(DERRIDA, 1999, p.75) 

 

Assim como o apagamento não descarta o signo, cada uma das três vozes, 

funcionando como rastro, não representam nem uma ausência, nem uma presença. Isso porque 

tanto o áudio quanto o vídeo marcam a presença de um corpo que está ausente, assim como o 

Indecidível: 
Elemento 
ambivalente sem 
natureza própria 
que não se deixa 
compreender nas 
oposições binárias. 
Sem referente 
permanente, está 
sempre no meio 
contendo dois 
termos 
simultaneamente e 
oscilando entre 
eles sem cair em 
sínteses 

Ausência: Diz 
respeito ao 
descentramento do 
signo, ao que não 
está evidente, que 
não pertence ao 
agora do rastro. 

Presença: Efeito 
da escritura seria o 
momento 
passageiro do 
significado, a 
referência 
momentânea num 
sistema de 
diferenças em 
movimento. 
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corpo da performer que, ao se fazer ausente por trás das mídias, se faz 

presente por meio delas. Nesse jogo, assim como o rastro, cada uma das 

vozes torna-se sua própria origem. 

Esse jogo de ausência-presença do rastro, por princípio, 

indecidível, só é possível porque ele está sob-rasura. Na prática, 

funciona como uma palavra que, ao ser riscada, continua lá, só que 

suprimida. Assim funcionam os rastros, quando ele é apagado, na verdade, ele continua lá 

para voltar ao jogo de remetimentos sempre que o contexto propício surgir.  

Esse efeito de rasura pode ser melhor visualizado se pensarmos numa cena de 

Biokhraphia em que a tela, na qual a performer fica atrás durante toda a performance, começa 

a se encher de água. Em um dado momento uma bebida tradicional libanesa começa a 

escorrer deixando a água com uma aparência branca leitosa. Nesse instante, enquanto a 

imagem da performer vai sumindo dos olhos da audiência, uma imagem da artista aparece na 

tela sobrepondo-se ao seu próprio rosto, escondido atrás da tela. Nesse momento, a performer 

está sob rasura, invisível aos olhos do público mas presente por meio da imagem projetada. 

Esse tipo de efeito funciona como justaposição de textos que se relacionam 

produzindo mais textos que, por sua vez, entram no jogo de produção de significação da 

performance. Significações que nunca são unívocas ou estáveis, ao contrário, nos colocam 

num estado de instabilidade e incerteza constante, motivo pelo qual a performer de 

Biokhraphia, não só consegue manter o diálogo entre ela e as suas outras vozes, como 

também com o público, aumentando ainda mais a rede de disseminação.  

O próprio nome da performance funciona a partir da lógica do rastro que, ao se referir 

a outro, funciona como uma citação; Biokhraphia -“Bio de bios que significa vida, khara, que 

em árabe significa merda, e phia que em árabe significa na mesma”. 

Esse caráter citacional em que um termo faz referência a outro, sempre esteve presente 

no discurso. O escritor e dramaturgo alemão Heiner Müller, por exemplo, ao partir da ideia de 

que um texto prescinde da influência de outros, ao falar em “diálogo com os mortos” coloca a 

citação como uma proposição de contato com a tradição, de maneira a buscar alternativas para 

realizar uma ligação entre o presente e o passado.  

Na arte contemporânea, a citação, fora do seu contexto original ganha potencial de 

negação e estranhamento. Esse tipo de estratégia se tornou muito comum desde que artista 

como o francês Marcel Duchamp e americano Andy Warhol, por exemplo, usaram objetos 

cotidianos deslocados do seu contexto original, tirando-lhes seu caráter de inteligibilidade 

dando a este objeto outro significado. 

Rasura: Movimento 
de riscar um 
conceito apagando-
o, mas deixando-o 
legível, o que 
possibilita 
reconhecer seu 
rastro. 
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A diferença entre esse caráter citacional e a ideia de rastro disseminado, é que os 

textos produzidos no segundo, ao se inter-relacionarem, não resultam num outro texto síntese 

porque perdem a noção de origem. Assim como cada rastro torna-se sua própria origem. 

Desta maneira, uma citação, ao se relacionar, torna-se, também, sua própria origem, só tendo 

função em relação a outras citações, funcionando como singularidades que se relacionam por 

alteridade num dado contexto. 

Ao se voltar “em direção às formas abertas, lúdicas, optativas, disjuntivas, deslocadas 

ou indeterminadas, um discurso de fragmentos, uma ideologia de ruptura, um desejo de não 

fazer, uma invocação do silêncio”, (HASSAN apud CARLSON, 2009, p.141) a escrita perde 

o caráter de narrativa com começo, meio e fim, estrutura incompatível com o movimento de 

disseminação, porque representa a ideia de conceito fechado. O fim representa um 

fechamento, uma solução à questão. Em contrapartida, ao optar por essa nova lógica, a escrita 

se estabelece enquanto feitura, risco e projeção ao longo do tempo-espaço. Uma noção que 

sempre esteve presente no campo da performance e que no Brasil foi nomeada pelo Renato 

Cohen (1997) como “work in process”. Essa noção de trabalho sempre em processo também 

evidencia a opção pelo caótico, o incontrolável, de jogo aberto com a anarquia e o acaso. 

Na performance, essa cena processual se configura não apenas enquanto mudanças 

que ocorrem de uma apresentação para outra, mas levando-se em consideração os processos 

de negociação que se dão durante a apresentação, resgatam a ideia de intervalo, de “espaço 

entre” da performance. Nesse “outro lugar” e, mediante a impossibilidade de contenção da 

disseminação, o processo de inscrição não finaliza ao fim da apresentação, ela continua pelo 

próprio movimento do pensamento do performer. 

Ela permanece operando por “brisura”, termo que designa a 

capacidade de articulação do rastro e funciona como uma ausência 

produtiva. É por meio da brisura que a Marina articula os processos de 

organização de performances como as já citadas, “Ritmo 0” e 

“Imponderabilia”.  

Outro exemplo da própria Marina, é a performance “The Artist is 

Present” 9 de 2010, na qual a artista ficava em silêncio sentada em uma 

cadeira numa das extremidades de uma mesa, passivamente convidando 

os visitantes a se sentarem em frente a ela durante o tempo que eles quisessem.  

Realizando esse procedimento cria-se uma especie de fenda no fluxo cotidiano. Ao se 

estabelecer essa ruptura, a artista se posiciona num “entre lugar” onde ela pode articular 
                                                           
9 Figura 4, pág. 12. 

Brisura: Diz 
respeito às fendas, 
às falhas presentes 
em todo sistema. É o 
que nos permite 
situar o pensamento 
derridariano no 
“entre lugar”, 
enquanto 
indecidível. 
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espaço e tempo. Nela estão acontecendo uma infinidade de conexões entre diferentes rastros 

que se materializam no próprio corpo da peformer. Ao se colocar de maneira a chamar o 

público a se sentar, ela disponibiliza uma espécie de conexão com esses textos que ela está 

produzindo. O interator, sentado a sua frente estabelece um diálogo silencioso com ela. 

Embora ela não responda, os corpos de ambos se colocam em conexão, texturas são criadas 

nesse espaço em aberto e por isso a obra só fica completa porque existe essa troca entre dois 

corpos presentes. 

Da mesma forma como no trabalho da Abramovic, ao assumir 

essas fendas, o signo entra nessa nova lógica complexa, se situa num 

entre, que é a indecidibilidade. Esse “outro espaço” da diferença, trata 

dessa abertura que é dentro e fora, presença e ausência, trata-se de 

suplementariedade e não mais oposição. É por causa dessa brecha, onde 

se instala a indecidibilidade, que se torna impossível chegar a qualquer 

conclusão ou síntese fechada, onde a única possibilidade de significação 

se configura como um não saber. 

Esse “outro espaço” é o lugar da diferença que se caracteriza, 

não pela relação de diferença entre coisas diferentes, mas entre rastros, 

corpos, individualidades que só o são por serem rastros de outros rastros, ou seja, o que quer 

que se apresente, só o faz por sua diferencialidade.  

Trata-se de uma espacialidade que representa separação, uma ruptura em que a 

identidade de cada termo depende de outros termos, ao seu redor, no sistema. Ao mesmo 

tempo, representa uma temporalidade no modo como cada termo é diferido, adiado no tempo, 

pois sua identidade depende de termos que existem tanto antes quanto depois dele. 

Ao fragmentar sua própria imagem, a performer de Biokhraphia, passa a trabalhar a 

partir da diferença, ou différance como designou Derrida. Isso acontece porque essas vozes 

não representam uma homogeneidade, cada uma delas funciona como uma máscara diferente 

da própria performer. É exatamente a impossibilidade de tornar idêntico o diferente que 

caracteriza o caráter aporético da alteridade em Derrida.  

Isso acontece porque o outro, enquanto sua própria origem, é marcado pela 

singularidade. Apesar de único, de representar um ponto distinto em meio à pluralidade, não 

funciona como uma unidade autônoma, porque essa singularidade carrega, como sombra, o 

rastro do que lhe é diferido, das outras possibilidades, do que não é conhecido. Por isso 

Derrida fala que o outro não é independente, que ele só existe em nós, e da mesma forma, 

Suplementariedade: 
É o movimento de 
substituições no 
campo da 
linguagem porque o 
suplemento 
funciona como uma 
adição, um 
significante que 
substitui e supre 
uma falta do 
significante, dando-
lhe o excesso de que 
necessita. 
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carecemos de qualquer autonomia em relação a esse outro. Assim como os rastros que 

dependem um dos outros, a relação eu/outro só existe enquanto interdependência. 

A falta de uma origem, no sentido de algo externo que sirva de modelo, representa 

lidar com o desconhecido, com o caótico. E é exatamente esse medo de lidar com o 

desconhecido que impulsiona o homem a criar meios de organizar o caos, numa tentativa de 

tornar conhecido o desconhecido. Derrida (2010), ao tratar dessa relação, esclarece que é a 

falta de um referencial modelar, que sirva de fonte para um vocabulário e ações canônicas, 

que mantém a cultura em permanente construção. E é no intuito de manter esse movimento de 

criação que a desconstrução se propõe a quebrar com a ideia de referente externo, modelar, 

porque este ao tornar o diferente igual, mata o desejo de descoberta do que é estranho, 

diferente e desconhecido. 

Da mesma forma, a performer em Biokhraphia ao se relacionar com o seu outro, ao se 

defrontar com a própria estranheza de si, com o que não lhe é conhecido de si mesma, 

estabelece uma relação difícil. Ao invés de suprimir o outro e então torná-lo igual, como nas 

tentativas de eliminar uma das vozes, ou se colocar como o referencial de origem, como ela 

tenta fazer quando, respectivamente, desliga o gravador, ou senta numa cadeira fora da cena, 

numa tentativa de colocar-se a parte da relação, ela opta pela alteridade, a partir do que lhe é 

diferente ao não concretizar nenhum dos exemplos acima citados. 

A cena só acontece porque a performer assume uma atitude de enfrentamento e 

negociação com o outro e nisso resulta uma atitude de desconstrução que se reflete na maneira 

como se organizam os elementos que constituem a própria escritura da performance. 

Ao ligar novamente o gravador ela escolhe manter a relação com o desconhecido, 

única forma de conservar a força impulsionadora do diálogo, da troca, que é o desejo de 

tornar conhecido o desconhecido, de dar ordem ao caos. Da mesma forma, ao manter esse 

desejo que é a própria manutenção do diálogo, ela percebe a impossibilidade de colocar-se à 

parte dele, porque as vozes estão sempre se remetendo umas às outras, não há um “fora”. 

Outra maneira de perceber essa lógica que, como causa e efeito, caracteriza a própria 

escritura, é o movimento de repetição que, ao acontecer, o faz diferente. Em Biokhraphia, 

quando se tenta voltar a um determinado assunto repetindo uma mesma pergunta, a resposta é 

sempre diferente e é exatamente no fato de ser diferente que reside o impulso de manutenção 

do diálogo. 

Esse constante deslocamento na performance, gera um fluxo incessante de ideias que 

se dão, não por oposição, mas que se requisitam numa negociação perene com o outro, com 
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sua estranheza e irredutibilidade e que funcionam como a própria possibilidade de criação ou 

produção.  

No trecho abaixo, extraído da performance Biokhraphia, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diálogo que se estabelece entre a performer e o seu áudio se desloca de uma lógica 

para outra sem grandes preocupações. Os assuntos, temáticas, as questões vão surgindo e 

desaparecendo num fluxo que não respeita uma ordem prévia, ou busca estabelecer um 

significado. Eles vão se requisitando e se complementando segundo uma lógica que a 

performer resume quando fala em “associação de ideias”. 

Nesse sentido, a différance funciona como uma linha de fuga que se projeta através de 

um jogo incessante de deslocamentos, apontando sempre para um mais além, uma vez que 

não se deposita num significado ou permite ancoramentos definitivos, mas promove uma 

manutenção da própria disjunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁUDIO: Não, quero dizer teatro no Líbano. Você acompanha o teatro libanês desde a sua criação até hoje. 
Você já assistiu muitas peças. E você já leu muito sobre elas... 
ARTISTA: Escuta... Eu vou te contar sobre o sonho que eu tive... Sonhei que estava andando na rua, indo de 
um escritório para... Para obter uma licença para exumar o meu túmulo. 
ÁUDIO: Desculpe? 
ARTISTA: meu túmulo, meu túmulo... Eu fui a mais de cem escritórios. Eles se recusaram. Então eu decidi 
exumá-lo sozinha. Depois de muito esforço, consegui chegar ao meu caixão. Mas quando eu abri a tampa, eu 
não encontrei o meu cadáver. Em vez disso, eu encontrei meu pai. Demorou muito para eu interpretar este 
sonho. 
ÁUDIO: O que você está querendo dizer... Que o teatro libanês é a besta? 
ARTISTA: Não! O que o teatro libanês tem a ver com isso? Eu estava realmente tentando dizer-lhe sobre um 
sonho e eu não quis dizer nada com isso... E eu não sei por que me veio à mente. "Association d'idée"...? 
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PERFORMANCE COMO ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trecho acima, apesar de longo, foi escolhido para demonstrar um dos momentos da 

performance em que a escrita está funcionando como espaço-tempo fluido e mutante, cheio de 

idas e vindas, de múltiplas possibilidades de conexões. Apresentando-se como rede, foi sendo 

construído a partir de uma série de negociações com o outro dentro de um contexto, meio pelo 

qual não apenas se deu o diálogo, mas, principalmente, se estabeleceu a manutenção do 

mesmo, seja em relação às vozes da performer, seja em relação ao público.  

Para entender como esse tipo de organização se configura na performance, de maneira 

geral, é preciso entender que lugar é esse onde a ela é permitido não apenas funcionar como 

nó, como rastro, não apenas produzir links, mas também, ela própria, funcionar como um link 

de um grande hipertexto que preexiste ao performer e que continua seu processo de escritura 

mesmo depois da performance finalizada. Conhecendo esse outro lugar é possível entender 

como ela mantém-se a parte de qualquer institucionalização, hierarquização, fixação, ou 

mesmo definição. Estar nesse “outro lugar” torna possível estabelecer uma relação de 

alteridade a partir das diferenças. 

Esse lugar, de inicio, já se configura como um espaço diferenciado que, assim como a 

brisura derridariana, apresenta-se como um entre, uma fenda na estrutura, um vazio que 

funciona como ausência produtiva, um espaço em aberto. Comumente identificado com o 

ARTISTA: Não. Eu, por exemplo... Eu não tenho nada a ver com a geração da guerra. Eu sempre me senti 
diferente. Como mais ninguém. Eu sou especial. Uma pessoa como eu poderia ter cometido uma revolução 
pessoal, com ou sem uma guerra civil, ou qualquer outra circunstância histórica, aliás. 
ÁUDIO: Por quê? Como? Por quê? 
ARTISTA: Você está me pedindo para entrar em assuntos pessoais. 
ÁUDIO: Mas é importante para nós. 
ARTISTA: Ok. Durante muito tempo, recusei-me a trocar a roupa de baixo. Acho que fiquei por cerca de 
seis, sete meses com a mesma roupa de baixo. Claro, eu costumava esconder esse fato de todos. Mesmo a 
minha família, [...] nenhum deles notou nada. Em algum momento, o cheiro se tornou insuportável. Onde 
quer que eu fosse eu era seguida por um mau cheiro. [...]. Onde quer que eu fosse, as pessoas me evitavam. 
[...] Quando descobriram em minha casa, eu esperava ser punida. Mas, ao invés disso, eles foram 
indulgentes comigo, eles me deram presentes. E desde então, toda vez que recebo uma lufada de um cheiro 
ruim, eu acho que vão suspeitar que sou eu. Isso deixou uma marca profunda, no profundo do meu ser. 
Então, o que é isso? Isso é algo cem por cento psicológico. Particular. Pessoal. Essa relação kafkiana com o 
cheiro é um milhão de vezes mais emocionante para o artista do que qualquer outro incidente históricos 
como a guerra ou algo parecido. 
 (Artista para o gravador e rebobina a cassete para o começo) 
ÁUDIO: Ela estudou teatro no Instituto de Belas Artes na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
Libanesa. Ela recebeu... 
(a Artista interrompe o gravador novamente, e agora avança a fita cassete). 
ÁUDIO: Nossa entrevista hoje será sobre o seu novo trabalho. Por que você o chama de Biokhraphia? 
Artista: "Biokhraphia" é uma palavra que não significa nada. 
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conceito de liminaridade do antropólogo britânico Victor Turner (1982), assume o sentido de 

ruptura no fluxo cotidiano e, como tal, revela uma nova maneira de olhá-lo, ao promover um 

deslocamento de onde vemos as coisas. Nesse lugar, a performance funciona como subversão 

e marginalidade por estar sempre à margem dos processos sociais, motivo pelo qual é 

configurada como o resto, a sobra da estrutura simbólica configurando-se como um 

inacabamento de soluções. 

Ao considerar a dinâmica de transformações da cena social, Turner (1982) concebe um 

mundo em processo no qual existe o drama social e rupturas dentro de uma estrutura de 

relações regulares. Nas sociedades tradicionais, essas áreas onde condições fixas se abrem 

para o fluxo de mudanças e reorganizações, como nos rituais, são chamadas por Turner, de 

liminares. Nas sociedades contemporâneas esses rituais são vistos como fenômenos liminais, 

ou seja, que se realizam fora dos processos normativos da experiência vivida. Trata-se da 

característica própria da performance que é se estabelecer na ruptura do fluxo cotidiano, 

articulando espaço-tempo do “entre-lugar”. Para o antropólogo britânico, tanto o ritual quanto 

as artes performativas são geradas dentro do mesmo processo liminar do drama social. 

A liminaridade representa uma experiência concreta de estar à margem, dando a 

oportunidade de representação simbólica de papeis invertidos em relação à posição, ao status 

e ao lugar que se ocupa dentro da estrutura. Nesse aspecto, orienta-se no sentido da inversão, 

um dos chamados “duplo gesto desconstrutor” que em conjunto com o deslocamento 

possibilitam romper com as oposições binárias. 

Ao propor uma inversão, o procedimento da desconstrução inverte a hierarquia, de 

maneira a possibilitar a análise de tudo o que estava recalcado pela ordem anterior, assim 

como os interesses que a sustentam. A liminaridade, ao efetuar a inversão, estabelece um 

corte no fluxo cotidiano que não se mantém. Seu caráter de efemeridade tem como princípio a 

impossibilidade de manter-se porque, caso isso ocorra, ou haverá uma mudança radical na 

estrutura social, ou está nova ordem se orientará para uma institucionalização.  

Nesse aspecto, faço uma ressalva ao termo liminaridade porque, ao só inverter as 

posições, ela mantém o sistema de oposição binária, uma vez que só há uma troca dos termos 

da hierarquia. Como é momentâneo, ao seu fim, o instante liminar tende a voltar ao estado 

anterior, pelas ressalvas feitas pelo próprio Turner e já citadas anteriormente. Essa 

característica, a meu ver, mantém o conceito de liminaridade ligado à ideia de fronteira no 

sentido clássico, enquanto espaço compartimentado. Como não se propõe a efetivar um 

deslocamento efetivo e contínuo, acaba não rompendo com a ideia de centralização ou 

oposição. 
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Pensando a partir da desconstrução, esse caráter opositivo que se mantém no processo 

liminar, talvez aconteça porque, ao propiciar a inversão e dar voz à minoria, ao que estava 

secundário, dominado, a liminaridade não prevê um deslocamento deste termo para um lugar 

onde não seja mais visto como oposto, mas sim como suplementar. 

Ao deslocar é possível fazer surgir um conceito novo, sem compromisso com origem 

anterior porque objetiva se desviar da oposição conceitual que o abrigava. Desenraizado, não 

se trata simplesmente de uma terceira posição, uma nova síntese que possa ser apropriada por 

qualquer outra oposição, o que surge é um novo termo que perpetua a disjunção. 

A globalização e mundialização resultante das novas tecnologias e do ideal de 

comercio liberal mundial suprimiram obstáculos de espaço e tempo, colocando a noção de 

fronteira em crise. Contudo, como afirma o antropólogo francês Marc Augé, “as fronteiras 

não se desfazem jamais, elas só se redesenham, é o que nos ensina o movimento do 

conhecimento científico que desloca progressivamente as fronteiras do desconhecido” (2010, 

p.25). 

A fronteira clássica, de caráter fixo, ganha contornos de mobilidade para atender às 

novas realidades espaciotemporais. Nessa nova configuração o caráter de mobilidade assinala 

um espaço complexo, emaranhado, onde um conjunto de rupturas existe sobre um fluxo de 

continuação, de extensão, tornando a fronteira, uma noção instável por sua necessidade de 

mobilidade. Esse novo mapa, como coloca Deleuze & Guattari (2000, p.20) é “... aberto, é 

conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber 

modificações constantemente”. 

Nessa nova cartografia, a performance se localiza no entre, não representando, 

segundo Augé (1994), nem um lugar (identificação), nem um não-lugar (não-identificação). 

Isso acontece porque, invariavelmente, ela não se estabelece em nenhum desses espaços de 

modo a evitar um processo de institucionalização, meio pelo qual a performance adquire o 

poder para subvertê-la dentro da própria estrutura que a mantém, uma estratégia própria da 

desconstrução. 

Tendo em vista que um lugar pode ser definido como 

 

[...] identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir 
nem como identitário, nem como relacional nem como histórico definirá um 
não-lugar. A hipótese aqui defendida é de que a sobremodernidade é 
produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares 
antropológicos e que contrariamente à modernidade baudelairiana, não 
integram os lugares antigos: estes repertórios classificados e promovidos a 
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‘lugares de memórias’, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. 
(AUGÉ, 1994, p.73) 

 

Ao passo que o não-lugar, resultado da superabundância, característica da pós-

modernidade (chamada por ele de sobremodernidade10), seria um local de passagem, criado 

para o transporte, comércio, tempo livre, são locais vazios de identidade histórica, vivencial, 

resultantes da perda de relação afetiva entre indivíduos ou comunidades, onde o espaço não 

cria identidades singulares ou relacionais, tornando-o um local de solidão. 

 

OUTRO LUGAR NO SISTEMA 

 

Transpondo essas noções para o universo da arte, podemos verificar como a 

performance, nesse “entre” consegue, não apenas fugir da normatização da sociedade como 

um todo, mas também do próprio sistema institucionalizador da arte. 

A partir do que coloca a filósofa francesa Anne Cauquelin (2005), o sistema de arte 

contemporânea configura-se enquanto um esquema de produção-distribuição-consumo. 

Sistema regido pela comunicação, tem como lei básica a mesma que conduz à emissão e 

distribuição de informação. Diferente do que acontecia na modernidade, o artista 

contemporâneo lida com quase signos e com a especulação do seu valor dentro da rede de 

informação. Artista e obra, nesse esquema, são objetos a serem disponibilizados na rede que 

caracteriza o sistema de arte. Como na cena que se segue, a arte entra num esquema de 

banalização simplista e mercadológico, característico do mainstream, em que artista e obra 

caem no sem sentido, na falta de conteúdo, onde a ação torna-se pastiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Sobremodernidade, assim como Modernidade, Pós-Modernidade e Hipermodernidade, é mais um conceito que tenta dar 
conta da complexidade contemporânea. Baseia-se na teoria de que vivemos uma lógica de excessos: o da informação, das 
imagens e do individualismo. Tais questões já foram apontadas por outros teóricos como o geógrafo Milton Santos para 
quem nosso tempo é marcado pelo dinheiro e a informação. A ensaísta argentina Beatriz Sarlo fala do fenômeno de zapping 
como resultado da veiculação de uma enorme quantidade de imagens. E por fim o sociólogo polonês Zygmunt Bauman trata 
do individualismo ao falar sobre a fluidez e das relações sociais. 

ARTISTA: Uma vez, por acaso, li umas linhas para ele... Não me lembro de quem... Como: "É o suficiente 
que alguém faça algo... qualquer coisa. Por exemplo, alguém que... atravessa uma rua e outra pessoa está 
assistindo... esse ato, em si, é suficiente para ser  teatro. " Ele achou isso agradável. Ele ficou convencido. 
Desde então, ele decidiu que não deve se preocupar em colocar todo esse esforço, toda essa energia, suor e 
coragem para o teatro quando na verdade é tão simples. 
ÁUDIO: Mas há um público também. Quero dizer... Que estão pagando o preço de um ingresso... Não para 
ver um ator interpretando uma peça que qualquer um pode fazer... Eu acho que eles merecem ver o talento, 
habilidade, criatividade, engenhosidade... 
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Ao problematizar a sua relação com a arte e, por consequência, com o sistema, a 

performer, não só trata do assunto como se vê obrigada a posicionar-se politicamente frente a 

ele, estreitando a relação do público e do privado da artista. 

Na rede da arte contemporânea, o artista é obrigado a aceitar suas regras, precisa 

renovar-se e individualizar-se para não desaparecer no movimento de nominação desta. Para 

isso, ele acaba entrando na repetição e redundância. O que prevalece é a rede, inclusive sobre 

os conteúdos, porque o que interessa é menos a obra e muito mais a sua exposição, esta é que 

carrega a significação. No fim, o público consome a rede e esta consome a si própria. 

 

Sozinho, mas semelhante aos outros, os usuários do não-lugar está com este 
(ou com os poderes que o governam) em relação contratual. A existência 
desse contrato lhe é lembrada na oportunidade (o modo de uso do não-lugar 
é um dos elementos do contrato, a passagem que ele comprou, o cartão que 
ele deverá apresentar no pedágio, ou mesmo o carrinho que empurra nos 
corredores do supermercado são a marca mais ou menos forte desse 
contrato). (AUGÉ, 1994, p.93-94) 

 

A interatividade dessas redes que “interconectadas se auto organizam, repercutindo 

umas nas outras” (CAUQUELIN, 2005, p.60) cria uma circularidade onde a falta de 

referência da informação gera um problema. A falta de uma orientação principal, de um autor 

definido, influencia negativamente o mercado de arte e o conteúdo das obras. 

Lembrando dos três excessos apontados por Augé (1994) como característicos da 

contemporaneidade, podemos dizer que o sistema de arte, em consonância com o mercado 

global, também é regido pelo excesso de informação, imagens e individualismo. 

Desta maneira, assim como os não-lugares contemporâneos, dedicados à passagem e à 

circulação, o sistema de arte torna-se o mundo da redundância, mundo do muito cheio e da 

evidencia. Cria-se um paradoxo em decorrência da circularidade da rede. A necessidade 

constante de renovação, como consequência, gera uma repetição que, homogeneizada, leva a 

uma saturação da obra e do artista. 

O que, inicialmente, deveria gerar uma autonomia, torna-se negativo porque é limitada 

no sentido de que a sua manutenção se dá pela redundância que leva a um desgaste, a uma 

ARTISTA: Mas na realidade eles não estão pagando o suficiente. Deixe que eles paguem, e nós vamos 
mostrar a eles o que eles querem ver. Vamos cantar, vamos dançar, vamos emocionar, vamos nos expressar, 
vamos gritar, vamos pular como chimpanzés, vamos comer merda de símio para eles. 
ÁUDIO: Sério? Se eles pagam o suficiente, você poderia fazer tudo o que pedirem? 
ARTISTA: Você acha que eu sou uma puta? 
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saturação. A rede digere as informações novas, os acontecimentos e os distribui de maneira 

homogênea, anulando as diferenças. Nesse caso, o autor não é tido como origem e o 

acontecimento deixa de ser novidade. 

A consequência é que todo conteúdo encontra-se no mesmo plano, na mesma 

circularidade, assim como nos espaços de não-lugar, onde o indivíduo é só mais um. No 

sistema saturado, o objeto artístico carece de singularidade e individualidade. 

Nesse contexto, as relações que se estabelecem entre o público e a arte, assim como 

entre o artista e a obra com o sistema, são feitas por meio de um contrato invisível, silencioso, 

mas presente. Nele fica estabelecido que as relações sejam regidas pelo próprio sistema, que 

passa a determinar o que é arte, sem que haja necessidade de relação com a obra ou com o 

artista. 

Sobre essas relações, num dado momento, ao falar sobre sua atitude frente ao teatro no 

Líbano, a performer de Biokhraphia trata das implicações que a arte, transformada em não-

lugar, traz para a recepção, tornando-a vazia e passiva. 

 

 

 

 

 

Nesse momento a performer, ao ser questionada sobre uma definição de teatro, tendo 

em vista que toda sua formação é nessa área, ela, numa atitude radical, responde que rejeita o 

teatro e tudo que se relaciona a ele. Ao colocar essa questão, a performer problematiza os 

meios de criação, tendo em vista a necessidade de promover uma recepção ativa no 

espectador. Maneira pela qual é possível colocá-lo e mantê-lo em constante diálogo com a 

obra, criando relação, gerando desta forma um lugar. 

Essa é a diferença entre a rede de arte contemporânea, responsável por gerar 

homogeneidade e redundância e o tipo de rede que a escritura propõe, enquanto sistema que 

trabalha a partir das diferenças. A rede que ela cria funciona segundo um conjunto de termos 

que estão em constante relação com outros, gerando um processo contínuo de produção de 

novos discursos. Termos que são tratados enquanto heterogeneidade, por suas diferenças, o 

que possibilita que dentro do complexo sistema criado, cada um desses termos produza 

conexões próprias, ou seja, funcionem, também, como um hipertexto. 

Trazendo essa discussão para o contexto específico da performance, é importante ter 

em vista que, ao propor uma diálogo com o público, a performance cria um espaço-tempo 

ARTISTA: Eu não vou. Eu não compareço. Eu me recuso. Ou, eu sento na primeira fila, com as minhas 
laricas, mastigo minhas nozes, bebo refrigerante. 
ÁUDIO: Você já fez isso antes?  
ARTISTA: Não. Nunca. 
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aberto e vazio o que, para muitos teóricos, caracteriza um dos grandes males da pós-

modernidade e do sistema de arte porque é sinônimo de falta de valor. Contudo, é exatamente 

essa característica que, como coloca a pesquisadora-performer brasileira Naira Ciotti, confere 

à performance  

 

[...] a mobilidade que outras linguagens artísticas não possuem. Ela pode 
acontecer em qualquer lugar preparado para recebê-la. Ao acontecer num 
determinado lugar a performance atua sobre o espaço de maneira evidente, 
alterando suas funções. Portanto, a performance conversa com a Arquitetura. 
Somente quando o lugar é imantado com a performance, ela está realmente 
acontecendo, ou seja, qualquer lugar pode ser utilizado para a realização de 
uma performance, mas este lugar fica temporariamente alterado em todas as 
suas qualidades. (CIOTTI, 2005, p.165) 

 

Isso acontece porque o vazio de que ela trata relaciona-se com o espaço da brisura 

derridariana. Essa relação confere à performance o poder de valorizar o vazio, relativizando-o. 

O que possibilita que a performance, no momento em que acontece, estabeleça lugares. 

Nestes, os indivíduos são tirados de sua posição de testemunhas anônimas para se tornarem 

parte integrante num processo de alteridade onde seus sentidos individuais e coletivos são 

solicitados na ação. Ao mesmo tempo, essa lacuna, onde ela opera, a permite manter-se de 

passagem, errante, sempre a definir, características que são próprias dos não-lugares.  

Esse “entre”, espaço vazio, “tempo morto”, que marca a performance e o processo de 

escritura, funciona como um intervalo sinalizando aquilo que ainda não é percebido, que 

ainda não está presente. É nesse espaçamento que se dá a articulação espaciotemporal: o vir-a-

ser tempo no espaço e o vir-a-ser espaço no tempo, ou seja, a própria indecidibilidade. 

Essas questões espaço-temporais sempre foram e continuam sendo importantes para a 

performance, porque funcionam como dispositivo de fuga da economia de mercado. 

Característica que, junto à pesquisa de novos materiais, já se configurava como inquietação 

artística desde o fim da década de 60 e inicio década de 70, período que, como coloca 

Goldberg (2006), a performance passou a ser aceita como meio de expressão artística 

independente. 

Nesse período, a arte conceitual e o minimalismo, por exemplo, em resposta ao museu 

e galeria, vistas como instituições de comercialismo, procuraram redefinir o sentido e a 

função da arte. Com esse objetivo, além de atacar as instituições, dispensaram o crítico de arte 

como mediador e passaram, eles mesmos, a escrever seus próprios textos, com suas novas 

diretrizes e comunicá-las ao público, movimento que se caracterizava pelo fato de cada ação 

representar uma parte dentro de um movimento geral de investigação dos processos artísticos. 



41 

Tratar desses movimentos é remontar aos primórdios da performance no século XX e, 

por consequência, entender algumas das modificações que vem sofrendo nesse período. A arte 

conceitual, por exemplo, ao considerar o objeto artístico como fantoche no comércio de arte, 

desmaterializa-o, restando apenas seu conceito como matéria de arte. Por esse motivo, a 

performance é devedora desse movimento, porque foi a partir das experiências com o tempo, 

espaço e material, sem a pretensão de representação dos mesmos em forma de objeto, que 

levou os artistas conceituais a enxergar o corpo como a melhor opção de materialização 

desses conceitos.  

Por ser um meio direto de expressão, o corpo em performance era vivenciado 

simultaneamente pelo performer e o público. Assim diminuía-se a alienação entre objeto e 

público, característica que a performance carrega consigo. Como coloca Ciotti, em verbete 

publicado na Enciclopédia Itaú Cultural: 

 

Advinda da conceitual art, a performance produz experiências de tempo, 
espaço e materiais, como meios de expressão, traduzindo conceitos em 
trabalhos de ação. A performance é uma Arte do Corpo, onde os artistas 
usam suas próprias personas como esculturas vivas ou corpos instalados no 
espaço. Remetendo-nos ora ao aspecto pessoal das autobiografias, ora à 
memória coletiva dos rituais, também estão em cena condutas da vida 
cotidiana. Na estratégia da performance, o público é o interlocutor. A 
audiência é provocada a enactuar, um processo onde o cognitivo e o artístico 
estão entrelaçados. 

 

Se por um lado a arte conceitual traz à tona o corpo do performer como meio de 

materialização de conceitos, do outro a arte minimalista traz para a performance, em 

específico nos seus primeiros anos, a ideia de essência representada pelo paradigma da 

presença pura, imediata, real, como se propunham as experiências dos  happenings, por 

exemplo. Essa característica de presença de orientação fenomenológica, por exemplo, 

representa uma das mudanças conceituais pelas quais a performance vem passando nas 

ultimas décadas.  

Ao tratar da relação performance e pós-modernismo, Marvin Carlson (2009) chama a 

atenção para o fato das primeiras performances, enquanto artes do corpo, sob a influência do 

minimalismo, se orientarem na direção de um essencialismo representado pelas operações do 

corpo no espaço. Tal característica as levava a reivindicar uma presença pura, no sentido de 

essência legitimadora. Contudo, como aponta o autor, tal concepção torna-se mais complexa 

com o pós-estruturalismo levando ao questionamento dessa plenitude de abordagem 

fenomenológica. Pensada desta forma,  
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[...] a ideia de presença do corpo performático substituiu ‘a estética da 
presença imanentista’ que procura transcender a história e escapar à 
temporalidade, para uma ‘estética da ausência’ que aceita a contingencia e o 
‘choque’ do cotidiano com a arte. (SAYRE apud CARLSON, 2009, p.152). 

 

Não se trata de substituir um termo pelo outro, mas sim estabelecer um jogo constante 

de presença e ausência rejeitando a forma estática pela descontinuidade do processo. 

Ao pensar a performance como um jogo contínuo de significações sem a fixação de 

um sentido pleno e final, a performance difere da arte conceitual e do minimalismo. Assim 

sendo, ao invés de, “incorporar e codificar algum sentido, reduzindo as artes às suas 

essências, a performance pós-moderna apresenta-se como uma quebra incoativa, um 

movimento contínuo, um deslocamento ou reposicionamento”. (PONTBRIAND apud 

CARLSON, 2009, p.155) 

 

DES - APROPRIAÇÃO 

 

Quando a teórica norte-americana Peggy Phelan (1993) diz que a única vida da 

performance é o presente, ela a coloca num outro regime econômico, caracterizado por seu 

dispêndio sem reserva, o mesmo da escritura, segundo Derrida (apud CONTINENTINO, 

2006). Ao optar pela ausência, a performance se utiliza da ideia de tempo, como alternativa 

para manter-se fora do sistema econômico de circulação da arte.  

Isso acontece porque faz uso de sua imediaticidade, não para torná-la um presente 

eterno ou pleno mas para, no dado fragmento de tempo que ocupa, conseguir se conectar com 

o que a cerca, já tendo em vista o seu futuro que é a desaparição. Assim como o rastro, a 

performance só permanece viva no seu apagamento. É só por meio dessa “morte”, que ela 

mantém viva e deslocada e sobrevive na sua iterabilidade.  

Nesse sentido, assim como na desconstrução onde o texto só sobrevive para além do 

seu autor e do seu contexto, de modo a não estar sujeito a um dono (aqui tratado como 

qualquer contorno repressivo), a performance só mantém-se viva, enquanto tal, quando 

desaparece, porque assim ela não se deixa apropriar, pela instituição, pelas leis de mercado. 

“Ao acontecer ela torna-se visível e desaparece na memória, na invisibilidade, fugindo a 



43 

qualquer controle ou regularidade. Não reprodutiva, não pretende conservar nada, se gasta 

durante sua existência” (PHELAN, 1993, p.148, tradução minha) 11. 

Por isso ela funciona como um “efeito de presença” que, para Derrida, corresponde ao 

momento (sempre passageiro) em que o rastro assume a posição de significado na cadeia de 

disseminação. Enquanto visível a performance funcionaria como esse “efeito de presença” 

materialização efêmera de uma cadeia de disseminação. Ao desaparecer mantém-se como o 

próprio movimento irruptivo da disseminação e, como tal, apresenta-se como a possibilidade 

da catástrofe, do rompimento com todos os sentidos organizados e hierarquizados, de toda 

identidade e não como modelo canônico para o mercado de arte, passível de mercantilização. 

É partindo desse princípio que Phelan, assim como a performer de Biokhraphia, veem 

na efemeridade o caráter ontológico da performance, mantendo seu princípio de 

irreprodutibilidade por meio de seu desaparecimento. Isso acontece porque mesmo com todo 

aparato tecnológico disponível, a performance não é suscetível de reprodução, “ocorre durante 

um tempo que não será repetido, pode-se performar novamente, mas essa repetição marca a si 

própria como diferente” (PHELAN, 1993, p.146, tradução minha) 12. 

Ao trabalhar tendo a perspectiva da diferença, a performance foge do esquema 

tradicional de representação baseado na semelhança e repetição que como coloca Carlson 

(2009) é próprio da ideologia do visível que tenta estabelecer e controlar “o outro” como “o 

mesmo”.  

Ao se configurar com uma representação sem reprodução, ou seja, a partir da lógica da 

ausência, a performance ganha força ao tornar-se visível, apresentando-se como um presente 

violentamente carregado, porque não passa de um momento para mergulhar na invisibilidade. 

A performer de Biokhraphia, fazendo referência à condição política da Líbia, explica 

que, ao contrário da resistência islâmica que registra suas operações para provar sua 

existência porque acreditam que só assim elas podem ser reais, ela, a performer, quando usa 

sua imagem é para confirmar sua morte. Morte porque a performance se configura como um 

presente que, por convicção, já vislumbra um futuro que é o próprio passado que ela se 

tornará. E brinca com essa ideia ao fim da performance quando drena sua imagem da tela, 

onde é projetado o vídeo, e a coloca em garrafas que ela mesma vai vender na saída do teatro. 

A imagem guardada, enquanto registro, está morta, não representa a performance, e 

como tal, enquanto vestígio, é colocada à venda, voltando a ser matéria do comércio da arte. 

                                                           
11 “In a maniacally charged present – and disappears into memory, into the realm of invisibility and the unconscious where it 
eludes regulation and control.” 
12 “Performance occurs over a time which will not be repeated. It can be performed again, but this repetition itself marks it as 
different.” 
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Ao comercializar o vestígio, o rastro, a performance burla a regulamentação e, para isso, 

subverte a lógica do mercado, ao forjar um objeto artístico que possa ser passível de 

comercialização, assim como sua própria lógica, ao colocar seu registro como mercadoria. 

Pensando em relação ao processo de escritura, pode-se dizer que ao seu fim, um 

momento da performance pode acabar, mas seu processo de escritura continua, porque os 

remetimentos próprios a disseminação, que caracterizam esse processo, não cessam ao fim 

dela, continuam se efetivando no performer e no público criando significações. 

Por esse motivo, ao desaparecer, a performance pode estar oferecendo um exercício de 

memória através da reconstituição do que passou. Reconstituição que se dará por meio das 

experiências individuais de cada um, mantendo o movimento de disseminação, de articulação 

das intertextualidades que se dão por meio das diferenças entre os indivíduos e das próprias 

referências de cada um deles, de maneira a sempre estar produzindo novos significados, 

caracterizando, na verdade, uma nova criação. 

Ao esquecer o objeto, sua ausência força o espectador a lembrar-se dele e assim cria 

em si uma rede de significações e associações. Da mesma forma, a persona, ao fim da 

performance, mantém-se sob rasura à medida que se confunde com a figura do próprio 

performer. O objeto não é recuperado em sua materialidade, na verdade geram-se novos 

objetos, com novos significados. Nesse caráter reside o próprio processo de redefinição de 

identidade do performer. 

Resgatar a experiência a posteriori de uma performance é uma experiência de 

subjetividade própria. Como a artista francesa Sophie Calle que em 1991, no Museu de Arte 

moderna de Nova York, ao criar uma interação entre um objeto desaparecido e o espectador 

que tenta lembrá-lo, demonstra o caráter performativo do ato de lembrar. Isso acontece no 

momento em que ao reconhecer uma ausência parcial, também se reconhece uma presença, 

igualmente parcial. Jogo que não trata de oposições como pode parecer num primeiro 

momento.  

Na verdade, ao recorrer à memória, o objeto em questão permanece rasurado, num 

espaço vazio. A partir do momento que se tenta trazê-lo à tona, o mesmo reaparece não da 

mesma forma, porque sua identidade depende de uma série de remetimentos entre outras 

referências ao seu redor dentro de um sistema, ou seja, do contexto. Portanto, por meio de 

diferenciamento, seja no processo de significação de um mesmo indivíduo ou entre indivíduos 

diferentes, o objeto lembrado, por princípio, já é outro. Nesse sentido, na performance quando 

o sujeito/objeto desaparece o faz no intuito de ser lembrado. 
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Ao deslocar a apropriação da escrita no sentido da desconstrução, o fiz para enfatizar o 

caráter aporético da alteridade que a performance propõe. Maneira pela qual se dá a 

manutenção dessa qualidade outra, que caracteriza seu próprio ser desestabilizado e 

desestabilizante. 

Se a apropriação carrega o sentido, manifesta o desejo de trazer para si, a performance 

se mantém como a própria disjunção desse desejo, tornando impossível sua concretização. Ela 

representa esse outro lugar porque é o próprio desejo de sustentar, com a alteridade, a 

inacessibilidade do outro, mantendo-o desconhecido, fonte principal do desejo de alteridade. 

A performance se auto problematiza por indeterminação configurando-se sempre 

como borrão, ensaio, reformulação, daí seu caráter inaugural, único, intervalar e em processo. 

Ocupando esse “outro lugar”, do indecidível, ela mantem-se num contínuo movimento de 

deslocamento do que é instituído, transformando o “mesmo” em “outro”. No “entre”, a 

performance se apresenta deslocada e sempre em deslocamento, agindo sob rasura sem se 

estabelecer em nenhum lado.  

Nesse contínuo movimento de presença ausente e ausência presente se verifica a 

origem dessimétrica da performance. Como no projeto desconstrucionista do Derrida, 

percebe-se que, à medida que há um desejo de origem, há também uma origem desejada, 

sempre dividida e nunca presente a si. Ao escapar de uma origem definida, ela não evoca uma 

pretensa verdade e, portanto, não gera nem se encaixa em centros de dominação. 

Isso acontece porque ao deslocar não guarda para si o outro, só as marcas deste. Assim 

como o rastro que guarda as marcas de todos os que o precederam, mas apaga-os, a 

performance ao se relacionar, também deixa que a referência, que o outro se vá e se deixa ir, à 

medida que, quando o faz, é sabendo que seu futuro é a desaparição ao adentrar no campo do 

invisível, como coloca Phelan (1993). Ciente de seu caráter momentâneo, no instante em que 

se faz presente se relaciona sem apropriar-se, e sem se deixar apropriar, mantendo a si e ao 

outro diferente. 

É exatamente desse caráter dessimétrico da performance que surge a necessidade de 

negociação com o outro porque, apesar do desejo de apropriação, de devorar o outro, que no 

sentido antropofágico o tornaria “mesmo”, ela se contém porque precisa da diferença para 

existir. O diálogo só existe porque é o desconhecido que cria o desejo. 

 

O respeito ao outro, no momento mesmo onde o experimenta (eu falo aqui 
do comer metonímico como do conceito mesmo da experiência)deve-se 
começar a identificar a ele, assimila-lo idealmente (o que não se pode 
absolutamente nunca fazê-lo sem se digerir ao outro e sem limitar 
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absolutamente a compreensão mesma, a apropriação identificar a 
compreensão mesma, a apropriação identificante) falar-lhe com as palavras 
que passam também pela boca, pela orelha e pela visão, respeitar a lei que é, 
ao mesmo tempo uma voz, um tribunal (ele se escuta, ela está em nós que 
estamos diante dela). O refinamento sublime no respeito ao outro é também 
uma maneira de “bem comer” ou de “o bem comer”, o bem se come 
também. É preciso o bem comer. (DERRIDA apud CONTINENTINO, 
2006, p. 128) 

 

Não se trata de negar a intenção que há na relação de alteridade. Não dissimular a 

violência que lhe é inerente corresponde a estar menos sujeito a ela. 

Por esse motivo, é possível dizer que a performance propõe uma experiência de valor 

num determinado espaço/tempo, sem deixar rastros visíveis, mas que continuam se 

disseminando. Essa independência de sua linguagem em relação a referentes externos impede 

qualquer tentativa de territorialização permanente, tornando-a o território do não 

pertencimento, se configurando como diferente.  

É exatamente por manter-se em fluxo, em constante deslocamento que a performance 

não se deixa absorver pelo sistema de mercado. Ao não assumir um lugar ou não-lugar como 

posição fixa no sistema ela se nega a criar oposições hierarquizantes, a quebrar o jogo que ela 

própria empreende. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que ela pode ser vista como servindo 

à expressão pós-moderna, como sugere o Nick Kaye, por princípio, também nega essa 

condição. 

Ao oscilar entre o estranhamento e a identificação, a performance Biokhraphia se 

instala num “outro lugar”, assim como a terceira margem do rio do conto homônimo do 

Guimarães Rosa. Está além de qualquer lugar, encontra-se entre as beiras, entre dois mundos, 

no meio do rio. Esse “outro lugar”, fica sempre “entre”. Sua condição é de transito sem 

direção determinada, oscilando entre dois polos, eu/outro, expressão coletiva/situação 

individual, público/privado, lugar/não-lugar, arte/vida. 
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“Eu lembro de tantas coisas, algumas delas até 
aconteceram.” 

Tim Miller 

 

PARTE 2. AUTOPERFORMANCE 

 

Caracterizada a performance contemporânea como escritura proponho, no segundo 

capítulo, pensar numa “escritura de si”, parafraseando Foucault (2004), a partir da 

problematização das noções de sujeito e representação dentro de um processo de tessitura de 

textualidades diversas produzidas por múltiplos interatores num jogo de referências de sentido 

relacionados ao “eu” e ao “outro”.  

Partindo do pressuposto de que o objeto artístico, segundo o projeto 

desconstrucionista, caracteriza-se por instituir uma singularidade, uma identidade, pode-se 

dizer que a obra de arte empreende uma biografia ou autobiografia. Ao tentar retratar o “real 

visível”, o artista acaba deixando uma marca pessoal, seu ponto de vista, sua experiência, ou 

seja, sua pessoalidade, o que a relaciona a uma busca por autoria. Contudo, tendo em vista 

nossa inacessibilidade ao ser de origem como modelo total, ao tentar se autografar13 ou grafar 

o outro, o artista acaba empreendendo uma ficção aleatória.  

Por esse motivo, o objeto cultural carrega consigo um erro, uma falta em si. Essa 

incompletude arruína e adia a representação, traindo as pretensões do artista, uma vez que, ao 

traçar, esse captura apenas um traço, um ponto de vista entre infinitos outros. Entretanto, é 

dessa sombra de incompletude e imperfeição, que acompanha toda a obra, que surge o desejo 

pela criação. Como coloca Derrida, “no começo há ruina [...] Como amar outra coisa que não 

a possibilidade da ruína? Que a totalidade impossível?” (2010, p.71). Da mesma forma, a 

performance contemporânea, nos termos em que a estou tratando, assume a lacuna inerente à 

representação. O performer, consciente da impossibilidade de uma “real” autografia no 

processo de escritura, potencializa o seu desejo de criação.  

Dessa forma, assim como no autorretrato derridariano (2010), ao mesmo tempo em 

que o performer busca por uma autoria ao se desvelar, inscrevendo um ato ou uma biografia, 

também assume o ponto cego da representação, recolhendo-se no esquecimento.  

 
                                                           
13 Técnica que permite a reprodução exata de documentos pelo transporte do desenho etc. No sentido dado ao termo por 
Derrida podemos dizer que trata-se não de escrever sobre si, mas se escrever, o que já compreende uma ficção. 
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É exatamente nesse dar-se, se apagando, se escondendo, uma vez que não se propõe a 

representar nenhum modelo canônico, que reside o caráter de palimpsesto da performance e o 

movimento de escritura de si do performer. 

Ao se autografar, o performer o faz na entre-vista14 porque, ao mesmo tempo em que 

traça (trait), termo usado por Derrida para caracterizar o momento de surgimento da memória 

formadora de uma identidade, também retraça (retrait), movimento em que o traço é apagado, 

velado, universalizado. Assim como o movimento de escrita e rasura do rastro (jogo de 

presença e ausência), o escrever sobre si da performance caracteriza-se  como um ato de 

privacidade e velamento, ora revelação, ora escuridão total. 

Esse “outro lugar” da escrita de si, enquanto espaço de indeterminação, funciona como 

um duplo no qual, ao mesmo tempo em que vela, esconde, preserva uma singularidade, 

também revela, confessa algo, assumindo um olhar turvo sobre o real.  

Essa atitude é evidenciada pela performer de Biokhraphia ao tratar do uso de sua 

imagem como, por exemplo, na passagem logo abaixo: 

 

 

 

 

 

O registro da imagem, enquanto escritura de si, se configura como uma morte, no 

sentido de transitoriedade. Consciente da natureza paradoxal e ficcional de uma identidade 

construída através de qualquer meio, a performer assume a cegueira que caracteriza toda 

busca de constituição de um si mesmo engajando-se em expor sua origem multifacetada e, em 

última instância, inefável. Nesse processo, ao mesmo tempo em que o performer revela algo 

de si, também se nadifica15. Ao apagar-se, assume sua condição de fugacidade memorável, 

porque é vir-a-ser.  

 

 
                                                           
14 Jogo de preenchimento de lacunas, pelo qual o sujeito se reinventa. Nesse processo, o entrevistado cria personagens através 
de suas experiências culturais, cotidianas, dos discursos que o atravessam e que ressoam como vozes que são reconstruídas 
pelo entrevistador. Ao mesmo tempo que relaciona-se a representação, também dá lugar ao olhar que foge do visível. 
15 Segundo Sartre, o homem (para si) é constituído pela ausência que se reflete no desejo de completude, de busca do ser, 
trazendo consigo, portanto, o nada. Este, ao invés de suprimir sua carência de ser, nadifica sua realidade Por esse motivo, a 
nadificação impede a realização de uma plenitude desde já interditada, daí a angustia para o filósofo francês. Em Derrida, 
essa nadificação relaciona-se a “ausência” que cria o desejo pela ação. O pensamento de Derrida encontra-se nesse espaço de 
indeterminação por constatar a incompletude do sujeito que não tem acesso ao ser de origem e, ao mesmo tempo, não 
conseguir se afastar da ideia de ser pleno. 

ARTISTA: [...] A diferença entre o meu trabalho e da resistência islâmica é que quando a resistência filma 
suas operações, é para provar a sua existência. [...] Caso contrário, por que eles filmam as suas operações? 
Quando eu uso a minha imagem, não é para provar minha existência... Ao contrário, é para confirmar a minha 
morte [...] 
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O EU EM CONSTRUÇÃO 

 

O processo de criação do sujeito da performance pode ser identificado com o 

movimento de traçar e retraçar de toda obra e que se caracteriza por gerar uma impropriedade 

do performer consigo. Esse movimento de singularização (traçar) e universalização (retraçar), 

no qual reside a falta de si que arruína a obra, caracteriza a aporia própria a toda alteridade, 

resultado da impossibilidade de consumação de um eu com um alheio. Contudo, é exatamente 

dessa incompletude assumida pela performance, desse eu constituído pelas marcas de outros, 

que a contra assinam no processo de autografia, que brota a sua peculiaridade. 

Se pensarmos que nos recônditos do que é mais próprio de si há marcas indeléveis de 

outro, que interrompe qualquer individualidade, podemos caracterizar a subjetividade como 

uma relação implícita entre um próprio e um alheio. Isso se dá, segundo Derrida (2010), pela 

incapacidade de sermos nós mesmos o tempo todo, assim como também não conseguimos ser 

outro totalmente. 

Procurando transpor essa ideia para a performance, podemos citar “a dialética da 

ambivalência” do Julian Olf, utilizada por Renato Cohen (2002). Conceito paradoxal, se 

caracteriza pela necessidade de convivência simultânea entre o ser e a persona do performer, 

da mesma forma como o ator, em cena, vivencia, simultaneamente, o duplo 

pessoalidade/personagem e evidencia que “nessa situação paradoxal os dois extremos se 

tocam: eu não sou mais eu e, ao mesmo tempo, eu não represento." (COHEN, 2002, p.96) 

Se pensarmos que, desde a crise do sujeito moderno, a noção de subjetividade está 

desterritorializada, na performance contemporânea a ideia de ambivalência, desloca-se do 

campo da dialética opositiva, na qual persona e performer seriam duas entidades distintas, de 

sentido pleno e se direciona para o campo da indecidibilidade. Esses termos, na verdade, 

seriam elementos que compõem um todo instável que seria a própria subjetividade do artista. 

Problematizada, a relação eu/outro cria uma tensão que possibilita pensar a 

subjetividade enquanto lugar de passagem, rastro disseminado. Por esse motivo, a persona 

construída pelo performer não pode mais ser vista como “[...] cristalização de alguma marca 

no plano representacional de estados imaginários ou formalizados”, ou como algo que 

“carrega em relação ao conceito de personagem (referencial, textual) um maior grau de 

fugacidade, transitoriedade” (GUINSBURG apud COHEN, 1997, p.84). Assim como a 

própria noção de subjetividade, a persona não se contém numa máscara completa, inteira. 
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Sempre a caminho, em processo de construção, carece de autonomia porque depende do 

contexto, da história e do outro. 

Como coloca a performer norte-americana Karen Finley, 

 

Durante a performance eu tento deixar todas as diferentes vozes que estão na 
minha cabeça serem ouvidas. Eu digo aquilo que geralmente não é dito numa 
performance – o que está passando na minha cabeça naquele momento. Eu 
não me censuro. O mundo da minha performance é esse mundo interior – 
dentro de mim, dentro de qualquer um. (apud BERNSTEIN, 2001, p.94) 

 

A subjetividade da performer, como evidencia a citação acima, caracteriza-se por ser 

momentânea e singular porque é gerada na situação como novas camadas dentro do mesmo 

sujeito e se instaura como forma de representação volátil do tempo presente.  

Renato Cohen (2002), ao tratar da multifragmentação que caracteriza os diversos 

níveis de máscaras do performer diz que este, quando atua, trabalha sobre uma máscara 

diferente daquela do dia a dia, uma auto representação que ele identifica com o que os 

americanos chamam de self as context. Segundo esse conceito, a temática se organiza a partir 

do próprio ego do performer que representa partes de si mesmo e de sua visão de mundo. 

É preciso pensar que, assim como a palavra é sempre incompleta porque carece de 

significado ou é sobreposta por varias outras evidenciando um caráter citacional, a máscara do 

performer está em formação contínua e ininterrupta de um eu habitado pela alteridade. 

Assim como as vozes, citadas por Finley, podem ser identificadas como os outros que 

habitam sua própria subjetividade e se inter-relacionam por suplementariedade, a 

subjetividade, pensada nesses termos, caracteriza-se pela presença do eu e do outro diferidas 

entre si por um processo de disseminação.  

Disseminação de rastros, vestígios de uma identidade que de fato nunca esteve lá 

plenamente porque nunca se fechou num sentido integral, constituindo-se como marca de 

outros do eu, ou de outros “eus”, porque só o é em relação a outro. Nesse sentido, tanto a 

máscara ritual quanto a do dia a dia se relacionam porque sujeito, persona e performer 

mantém um diálogo entre indivíduos, subjetividades e identificações dentro de um processo 

citacional de corpos que se relacionam, seja na figura do performer ou da relação que esse 

estabelece com a audiência. 

Esse jogo de auto reconhecimento com o outro funciona enquanto prolongamento de 

um eu em constante jogo de mutações. Referências que vão sendo criadas, na performance, do 

conjunto dos elementos trazidos pela experiência e que vão se agregando à pessoa do 

performer como marcas.  
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O que está em jogo não é mais a dicotomia máscara ritual ou máscara do dia a dia, 

mas o fato dessas subjetividades, e tantas outras, irem surgindo e se suplementando dentro do 

processo de escritura. Seja na performance ou no dia a dia, a identidade do performer está 

sempre em processo de construção por meio de marcas cumulativas, sobrepostas, que 

confundem privado e público, singular e universal. 

 

O SUJEITO PERFORMADO 

 

Ao falar sobre escrita de si, Foucault (2004) procura pensar como determinadas 

técnicas e dispositivos auto representacionais constituem formas de subjetivação que refletem 

as mudanças pelas quais tem passado o modo como concebemos o próprio pensamento. A 

partir de um estudo sobre a sexualidade na Antiguidade, o filósofo busca entender como as 

“técnicas de si”, os modos como uma “cultura de si” (uma cultura da existência e da vida) são 

importantes para pensarmos a maneira como nos constituímos enquanto sujeitos 

corporificados e corpo social. 

 

O papel da escrita é constituir, como tudo que a leitura constitui, um 
“corpo”. E é preciso compreender esse corpo não como corpo de doutrina, 
mas sim – segundo a metáfora da digestão, tão frequentemente evocada – 
como o próprio corpo daquele que, transcendendo suas leituras, delas se 
apropria e faz sua a verdade delas: a escrita transforma a coisa vista ou 
ouvida em forças e sangue. (FOUCAULT, 2004, p.152) 

 

Como coloca o filósofo francês, a escrita sempre contribuiu para a formação de si. Na 

Antiguidade, por exemplo, relacionava-se com a elaboração dos discursos, recebidos e 

reconhecidos como cânones à medida que recolhiam os fragmentos que compunham os 

referenciais modelares, a exemplo da tradição, da recorrência dos discursos, da citação, e os 

transformava num meio de estabelecer uma relação do sujeito consigo mesmo. 

No Cristianismo, o “cuidado de si” muda de sentido e se transforma em “conhece-te a 

ti mesmo” ganhando o significado de renúncia. A noção de subjetividade atrelada à busca por 

uma transcendência impõe ao sujeito que renuncie ao mundo por meio do desapego e, como 

consequência, o “si” passa a ser sacrificado. 

No Renascimento, surge a ideia de sujeito moderno, baseada numa concepção de 

indivíduo centrado, unificado ou, como coloca o teórico cultural jamaicano Stuart Hall 

(2006), dotado de razão, consciência e ação. Nessa concepção, o sujeito é formado por uma 
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essência, um núcleo interior com o qual nascia e se desenvolvia. Pleno, acreditava poder 

despir-se das máscaras cotidianas por ser dotado de um significado fechado. 

Esse sujeito contínuo, auto idêntico16, chamado de cartesiano, é criticado pelo filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche17 que, também, empreende uma crítica à noção de verdade. Para o 

filósofo alemão, a vontade de sinceridade seria motivada por algo anterior a ele, ou seja, “ao 

tentar destruir máscaras, cria-se outra” (COSTA apud KLINGER, 2007, p.30). Ao criticar a 

noção de que o sujeito (atuante) era quem determinava o ato (ação), Nietzsche vai de encontro 

à própria noção de personagem criada no teatro moderno, pensada segundo o filósofo alemão 

Friedrich Hegel18, como o de arquiteto do seu destino. Ao contradizer essa ideia de sujeito do 

teatro moderno, Nietzsche coloca que a ação é tudo e o sujeito é apenas uma ficção acrescida 

à ela, ou seja, o sujeito não é autossuficiente ou auto idêntico. Da mesma maneira, ao estar 

submetido à ação, também não pode mais ser visto como contínuo. 

Ao desconstruir as noções de verdade e sujeito cartesiano, o filósofo opera a morte do 

Homem e de Deus, no sentido de pôr em xeque a figura criada pela tradição filosófica 

ocidental fundada sobre o cartesianismo e a tradição cristã, cujos eixos norteadores são 

interioridade, renúncia e consciência de si. 

Essa crítica moderna ao sujeito chega ao ápice quando Foucault (2006) declara a 

morte do autor, como um questionamento da própria condição do homem enquanto dono de 

sua individualidade. Essa ruptura se deu com o Estruturalismo, onde as estruturas eram 

responsáveis por determinar as relações19. 

Nesse contexto, o formalismo russo, denominado New Criticism20, procurou evitar a 

sacralização burguesa do nome do autor, ao caracterizar a literatura como autônoma e, 

portanto, propriedade pública. Pensando num universo onde tudo é escrita, o papel de autor ou 

leitor se torna intercambiável. Como resultado, percebe-se uma transformação da escrita que, 

se antes estava ligada à imortalidade, aos grandes temas, passa a se relacionar à morte, à 

ausência (do autor). 

                                                           
16 Refere-se ao sujeito que tem como referência última a si mesmo. 
17 Do sujeito a pretensão de agente que enuncia uma verdade (aquele que dá sentido) – a respeito de algo. Genealogia da 
Moral. Uma polêmica. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
18 Ao tratar sobre drama em seus Cursos de Estética I, II e III, Hegel considera a ação dramática como a ação de quem vai em 
busca de seus objetivos consciente do que quer. Para o filósofo, se a ação tem como base uma pessoa moral, o acontecimento 
nasce da vontade interior de cada personagem. 
19A ideia de estruturalismo está presente no pensamento de muitos teóricos do inicio do século XX, a exemplo de Lacan, ao 
afirmar que o inconsciente está estruturado como linguagem onde existem relações determinadas. “É a estrutura que dá seu 
estatuto ao inconsciente”. LACAN, Jacques. O seminário. Livro XI. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed, 1985, p.27. 
20 MELO, Miranda. Corpos Escritos. São Paulo, Editora UFMG, 1992. 
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É interessante notar que esse sujeito de que trata Foucault está sempre relacionado ao 

modo pelo qual ele substitui ou dialoga com outro ausente preservando o modelo canônico ou 

modelar como sentido último. 

Esse novo sujeito, chamado de sociológico por Stuart Hall (2006), mesmo atrelado à 

estrutura, apesar de refletir a crescente complexidade do mundo moderno, ainda mantém a 

concepção de um núcleo interior, ou essência enquanto “eu real”. A diferença está no fato 

desse novo sujeito, formado da relação com "outras pessoas" que mediam os valores, sentidos 

e símbolos dos mundos que ele habita, modificar-se pelo diálogo contínuo com os mundos 

exteriores e as possibilidades de identidades que eles oferecem. Ou seja, a identidade passa a 

ser vista como produto da interação entre o eu (essência) e a sociedade (estrutura). 

Para a Sociologia, todo comportamento social é, de certa forma, “performado” e 

diferentes relações sociais podem ser vistas como papeis. Dentro de uma visão geral, podemos 

afirmar que estamos constantemente encenando quando estamos em sociedade, o que pode ser 

verificado e potencializado se pensarmos na moda, na maquiagem, nas vestimentas, em 

determinadas operações do dia a dia. Os próprios “papeis” sociais que exercemos funcionam 

como máscaras que variam de acordo com a sociedade e a época. Esse novo parâmetro norteia 

a visão da sociologia sobre os estudos da performance, tornando complexa a divisão 

tradicional que essa área do conhecimento faz entre a “performance do dia a dia” e a 

“performance num contexto teatral”. Isso se dá à medida que problematiza a relação do eu do 

performer e o eu da persona que se apresenta. 

Usado pela Sociologia a partir da metáfora da performance teatral, o termo “papeis 

culturalmente condicionados” serve para tratar das operações de jogo nas situações sociais 

dando à performance, nesse contexto, um sentido mais abrangente. Segundo Goffman, a 

performance pode ser considerada como “toda atividade de um indivíduo que ocorre durante 

um período marcado por sua presença contínua perante um conjunto particular de 

observadores, e que tem influencia sobre esses observadores.” (apud CARLSON, 2009, p.49) 

Essa visão sociológica da performance é a base do pensamento de teóricos do 

Performance Studies, surgido nos E.U.A nas décadas de setenta e oitenta como o, já citado, 

Victor Turner e Richard Schechner. Para Schechner (2011), qualquer coisa pode ser 

considerada performance, tendo em vista que o termo, cunhado na década de setenta, surgiu 

como um guarda chuva para obras que não se encaixavam ou resistiam a categorizações. 

Tanto ele quanto Turner fazem parte do segmento de teóricos da performance que 

argumentam que a vida diária, cada vez mais midiatizada, é performática. O que me remete, 
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novamente, ao trecho de Biokhraphia, no qual a artista, em tom de crítica nos dá uma 

definição de teatro. 

 

 

 

 

 

Apesar do caráter crítico e irônico dessa fala, é interessante ressaltar que se aproxima 

do tipo de abordagem adotado pelos teóricos do Performance Studies, na perspectiva de que, 

desde o século XX, há uma tendência para a dissolução das fronteiras entre arte e não-arte. 

Assim como pode ser lida a partir da noção de drama social do Turner, também remete ao 

fluxo constante entre jogo e rito defendida por Schechner, pelo qual comportamentos 

performativos e atividades performáticas interagem e se mesclam formando uma rede em 

continuum. É a partir dessa noção que Schechner fala em comportamentos restaurados 

enquanto comportamentos assumidos que podem ser aprendidos e transmitidos. São ações 

treinadas ou ensaiadas e repetidas, que podem ser armazenadas, transformadas ou transmitidas 

pelos performers. É possível, portanto, um trabalho de restauração no qual o performer entra 

em contato, aprende, recupera, ou mesmo inventa partes desse comportamento, podendo ele 

conter resultados de um comportamento coletivo e de uma leitura ou interpretação individual. 

Segundo Schechner (1988) ao investigar o meio dessas operações, é possível, de certa 

maneira, ligar a performance artística ao ritual, sendo a restauração do comportamento, ou 

ação duplamente exercida, o ponto mais importante a ser observado nas performances 

Segundo o próprio Schechner, o “comportamento restaurado” implica em um “jogo 

mimético” que se estabelece através das experiências da alteridade e interações sociais do 

performer. Segundo a passagem abaixo: 

 

O comportamento restaurado é simbólico e reflexivo: não comportamento 
vazio, mas pleno, que irradia pluralidade de significados. Esses termos 
expressão um princípio simples: a pessoa pode agir como outra; a pessoa 
social ou transindividual é um papel ou conjunto de papéis. Transformando 
em teatro o processo social, religioso, estético, médico e educacional. 
Comportamento simbólico significa fixar, transformando em teatro o 
processo social, religioso, estético, médico e educacional. A representação 
significa: nunca pela primeira vez, Isso significa: da segunda até n vezes. A 
representação é o “comportamento repetitivo”. (SCHECHNER, 1985, p.36, 
tradução minha). 21 

                                                           
21

 “Restored behavior is symbolic and reflexive: not empty but loaded behavior multivocally broadcasting significances. 
These difficult terms express a single principle: The self can act in/as another; the social or transindividual self is a role or set 

ARTISTA: Uma vez, por acaso, li umas linha para ele... Não me lembro de quem... Como: "É o suficiente 
que alguém faça algo... Qualquer coisa. Por exemplo, alguém que... Atravessa uma rua e outra pessoa está 
assistindo... Esse ato, em si, é suficiente para ser teatro." Ele achou isso agradável. Ele ficou convencido. 
Desde então, ele decidiu que não deve se preocupar em colocar todo esse esforço, toda essa energia, suor e 
coragem para o teatro quando na verdade é tão simples. 
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A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o "interior" e o 

"exterior”, entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a "nós 

próprios" nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que internalizamos seus 

significados e valores, tornando-os "parte de nós", contribui para alinhar nossos sentimentos 

subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, 

então, costura o sujeito à estrutura. Assim, estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam, tornando ambos, reciprocamente, mais unificados e predizíveis. 

Essa noção de sujeito sociológico traz uma mudança de paradigma. Se antes o homem 

só introjetava exterioridades (o homem dócil do Foucault) moldando padrões de 

comportamento, este começa a se ver por dentro e por fora projetando sua interioridade no 

mundo. 

 

EXACERBAÇÕES DO EU 

 

As transformações que as novas tecnologias trouxeram para o nosso cotidiano indicam 

importantes mudanças nos paradigmas sociais e, por consequência, nas formas de 

subjetivação do sujeito e no próprio regime de poder. Se Foucault chama de disciplinar as 

sociedades do século XVIII até meados do século XX, podemos verificar uma mudança nesse 

tipo de organização. “Nesse movimento, transformam-se também os tipos de corpos que são 

produzidos no dia a dia, bem como as formas de ser e estar no mundo que são ‘compatíveis’ 

com cada um desses universos.” (SIBILA, 2008, p.16) 

Se o sujeito moderno foi constituído para ser dócil e útil, apenas uma peça capacitada 

para funcionar de maneira eficaz no grande motor que foi o projeto histórico do capitalismo 

industrial, a crise do humanismo, a partir da década de setenta, constata a falha do projeto 

modernista. O que entra em crise é a metafísica ocidental, como pensamento ligado à busca 

pela presença mesma da coisa em sua essência. 

Nesse novo contexto, a arte contemporânea, cada vez mais cotidianizada, se interessa 

de maneira mais contundente pelos rituais do cotidiano, autobiografias e formas de tornar 

público o privado revelando intimidades. 

Narrativas vivenciais, sucesso mercadológico das memórias, autobiografias e 

biografias, testemunhos. Registros biográficos na mídia, retratos, perfis, entrevistas, 

                                                                                                                                                                                     

of roles. Symbolic and reflexive behavior is the hardening into theater of social, religious, aesthetic, medical, and educational 
process. Performance means: never for the first time. It means: for the second to the nth time. Performance is twice-behaved 
behavior.” 
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confissões, talk shows, reality shows, surto de blogs e fotologs, webcans, orkuts e youtube. 

Textos não literários da cultura contemporânea evidenciam a ficção em sintonia com época. 

As novas tecnologias, com destaque para a Web, se tornaram uma área produtiva para 

a construção de novas subjetividades o que possibilitou a criação de outras formas de ser e 

sentir para o ser humano. Esses novos meios de comunicação com tecnologia eletrônica, 

interconectados por redes digitais a nível global, se consolidam e o ciberespaço passa a ser o 

local para rituais cada vez mais diversos. 

 

Primeiro foi o correio eletrônico, uma poderosa síntese entre o telefone e a 
velha correspondência, que se espalhou a toda velocidade na última década, 
multiplicando ao infinito a quantidade e a agilidade dos contatos. Em 
seguida se popularizaram os canais de bate papo ou chats, que logo 
evoluíram nos sistemas de mensagens instantâneas do tipo MSN, ou Yahoo 
Messenger; e em redes de sociabilidade como Orkut, MySpace e Facebook. 
(SIBILA, 2008, p.13) 

 

O computador passou a ser um portal sempre aberto para uma enorme quantidade de 

pessoas que se conectam simultaneamente. Como resultado surge um fenômeno cada vez 

mais comum, que são os diários íntimos publicados na web, onde os usuários contam sobre o 

seu cotidiano por meio de textos, fotos, vídeos. É interessante pensar que quando se está na 

frente de uma webcam, o indivíduo se performa, se projeta e atua como ele mesmo.  

Atualmente esse tipo de procedimento passou a ser usado mais para o entretenimento, 

de modo a reforçar modelos de consumo e competição, onde a privacidade é sujeitada às 

forças de controle, cujas câmeras de circuito interno se tornaram o maior símbolo. 

 

Deleuze já há algumas décadas preconiza a sociedade que ele chama de 
controle, um regime apoiado nas tecnologias eletrônicas e digitais: uma 
organização social ancorada no capitalismo mais desenvolvido da atualidade, 
que se caracteriza pela superprodução e pelo consumo exacerbado, no qual 
vigoram os serviços e os fluxos de finanças globais. Um sistema articulado 
pelo marketing e pela publicidade, mas também pela criatividade 
alegremente estimulada, “democratizada” e recompensada em termos 
monetários. (SIBILA, 2008, p.23) 

 

É possível verificar que desde o fim do século XX que há uma exacerbação do “eu”. A 

internet permite que, cada vez mais, as pessoas comuns se mostrem e tornem-se 

personalidades. Numa época onde se pensa no diferente, ser diferente é uma das maneiras de 

tornar-se visível no mundo cibernético de uma sociedade extremamente midiatizada. Verifica-
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se uma crescente publicização do espaço privado e um fascínio pelas celebridades criando 

personalidades voltadas para o exterior, para o olhar do outro.  

Apesar de ser grande o numero de assuntos tratados nesses novos meios de interação, 

um dos mais comuns é o que trata de assuntos confessionais em diários eletrônicos. Esse tipo 

de procedimento é, normalmente, usado para expor a intimidade publicamente nas redes 

globais, a exemplo do Twitter onde o usuário procura falar sobre algo no momento em que 

está acontecendo, ou dos blogs que servem para relatar cada acontecimento de cada dia. 

Registros de memórias individuais, a publicação das mesmas torna público o que era privado 

dando permissão para que essas memorias sejam reformuladas pela interferência de outros 

abrindo espaço para coautorias. 

 

AUTOBIOGRAFIA 

 

Foram classificadas como autobiográficas, as performances que, de maneira geral 

apresentavam como conteúdo “o exame minucioso de aparências e gestos, bem como a 

investigação analítica da linha sutil que separa arte e vida de um artista.” (GOLDBERG, 

2006, p.160) A performance denominada autobiográfica ainda está relacionada com a 

primeira contestação do sujeito ocorrida durante a virada do século XIX para o XX, e, por 

isso, ainda guarda a ideia de que a subjetividade é mediada no pensamento, pelas inter-

relações dos significantes. 

Na década de 50, por exemplo, as performances sobre identidade, “às vezes chamadas 

de arte da persona ou da personagem, não lidavam com experiências autobiográficas do 

performer, mas com a exploração, via performance, de “eus” alternativos, imaginários ou 

mesmo míticos.” (CARLSON, 2009, p.172) Trata-se de uma reação direta a ideia de sujeito 

performado do estruturalismo, concebido enquanto uma figura da linguagem e não um 

indivíduo racional.  

Quando a linguagem toma o lugar do sujeito, este, descentrado, não pode mais ser 

visto como uma unidade de um ser e um pensamento. O sujeito sem a posse do que está sendo 

expresso e significado porque faz parte da estrutura da linguagem, é apenas social e não 

individual, está irremediavelmente sujeitado. Quando Foucault (2006) declara a morte do 

autor, o faz porque o texto não é mais resultado de sentimentos e inspirações, mas sim, de um 

mundo de significados presentes em nossa cultura. Nesse sentido, parâmetros como sexo, 

idade, talento, tempo, espaço, comumente utilizados para auto definição, passam a ser 

considerados imposições limitadoras da liberdade de escolha.  
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Indo de encontro ao que é imposto pela estrutura, a performer feminista norte 

americana Eleanor Antin, como cita Carlson (2009), é um exemplo de artista que explorou 

versões alternativas e imaginativas do seu self que incluíam um rei, uma bailarina, uma estrela 

de cinema e uma enfermeira. Cada uma delas desenvolveu uma vida de fantasia complexa 

sobre si mesma num certo numero de anos e por meio de uma variedade de performances.  

É interessante ressaltar que as personas de que estamos tratando, assim como a própria 

ideia de sujeito, se constituem como uma unidade de sentido pleno. Segundo Carlson (2009), 

a persona da enfermeira, por exemplo, apareceu como Florence Nightingale e encenou uma 

serie complexa de relacionamentos com personagens representada por bonecas de papel. Já a 

persona do rei22, com direito a figurino e maquiagem, andava entre seus súditos perguntando: 

“Como as coisas estão indo no meu reino?” (CARLSON, 2009, p.173) 

Esse tipo de procedimento nos leva a duas considerações: a primeira é que em 

performances onde são exploradas possibilidades do self, também chamadas de auto 

transformacionais por se caracterizarem pela criação de fantasias autobiográficas, funcionam 

como ficções. Como tal, se constituem com base num referencial exterior, a exemplo dos 

tipos em que se baseiam, enfermeira, rei, bailarina, etc.. A diferença é que são criados e 

encenados pelos performers de modo a se desenvolver na vida real e não mais no palco. A 

segunda consideração diz respeito ao fato de que o “eu” passa a não ser mais requisito para 

definição de sujeito. Assim como as possibilidades dos selfs de Antin são ficções, os 

parâmetros que definem a própria identidade na vida real também o são, uma vez que se 

apresentam como imposições da cultura, evidências de que a presença mesma desse “eu” é 

improvável. 

Obras auto transformacionais, apesar do seu caráter ficcional, são consideradas 

autobiográficas porque, por definição, segundo o ensaísta francês Philippe Lejeune, se 

apresentam como um “relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, enfatizando sua vida individual e, em particular, a história de sua personalidade.” 

(2008, p.14) 

Cada uma das figuras de Antin se configura enquanto persona que se presentifica 

como narradora e personagem, simultaneamente, ambos sujeitos da enunciação. Sua própria 

existência no mundo real pode ser considerada como um relato retrospectivo sobre sua vida, 

ou um recorte dela. Como coloca Lejeune (2008), há um pacto de referencialidade, à medida 

que essas personas se apresentam, e o são, factuais e verificáveis, no sentido de que suas 

                                                           
22 Figura 5, pág. 47. 
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identidades se configuram como plenas do ponto de vista da audiência. Nelas, assim como na 

autobiografia, narrador, autor e protagonista são a mesma pessoa. 

E é, exatamente, esse seu caráter de discurso ligado a pactos referenciais que contém 

informações sobre uma realidade exterior, passiveis de verificação, que distingue a 

autobiografia da ficção. Contudo, o próprio Lejeune afirma que esse discurso fundado sobre a 

memória do sujeito, foge à possibilidade de verificação. Isso significa dizer que o texto 

autobiográfico se realiza mediante o estabelecimento de uma relação com o receptor e não 

pela sua validade referencial, o que o caracteriza como relacional, à medida que o autor 

propõe um jogo de faz de conta, no qual o público finge que crê. Até porque, mais do que 

uma simples asserção, a autobiografia se configura como um ato de linguagem, performativo, 

ou seja, faz o que diz. 

A relação desse tipo de performance com a autobiografia fica ainda mais claro quando 

Lejeune, ao reformular seu pacto, assume a ideia de narrativa enquanto o próprio ato de viver. 

“Somos homens narrativas. A ficção significa inventar algo diferente dessa vida.” (2008, 

p.74) 

A artista nova yorkina Laurie Anderson como coloca Goldberg (2006), por exemplo, 

tratou como autobiográfica a representação do tempo transcorrido até o momento de uma das 

suas apresentações. Na peça “Por Instantes” de 1976, ela explicava as intenções originais da 

obra e ao mesmo tempo apresentava o resultado. No processo de apresentação, a artista, ao 

comentar as dificuldades inerentes à realização da performance em questão, mistura material 

autobiográfico ao procedimento mesmo de escritura dessa realidade borrando as diferenças 

entre performance e realidade 

Outro exemplo de performance autobiográfica, como coloca Goldberg (2006), é 

“Minha Mãe Costurava” em que o artista parisiense Christian Baltanski vestindo roupas 

velhas, costurava em frente a uma pintura infantil sobre a lareira da casa de sua família, 

performance que fazia parte de uma série composta por breves reminiscências de sua infância. 

Caracterizada pela representação de personagens e personas, material autobiográfico e 

onírico, assim como reconstituição de gestos do passado, Goldberg (2006) refere-se ainda à 

facilidade de empatia que autoperformances, que revelavam informações íntimas sobre o 

performer, estabeleciam com a plateia tornando-as popular. 

Contudo, a autora faz uma última ressalva, onde coloca que a empatia se estabelecia 

mesmo que “o conteúdo autobiográfico não fosse necessariamente genuíno.” (GOLDBERG, 

2006, p.164) A partir dessa afirmação, é possível verificar como a concepção de um sujeito 
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pleno, próprio do conceito de autobiografia e comum às performances dessa época, é 

colocado em xeque. 

Levando-se em consideração que os exemplos de autobiografia e autotransformação, 

já citados, problematizam conceitos como realidade e sujeito num contexto onde ele é 

formado e modificado pelo diálogo contínuo com mundos exteriores, a ideia de uma essência 

interior, de um “eu real” como referência última perde força. Talvez por isso essas 

preocupações com o self, a autoimagem e o eu social não tenham conseguido a simpatia dos 

estruturalistas e dos modernistas, cujas vozes dominaram as performances experimentais e o 

filme experimental no fim dos anos setenta. 

Com a descrença nas organizações políticas tradicionais, ou seja, nas estruturas, a 

partir das décadas de sessenta e setenta, há uma consolidação do processo de descentramento 

do sujeito. É nesse período que surgem os novos movimentos sociais, como o feminismo, a 

contracultura, o antibelicismo, o movimento hippie, negro, pelos direitos civis e as revoltas 

estudantis. 

 

IDENTIFICAÇÕES DE SI 

 

Com o pós-estruturalismo há uma busca pelo corpo que fala, atitude de negação a 

forma como o sistema de relações de intercâmbio no capitalismo produz, no cotidiano 

homogeneizado, a negação da subjetividade, da individualidade. Como resultado, volta-se a 

identificar o sujeito e a revalorizá-lo. Este, visto como peça importante no motor da história, 

passa a ser valorizado enquanto subjetividade, entendido não como espaço de semelhança, 

mas das diferenças. 

Segundo o filósofo francês Jean François Lyotard “o vínculo social está em extinção 

[...] a dissolução do vínculo social marca a passagem das coletividades sociais ao estado de 

uma massa composta de átomos individuais lançados num absurdo movimento 

browniano”(2002, p.28). Esse é um reflexo do sujeito “contemporâneo, pós-estruturalista que 

se apresenta como não essencial, fragmentário, incompleto, suscetível de autocriação” 

(KLLINGER, 2007, p.67) e socialmente determinado uma vez que se apresenta como reflexo 

do poder da mídia sobre sua formação. 

A mídia, enquanto dispositivo, é responsável pelo aumento no grau de subjetivação, à 

medida que é produtora de sujeitos. Dispositivo que, como coloca o filósofo italiano Giorgio 

Agamben, a partir do conceito foucaultiano, se configura como “qualquer coisa que tenha de 
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algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (2009, p.40).  

Isso acontece porque o sujeito é o resultado da relação entre os seres viventes e os 

dispositivos. Nesse sentido, um ser vivente pode ser o lugar de múltiplos processos de 

subjetivação, à medida que o aumento no numero de dispositivos gera igual aumento 

disseminado de processos de criação de sujeito. 

Esse processo, que “no nosso tempo vacila e perde consistência; se trata, para ser 

preciso, não de um cancelamento ou de uma superação, mas de uma disseminação que leva ao 

extremo o aspecto de mascaramento que sempre acompanhou toda identidade pessoal.” 

(AGAMBEN, 2009, p.42) 

Nesse sentido, ainda segundo Agamben, 

 

O que define os dispositivos com os quais temos de lidar na atual fase do 
capitalismo, é que estes não agem mais tanto pela produção de um sujeito 
quanto por meio de processos que podemos chamar de dessubjetivação. Um 
momento dessubjetivante estava certamente implícito em todo processo 
subjetivação e o Eu penitencial se constituía, somente por meio da própria 
negação. "O que acontece agora é que processos de subjetivação e 
dessubjetivação parecem tornar-se reciprocamente indiferentes e não dão 
lugar à recomposição de um novo sujeito, a não ser na forma larvar e, por 
assim dizer, espectral.” (2009, p.47) 

 

Sendo o dispositivo ao mesmo tempo máquina de subjetivação e máquina de governo, 

à medida que o sujeito torna-se mais espectral, maior a necessidade de se criar e aperfeiçoar 

os dispositivos de controle. 

Deslocado tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos, o 

homem comum transforma-se num possível terrorista na esfera do poder. Seu corpo instável, 

representado por uma crescente subjetivação, sem lugar e tempo definido busca libertar o 

homem, sempre a mercê de um poder que o sujeita ou tenta sujeita-lo. 

Múltiplo, o sujeito se permite estar em constante processo de ressignificação. Contudo, 

assim como na teoria da Caixa Preta do filósofo tcheco Vilém Flusser (1985), mesmo que o 

sujeito domine determinado dispositivo pelo controle do input e do output, acaba dominado 

pela ignorância dos processos internos a esse dispositivo. 

Por esse motivo, na arte, em específico na performance nos termos em que a trato 

nesse trabalho, o processo de profanação dos dispositivos se dá pela abertura da “caixa preta”, 

que são os dispositivos, de maneira a conhecê-la em sua estrutura interna, o que possibilita 



65 

intervir sobre ela, ou seja, na própria estrutura de construção do sujeito. Nesse processo, o 

ingovernável, inicio e ponto de fuga de toda política, é trazido à luz.  

Retomando um trecho já citado, por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa passagem de Biokhraphia, o que seria um dispositivo de poder, é driblado pela 

própria subjetivação da artista. Esta, na posição de entrevistada de si mesma, dissolve 

qualquer responsabilidade sobre si, em relação às afirmações feitas, sem deixar de manter sua 

atitude de subversão, uma vez que o dito, mesmo sendo negado, contínuas vezes, permanece 

posto sem a possibilidade de identificação da voz que o enuncia. 

Os dispositivos tão comuns nos meios eletrônicos e que guardam caráter confessional, 

quando utilizados pela performance art guardam um significado político que questionam e 

subvertem o modelo de espetacularização da intimidade que caracterizam o poder dos 

dispositivos midiáticos sobre o sujeito. 

A obra “My Google Search History” da artista francesa Albertine Meunier, 

apresentado pelo FILE – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, em São Paulo, 

representa uma espécie de autorretrato das pequenas coisas que a artista buscou no site 

Google desde 2006. Um conjunto de vídeos, sons, textos revelam detalhes do seu cotidiano e 

personalidade. Ao materializar sua intimidade e torna-la pública, as informações que 

poderiam ser utilizadas para monitoramento da usuária são reapropriados pela mesma que, por 

meio do uso dos mesmos dispositivos de sujeitamento, e aqui está o caráter de profanação, a 

artista retoma o acesso a sua privacidade. 

Em outro exemplo, a artista francesa Sophie Calle, no trabalho “Cuide de Você23” 

(2007), também, se utiliza de referências pessoais para questionar determinados dispositivos 

de poder. Neste trabalho ela, ao longo de dois anos, convidou cem mulheres para mostrar seu 

ponto de vista sobre um homem que termina um relacionamento por e–mail. Ao documentar 
                                                           
23 Figura 9, pág. 48. 

ÁUDIO: Você está negando sua oposição aos militares em sua peça? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Esta declaração foi cortada de sua peça pela censura? Sim ou não? 
ARTISTA: Sim. 
ÁUDIO: Fale para o microfone. 
ARTISTA: Sim. Foi censurada. 
ÁUDIO: E apesar disso tudo, você não cumpriu esta ordem. 
ARTISTA: Sim, eu cumpri. 
ÁUDIO: Não, você não cumpriu. 
ARTISTA: Você disse, não eu. 
ÁUDIO: Eu? 
ARTISTA: Sim, você. 
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essas mulheres interpretando um e-mail recebido por ela de seu namorado, ao mesmo tempo 

em que cria uma memória coletiva, também questiona o lugar dos relacionamentos atuais na 

sociedade. 

O sujeito sociológico descrito por Stuart Hall (2006), a exemplo dos conceitos de 

liminaridade e comportamento restaurado, apesar de se direcionar no sentido desse processo 

de ressignificação e constante fluxo, ainda traz em si um caráter de sentido fixo para o qual 

retorna, ou do qual retira determinada característica a ser recuperada, ou mesmo reinventada. 

Tal característica dá, tanto aos sujeitos quanto aos mundos culturais por eles habitados, um 

caráter de estabilidade e previsibilidade. 

Processos como o de transportation24 e transformation25, segundo Schechner, 

representam as circunstancias em que o performer e, em alguns casos, a audiência, passam 

pela experiência singular de liminaridade ou ambiguidade de papeis representados. Mesmo 

nessas situações, em que personagens são assumidos, há uma consciência dos limites do ato 

de representar e, ao fim do evento, as pessoas reassumem os papeis sociais que configuram 

sua “identidade pessoal e coletiva” na vida cotidiana e que funcionam como referencial 

primeiro para essas identidades. 

Num mundo de fronteiras em constante movimento, o sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, contudo, essas identidades não são unificadas ao redor de 

um "eu" coerente para onde elas possam voltar. Ao contrário, são contraditórias, não 

resolvidas e nos empurram em diferentes direções, criando um deslocamento contínuo que 

caracteriza a identidade como uma “celebração móvel”. 

Essa crise de identidade faz parte de um processo mais amplo de mudanças que estão 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros 

de referências que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Mesmo as 

identidades que compunham as paisagens sociais e que asseguravam a conformidade subjetiva 

com as necessidades objetivas da cultura, e que caracterizavam o sujeito sociológico, entram 

em colapso. 

Esse sentido de identidade estável que nos dá a impressão de que temos uma 

identidade unificada desde o nascimento até a morte é resultado de uma confortadora 

narrativa do eu que criamos sobre nós mesmos. Por isso a noção de autobiografia se 

configura, na verdade, como uma auto ficção. Apresenta-se como uma fantasia, 

                                                           
24No sentido de signo rasurado do rastro derridariano, pelo qual não se configuraria nem como vazio, nem como cheio, mas 
como um vir a ser de acordo com o contexto e o jogo de referencialização que se estabelece entre os termos. 
25Caráter pelo qual o performer se apresenta para si e para a audiência como um sujeito duplo ou, nas palavras de Schechner, 
“é, simultaneamente, um não-eu e não não-eu”. ( SCHECHNER, 1985). 
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performativamente construída porque, na verdade, o processo de identificação, através do 

qual nos projetamos, tornou-se provisório, variável e problemático. 

É a partir dessa constatação que a teórica feminista e filósofa estadunidense Judith 

Butler empreende sua critica ao sujeito no contexto das questões de gênero. Assim como 

Derrida, ela ataca as dicotomias eu/outro, real/ficcional como uma forma de desconstrução da 

ideia de unicidade do sujeito. Segundo ela, o gênero não denota um ser substantivo, mas sim 

um fenômeno inconstante e contextual “[...] um ponto relativo de convergência entre 

conjuntos específicos de relações culturais e historicamente convergentes" (BUTLER, 2003, 

p.29). 

O que Butler sugere é ver o sujeito como um efeito e não como uno e centrado. Ou 

seja, não há modelo exterior a ele, ele se forma e continua se formando sem chegar a um 

resultado fechado, a um conceito. 

Ao contrário, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com as quais poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. 

É preciso salientar que não se trata de uma recusa completa a noção de sujeito, mas 

sim de vê-lo como um efeito. "A presunção aqui é que o 'ser' um gênero é um efeito" 

(BUTLER, 2003, p.58, grifo da autora). Aceitar esse caráter significa aceitar que a identidade 

ou a “essência” são expressões, e não um sentido em si. 

Assim como, em Derrida (1999), na linguagem só existem significantes que se 

expressam num jogo de remetimentos, a identidade se configura como um efeito que se 

manifesta num jogo de referências a partir de suas diferenças. 

 

A ruptura pós-estruturalista com Saussure e com as estruturas identitárias de 
troca encontradas em Lévi-Strauss refuta as afirmações de totalidade e 
universalidade, bem como a presunção de oposições estruturais binárias a 
operarem implicitamente no sentido de subjugar a ambiguidade e a abertura 
insistente da significação linguística e cultural. Como resultado, a 
discrepância entre significante e significado torna-se a différance operativa e 
ilimitada da linguagem, transformando toda a referência em deslocamento 
potencialmente ilimitado (BUTLER, 2003, p.70). 

 

Pensar a identidade como diferença, é resultado da constatação que Derrida faz de que 

toda identidade está permeada por uma carência (de significado final) e que, portanto, precisa 

ser suplementada. Nós sabemos o que é a "noite" porque ela não é o "dia". Nessa afirmação é 

possível verificar a analogia corrente em Derrida entre língua e identidade, onde eu só sei 

quem eu sou em relação ao outro que eu não posso ser. 
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A partir da desconstrução, o sujeito se constitui no momento da escrita, uma vez que 

se torna impossível ver a linguagem separada do que ela coloca como fundamento (presença 

de sentido), assim como tem um significado inerentemente instável, uma vez que ao procurar 

o fechamento (significado, identidade), é constantemente perturbado (pela falta, diferença) 

escapulindo constantemente de nós. 

Tudo o que dizemos tem um antes e um depois, uma margem na qual outras pessoas 

podem escrever. Nesse “entre lugar”, suplementos, ecos de outros significados, sobre os quais 

não temos controle, colocam em movimento o processo de escrita, o que subverte nossas 

tentativas de criar mundos fixos e estáveis. Pela lógica do rastro, onde não existe original, 

apenas rastro do rastro, a escrita (identidade) se constitui, não a partir de um fundamento 

(sujeito pleno, essência), mas na própria possibilidade de inscrição, no simples fato da 

existência do outro, de um diferente. 

Por esse motivo, assim como fez Foucault, quando Lyotard (2002) identifica a 

decomposição das grandes narrativas, dos grandes relatos de caráter memorável, 

representação das grandes verdades por outras, provisórias e mutantes, ele evidencia a ideia 

de uma escrita que se configura como interação disseminada em diferentes escalas de 

interatividade. Por esse motivo, podemos verificar a multiplicação de pequenas narrativas 

particulares que se organizam a partir de uma pluralidade de outras vozes sem a referência de 

um eu centralizador. 

Na pós-modernidade, quem narra suas experiências o faz dentro de um quadro de 

questionamento da própria identidade. Questionamento que, tendo como base a ideia de 

inacessibilidade e, portanto, falta de um sentido de presença plena, coincide com a própria 

crise do real. 

A performance contemporânea, inserida nesse contexto, age consciente do que coloca 

Butler (apud PHELAN, 1993) que o real se posiciona antes e depois da representação. Ou 

seja, esta última se configura como um momento de reprodução e consolidação de um 

fragmento do real e não do real como um todo. Assim como é impossível fixar um significado 

de sentido pleno para a escrita, torna-se impossível para a representação reproduzir o real 

pelas próprias lacunas e rupturas que apresenta. 

Se, como coloca Phelan (1993), o que é visto, via de regra, é escrito por quem diz, a 

representação é criada por aquele que a vivência. Assim como o autorretrato derridariano se 

dá num movimento múltiplo e multifacetado no qual é capturado um traço, um ponto de vista 

entre infinitos outros.  
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Esse indicador de cegueira cria uma dicotomia hierarquizante quando esse único ponto 

de vista sobre o real assume o lugar de um todo. Processo apropriativo que representa o 

próprio prazer de semelhança e repetição. A apropriação, nesse sentido, funciona como 

metáfora que tem como característica a substituição. 

Como no exemplo, “o amor é uma flor”, o que se percebe é a conversão de dois 

termos em um, transformando o que seria outro termo no mesmo, criando uma ficção, 

representação arbitrária que assume o lugar de verdade, por isso, ser verificável pela visão. 

Por isso a representação e o real sempre foram vistos como o mesmo. É próprio desse tipo de 

estratégia reprodutiva esconder as diferenças, apagar as dissimetrias e camuflar as falhas, as 

lacunas do real, gerando uma hierarquização vertical. 

A ideia de representação, a partir do conceito de diferença, a transfere do reino da 

metáfora para o da metonímia, porque funciona por adição e associação criando uma linha 

central horizontal de contiguidade e deslocamento. 

É a própria lógica do suplemento em Derrida. Este funciona como uma adição, um 

significante disponível que se acrescenta para suprir a falta do significante. Como um signo 

flutuante (rastro) ocupa, temporariamente, o lugar da ausência inerente a toda representação. 

Assim como a representação, pensada a partir do seu caráter metonímico, depende de 

um antes e um depois, que é o próprio real; a auto visão, o auto estar também são uma 

condição de dependência de outro e, por isso, só é perceptível através dessa relação. 

 

“Ver o outro é uma forma social de auto representação. Para nós, ao olhar 
em/para os outros, nós procuramos representar a nós mesmos. Então, a 
relação de troca de olhares marca o fracasso do sujeito em manter a 
plenitude ilusória do imaginário. No imaginário não há troca de olhar, 
precisamente porque não há dessimetria entre o que se vê e o que se é, assim, 
a economia de troca tão fundamental para a fala e a visão, é completamente 
desnecessária”. (PHELAN, 1993, p.21, tradução minha) 26 

 

Como na citação acima, esse processo de identificação é marcado por uma perda, a 

perda de não ser do outro e mesmo assim manter-se dependente dele. É, exatamente, esse 

caráter aporético que, para Derrida, desperta o desejo pelo desconhecido. Como “a 

representação está quase sempre do lado de quem olha e quase nunca do lado de quem é 

visto” (PHELAN, 1993, p.26, tradução minha) 27, a performance procura trabalhar a partir do 

                                                           
26 “Seeing the other is a social form of self-reproduction. For in looking at/for the other, we seek to represent ourselves to 
ourselves. As a social relation the exchange of gazes marks the failure of the subject to maintain the illusionary plenitude of 
the imaginary. In the imaginary there is no exchange of gaze precisely because there is no distinction between what one sees 
and who one is, and thus the economy of exchange so fundamental to speech and sight, is completely unnecessary.” 
27 “Representation is almost always on the side of the one who looks and almost never on the side of the one who is seen.” 



70 

que/quem não é visto. Ao assumir essa posição, ela evidencia que “a identidade não pode 

residir no nome que você pode dizer ou no corpo que pode ver [...] a identidade emerge da 

falha do corpo para expressar completamente, sendo a falha do significante em transmitir um 

significado exato”. (PHELAN, 1993, p.13, tradução minha) 28 

Reforçando uma individualidade que não perde de vista a facticidade da vida, acontece 

a cegueira da performance. Aberta à alteridade, ao assumir o espaço em branco que é a lacuna 

resultante da impossibilidade de apropriação completa, mantém-se promovendo uma 

reformulação (deslocamento) do que está apresentado (visível). Essa operação possibilita a 

evidenciação dos aspectos não marcados da identidade (invisível), teoria de valor para o que 

não está visível. Esse tipo de prática, enquanto atuação política, ao invés de fixar questões 

relacionadas à representação, identidade, as deixa em aberto no sentido de que se assume o 

trabalho com a pluralidade (pontos cegos do real). Ao manter-se vigilante, por estar 

promovendo um constante deslocamento dos pontos de vista, a performance procura não 

organizá-los para não correr o risco de fechar-se em um. 

 

AUTO FICÇÃO 

 

Apos ler o artigo “A Performance Solo e o Sujeito Autobiográfico” da pesquisadora 

brasileira Ana Bernstein (2001) comecei a me questionar acerca da ideia de autobiografia na 

performance. Neste artigo ela trata da experiência de três performers norte-americanas Karen 

Finley, Peggy Shaw e Penny Arcade que são, ao mesmo tempo, extremamente pessoais e 

profundamente políticas. Nesses três casos, as performances tem um caráter confessional 

muito forte, o que as caracterizariam como autobiográficas, contudo, a própria Bernstein se 

questiona quanto a isso, uma vez que esse material não se encaixa na noção de pacto 

autobiográfico (Philippe Lejeune). 

Nessas performances chamadas de autobiográficas, histórias pessoais acabam sendo 

reescritas, reinventadas e misturadas com a ficção. O fato real é apenas um subtexto, não 

estando sujeito a qualquer tipo de verificação, caracterizando-o como uma dramatização de si. 

Esse processo de reinvenção e dramatização de si nos apontam para o que o crítico e 

romancista francês Sergue Doubrowvsky, em 1971, chamou de auto ficção, em resposta ao 

pacto autobiográfico de Lejeune. 

                                                           
28 “Identity cannot, then, reside in the name you can say or the body you can see […]. Identity emerges in the failure of the 
body to express being fully and the failure of the signifier to convey meaning exactly.” 
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Nos textos auto ficcionais não se trata de uma correspondência entre sujeito textual e 

pessoa real, conforme expresso pelo “pacto autobiográfico”, mas construção simultânea tanto 

do autor quanto do narrador.  

O autor assume uma persona na própria vida real, na sua exposição pública, em suas 

múltiplas falas. Ou seja, é resultado de uma construção que opera tanto no texto ficcional 

quanto fora dele, na vida mesma. Em ambos os casos o autor e a personagem coexistem, estão 

fundidos na composição da figura autoral, o que corrobora com a ideia de que não há fora do 

texto. 

Diferente da autobiografia, uma das características dessa escrita é a falta de linearidade 

ou unidade. O sujeito que se abre a possíveis ficcionais é fragmentado e se identifica a partir 

de uma multiplicidade de vozes que estão num continuo diálogo com o outro, tornando todas 

as vozes, a voz do autor da escrita. 

Nesse processo de correspondência entre a narrativa e a vida do autor, cria-se um 

discurso que exibe o sujeito e ao mesmo tempo o questiona. Subjetividade e escritura, nesse 

caso, tornam-se processo, apresentando-se como texto inacabado, como se o leitor 

acompanhasse ao vivo o processo da escritura. Isso se dá porque, como é entendida por 

Doubrovsky (apud KLINGER, 2007) no processo de ficcionalização de si, no sentido 

psicanalítico de que o sujeito cria um romance de sua própria vida, o sentido dessa vida não se 

descobre e depois se narra, ele é construída na própria narração. 

Essas narrativas auto ficcionais, por sua ambiguidade, ao mesmo tempo em que não se 

relaciona com o referente externo da maneira como propõe a autobiografia, também não está 

totalmente desligado dele. Como coloca Klinger, “podemos dizer que na ficção o “eu” é 

suporte para a invenção ao passo que na autobiografia o “eu” é uma experiência a ser 

transmitida, ou seja, a autobiografia e a ficção se distinguem pelo horizonte de expectativas 

que geram.” (2007, p.42). 

Nesses termos, o que mais interessa de autobiográfico no texto da auto ficção não é a 

adequação dos fatos à verdade, mas sim a ilusão da presença, de ter acesso ao lugar de onde 

vem a enunciação da voz. Para o próprio Doubrovsky a noção de verdade tem outro sentido à 

medida que “se a verdade de um sujeito é uma ficção rigorosamente construída, a verdade de 

uma ficção é factível.” (apud KLINGER, 2007, p.56, tradução minha) 29 

A auto ficcionalização caracteriza-se por ser um relato em primeira pessoa e, assim 

como na performance, mantém um olhar culturalmente afastado do outro. Em ambos os casos 

há um questionamento dos conceitos de representação e subjetividade.  
                                                           
29 “Si la vérité d’un sujet est la fiction qui rigouresement s’en contruit, la verité de une fiction est factive.” 
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Ao mesmo tempo em que se configuram como um desejo narcisista de falar de si 

reconhecem a impossibilidade de exprimir uma verdade pela escrita, o que leva a uma 

problematização das noções de real e ficcional (referência), assim como de presença e 

ausência. Por seu caráter híbrido e de fluxo, a auto ficção encontra-se num “entre lugar”. 

Como no caso da performer Karen Finley, no já citado artigo da Ana Bernstein, apesar 

do caráter confessional de suas performances em primeira pessoa, a maneira como o material 

autobiográfico é empregado transgride a ideia de pacto autobiográfico. O que fica perceptível 

é que a esse material autobiográfico é incorporado a uma multiplicidade de vozes que 

problematizam fronteiras e caracterizam o “outro lugar” da performance. 

 

(...) Embora Karen Finley fale de coisas íntimas, de experiências pessoais de 
vida e, até mesmo, as exiba visualmente – como acontece em The American 
Chestnut, com as imagens do seu parto projetadas em um tríptico de slides e 
mostrando a cabeça de um bebê saindo de uma enorme vagina – ela, 
também, incorpora uma multiplicidade de vozes à sua própria. Seu trabalho 
não é uma prosa narrativa strictu senso, uma vez que seus monólogos são 
uma mistura de prosa e poesia e podem ser escritos tanto na primeira quanto 
na terceira pessoa, de um ponto de vista feminino ou masculino. O foco da 
sua “narrativa” não é nunca na sua vida individual per se ou na sua 
personalidade. (BERNSTEIN, 2001, p.95) 

 

A narrativa híbrida e ambivalente é construída discursivamente, onde autor 

(performer) e persona, por estarem fundidos, reiteram o transito entre vida e obra, atuação 

pública e escrita. A exposição de si, nesse sentido, é radical porque não pretende representar 

outro em espaço e tempo ficcional, mas dialogar com outros (multiplicidade de vozes) durante 

sua exposição “ao vivo” (momento de construção do discurso). Atitude de indagação da 

própria subjetividade e de posicionamento critico sobre seus modos de representação. 

Ao transpor a ideia de auto ficção, conceito específico das narrativas contemporâneas, 

para a performance, caracterizada nessa dissertação como escritura, usarei o termo 

autoperformance, por acreditar que, desta forma, ficará mais claro o caráter de indeterminação 

da ideia de sujeito aqui tratada e que vai além do caráter de duplicidade próprio à 

ambivalência característica da auto ficção, como coloca Klinger(2007). 

 

 

 

 

 

ÁUDIO: Espera... O que quer dizer o título? 
ARTISTA: "Biokhraphia" é composto de três palavras. "Bio" da Bios, Que significa "vida". "Khara", que em 
árabe significa "merda." E "Phia"... Em árabe significa "na mesma." Só. É uma biografia de merda. 
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Essa passagem de Biokhraphia deixa claro a relação que a artista, desde o inicio, 

estabelece com a auto ficção em sua performance, apesar de diversos fatores apontarem no 

sentido de um relato autobiográfico. Por exemplo, logo no inicio do roteiro, a presença de um 

breve currículo da artista já cria a impressão de biografia. Quando a ação começa percebemos 

que se trata de uma entrevista e, como tal, são feitas referências à história pessoal e 

profissional da artista. Contudo, à medida que a narrativa vai se construindo é perceptível que 

as questões biográficas não são tão importantes, mas sim, o processo de criação da própria 

identidade da artista (entendida aqui como identificação), a partir do diálogo com outras vozes 

(interferência materializada pelos outros “eus” da artista no palco).  

Como nesta dissertação parto da ideia de performance enquanto escritura e, portanto, 

do conceito de sujeito proposto por Derrida, entendido enquanto um efeito, e essa é uma 

palavra chave, a auto ficção proposta pela performance será pensada enquanto rastro. Assim, 

a identidade formada no processo de escritura se caracteriza como efeitos de identidade, ou 

melhor, identificações que vão se sobrepondo de maneira contínua, indo além da ideia de 

duplo entre autor e persona que se revezam. Essas noções se confundem, não por ser a mesma 

pessoa, mas porque, tendo em vista a ideia de disseminação e deslocamento, qualquer sentido 

de autor ou persona que o performer vai assumindo durante a performance se apresentam 

como efeitos temporários que se suplementam. 

 

ESCRITURAS DO EU 

 

Denomino autoperformance como o processo de “escritura do eu”, parafraseando 

Foucault (2004), no qual o performer, ao se autoficcionalizar durante a performance, vai 

assumindo máscaras, personas, selfs, com os quais se identifica temporariamente, num 

processo de constante transformação. 

Com esse procedimento, o performer problematiza a noção de identidade que, sem o 

caráter de estabilidade, se mantém em constante formação. É por meio do diálogo entre o 

performer e uma multiplicidade de outras vozes, num processo contínuo de disseminação, que 

se constrói o texto da performance caracterizado como construído, relacional e em fluxo. 

A escrita de si como escritura relaciona-se às mudanças que a noção de sujeito e 

representação tem sofrido, mais especificamente, desde a década de 70. A escrita do eu, antes 

relacionada à autobiografia, torna-se auto ficção pela constatação de que o sujeito pleno é 

substituída pela de fragmentado em constante criação. 
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Esse sujeito fragmentado, ao escrever sobre si na performance, torna-se escritura e 

assume o caráter de indeterminação proposto pela desconstrução. O próprio sujeito num entre 

lugar, enquanto indecidível porque está na esfera da différance, configura a autoperformance 

como processo de escritura de um eu que se configura como espaço sem centro ou mesmo 

estrutura determinada, passível de conexões e reconexões que propiciam um processo 

contínuo de construção do eu. 

Diferente das performances auto transformacionais, ou chamadas de autobiográficas, 

características do inicio da Performance Art que se caracterizavam por um discurso de 

oposição direta às formas estabelecidas, a autoperformance, conectada com as tensões, 

preocupações e afirmações pós-modernas, não a nega, porque tem a consciência de que não 

há mais fora do texto. Ao sair do espaço próprio em direção ao espaço do outro, o performer 

assume a aporia que é própria a esse movimento e busca dentro da própria estrutura 

institucionalizada, elementos de diferença que possam ser transformados em oportunidades de 

subversão dos próprios dispositivos de poder. Agindo sobre as lacunas, a autoperformance 

possibilita outras formas de representação. 

A performance realizada pelo pesquisador e performer brasileiro Wellington Jr. em 

outubro de 2010, por ocasião do evento Dimensão do Corpo I realizado pelo projeto 10 

Dimensões30, no campus da Universidade Federal da Paraíba, começava com uma mesa, na 

qual havia um computador ligado a uma web cam que se posicionava para uma área restrita 

dessa mesa. Num dos lados havia um conjunto de pequenas bolsas, de tamanhos, estilos e 

cores diferentes e atrás um telão, ainda sem projeção. 

O performer entra; se acomoda na cadeira atrás da mesa, liga o computador e começa 

a conversar com a plateia, explica que as bolsas em cima da mesa eram de sua mãe já morta e 

pede que a plateia escolha uma. 

Ele pega a bolsa escolhida, a coloca sobre a mesa e posiciona a web cam sobre ela, 

projetando-a no telão atrás de si. À medida que ele vai tirando os objetos, nos conta a história 

referente a cada um deles. Quando os objetos acabam, ele os guarda novamente na bolsa, 

fecha-a e a devolve ao conjunto ao lado da mesa. 

Logo de início podemos comparar o conjunto das bolsas apresentadas por Wellington, 

com a própria realidade, exposta e, ao mesmo tempo, invisível, assim como o conteúdo de 

cada uma das bolsas. Ao escolher uma, ele destaca um fragmento desse real e, a partir dele, 
                                                           
30 Projeto interinstitucional de parceria entre a UFRN, UFPB, IFRN e FAPERN apoiado pela CAPES e Ministério da Cultura 
que tem como objetivo incentivar a discussão e divulgação de trabalhos artísticos em novos meios tecnológicos. Os ciclos de 
discussão do 1º ano do 10 Dimensões se realizaram sempre por meio de eventos mensais presenciais e tele presenciais entre 
as cidades de Natal e João Pessoa e contou com a participação de artistas como Edgard Franco, Gilberto Prado, Lúcio Agra, 
Luisa Paraguai, Suzete Ventureli, Silvia Laurentz, Rosangella Leotte, Wellington Jr, Milton Sogabe e Bia Medeiros. 
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começa a traçar, representar sua própria autobiografia, não a partir dele, mas a partir de outro, 

da mãe. Assim como Phelan ao falar sobre a morte da mãe, “o real era a ausência dela e nós 

éramos a representação dessa perda.” (PHELAN, 1993, p.12, tradução minha) 31 

O conhecemos a partir do que ele não é e que está ausente, a partir das histórias da sua 

mãe e que, por consequência, tornam-se suas; são suas. Contudo, não podemos dizer que o 

sujeito da performance se configura como uma identidade já formada, ao contrário, ela vai se 

descortinando perante nós. Sua constituição acontece durante a performance, construída 

durante a apresentação à medida que cada objeto é retirado da bolsa.  

A projeção na parede, enquadrando os detalhes da bolsa, aumenta o caráter de 

destaque de um fragmento do todo, assim como a identidade do performer que, se constitui 

como um efeito com o qual ele se identificará durante aquele momento. Identificação que vai 

sendo construída por um conjunto de referências materiais (elementos de cada bolsa) e 

subjetivas (rastros, outros que habitam o próprio performer). 

O desejo pelas coisas da mãe, ainda invisíveis, funciona como a sombra de algo que 

falta e torna-se potência, desperta o desejo, marca indelével de uma alteridade introjetada. As 

histórias que ele conta, produtos da memória da mãe com cada objeto, são rastros, referências 

que ele foi construindo durante toda a sua vida, num processo de disseminação. Memórias 

que, pela lógica do rastro, não são rememorações de um passado enquanto referência fechada, 

mas enquanto criação e, portanto, original em si mesmo (ficção). 

Não representam uma verdade externa ao ato de conta-las. Ao contrário, se constituem 

no momento mesmo em que acontecem. E continuarão depois do momento de seu 

apagamento, continuam em movimento, se remetendo a outros, à alteridade que há no próprio 

performer, passado sempre heterogeneizado pelo outro. 

Ao tentar se autografar por meio do traço, das memorias da mãe que ele conta, 

Wellington retraça pela impossibilidade de afastamento dessa sombra que impede, mascara o 

seu próprio autorretrato; pela impossibilidade de ter acesso a esse passado enquanto verdade e 

que, por isso, se configura como autoficionalização. 

Como coloca Derrida (2010), não é possível a intuição direta do originário ao homem. 

Por esse motivo, ao tentar traçar seu autorretrato, Wellington, opta por mostrar que se trata de 

um único ponto de vista (bolsa), como que atestando a insuficiência da performance, assim 

como de toda obra, em tornar presente o que pretensamente está tentando representar. 

Contudo, assim como no mito de Perseu que mata a Medusa por meio de um olhar enviesado, 

Wellington evita a metáfora que o olhar fixo produz sobre o real e dificulta a reflexão sobre o 
                                                           
31 “The real was absence of her we were representations of that loss.” 
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mesmo. Ao contrário, se deixa levar por suas referências, pelas referências de sua mãe, pelas 

referências da bolsa, mantendo-se em fluxo no processo de construção de sua narrativa. 

Ao fim da performance, Wellington guarda os objetos que tirou de dentro da bolsa, 

volta a fechá-la e a coloca junto das outras. O que poderia parecer uma biografia da mãe, ou 

uma autobiografia do artista, se configura como autoperformance, onde a sua própria 

identidade vai sendo construída pelas vozes da mãe ausente e dos rastros que o formam 

enquanto indivíduo.  

Processo semelhante ao que acontece com Biokhraphia, com a diferença de que na 

performance de Linha Saneh, o jogo é estabelecido pelas vozes, máscaras, selfs ou personas 

da artista materializados na figura da performer, do áudio e do vídeo. Contudo, em ambos os 

casos esses outros do próprio sujeito se solicitam e se relacionam num processo de 

negociações que não perdem de vista a impossibilidade da alteridade. Há um jogo de 

remetimentos em que o performer questiona a si mesmo e o outro, tendo como parâmetros 

aspectos pessoais, sociais e políticos. 

No caso da autoperformance de Wellington, cada objeto desconhecido funciona como 

outro. Desconhecidos porque foram colocados pela mãe do performer antes de sua morte e, 

até então, não abertos por ele. A figura da mãe de Wellington funciona como outro e, como 

tal, que representa a própria experiência de não identidade de si, mas que traça a obra e 

promove o processo de escritura da performance. 

Esses outros em cada um de nós, nos mostram o quanto somos impróprios e é 

exatamente nessa incondição que reside nossa universalidade que, ao mesmo tempo em que 

parte das singularidades, as apaga. 

 

AUTOPERFORMANCE E POLÍTICA 

 

A representação é uma representação política, mantendo uma relação com o duplo 

corpo compreendido tanto enquanto corporeidade, como enquanto corporação, corpo social. 

Assim, a desconstrução da identidade não significa a desconstrução da política, mas 

estabelece como políticos os próprios termos pelos quais a identidade é articulada. 

No campo da economia, a metáfora do capitalismo funciona segundo uma 

identificação de diferentes mercadorias entre si dentro de um contexto quantitativo limitado, 

segundo o qual, X  quantidade de determinado material se reporta a Y produto que necessite 

dessa quantidade X de material. X Material e Y produto, desta forma, ganham a mesma 
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identidade, seguindo uma determinada compatibilidade dos vários valores de troca em que 

determinada quantidade de material pode ser revertida. 

Por esse espelhamento se dá a fetichização da mercadoria, pela qual, a relação social 

se determina pela forma fantasmática de uma relação entre objetos. Nessa política de troca, o 

que ganha evidência é a equivalência das coisas no mercado, processo que desfaz o recorte 

próprio dos objetos tornando problemática a percepção do mesmo. 

Sem forma, o objeto perde sua individualidade, o que torna sua percepção 

problemática. Sem concretude, a construção das formas deixa de ser apreensível enquanto 

experiência. Esse processo de percepção e experiência apartadas gera uma homogeneização 

das representações. A percepção reduz-se a um reconhecimento de imagens, como é 

característico da cultura Pop. Essa imagem desgarrada da experiência, ainda que perceptiva, é 

a base da virtualidade manipulável, contexto em que o objeto torna-se imagem e o sujeito 

torna-se coisa. 

Nessa conjuntura, segundo o crítico literário americano Fredric Jameson (2000), em 

que a transformação da realidade por imagens se dá sem hesitação ou ressalva causando tantas 

implicações em diferentes áreas, a performance propõe estratégias que permitem desarticular 

essa política de troca, seja no campo econômico ou político, funcionando como um 

dispositivo de desarticulação da fetichização da imagem. Assim como a performance procura 

desarticular a política de troca a partir do desaparecimento, como coloca Phelan (1993), ela 

também desarticula o campo do visível pela ação sobre os pontos cegos na estrutura de 

representação. 

Esse tipo de posição gera uma critica que põe em questão a estrutura fundante com 

que determinadas políticas de identidade vem se articulando. Segundo Butler, ao tratar sobre 

as questões de gênero, “o paradoxo interno desse fundacionismo é que ele presume, fixa e 

restringe os próprios sujeitos que espera representar e libertar”. (2003, p.213) 

O corpo enquanto corporeidade, por exemplo, tradicionalmente tomado como 

referência primária da existência, tem se tornado um objeto manipulado pela biotecnologia, 

que nele intervém. É na própria carne que vem se agenciando a desconstrução do dualismo 

natural e artificial. Nele, os rastros podem vir na forma de chips, eletrodos, próteses que o 

desnaturalizam e o atualizam pelo agenciamento tecnológico. 

A performer francesa Orlan, por exemplo, que se reconhece como um software, 

recriando sua morfologia corporal por meio da biotecnologia, define seu trabalho como 

“Carnal Art”, na qual o corpo funciona como um ready made que se modifica. Tendo como 
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base a ideia de autorretrato, a artista inscreve32 em seu próprio corpo, transitando entre a 

desfiguração e a figuração a partir do uso das tecnologias disponíveis em nosso tempo. 

De 1990 a 1993, Orlan protagonizou uma série de nove cirurgias performáticas, 

filmadas e difundidas em instituições ao redor do mundo, durante as quais leu textos 

psicanalíticos e filosóficos. Nelas a artista coloca em seu rosto outras figuras, ou seja, outras 

representações. Nessas cirurgias, ela adota e protagoniza imagens na própria pele ao esculpir 

em seu rosto outras formas e identidades. A performer inscreveu em seu corpo imagens de 

figuras femininas da historia da arte, remodelando seu rosto a partir do desenho da face da 

“Mona Lisa” do pintor italiano renascentista Leonardo Da Vinci, com os olhos da “Diana 

Caçadora” da Escola de Fontainebleau, e o queixo da “Vênus” do pintor italiano renascentista 

Sandro Botticelli numa performance chamada “The reincarnation of Saint Orlan” 33. 

Essa prática de intervenção extrema age sobre o próprio sentido da representação. Ao 

produzir imagens com sua própria carne, sangue, músculos ele ataca tudo que é inato, 

imposto, natural, programado e determinado por seu DNA. Ao apagar os vestígios de sua 

identidade corporal, Orlan questiona a sua própria identidade mantendo-se numa permanente 

metamorfose por meio de suas intervenções constantes. Seu corpo incontornável, impreciso e 

provisório questiona a suposta “essência”, seu caráter de referência modelar de significado 

fixo como identidade própria do sujeito. 

Esse tipo de intervenção sobre o corpo biológico, traz implicações sobre o corpo social 

e, nessa perspectiva, a combinação dos estudos de identidade individual e de diferentes 

culturas, com atenção especial aos oprimidos, excluídos ou em desvantagem, gays, lésbicas, 

idosos, pobres, minorias raciais e étnicas que, segundo Carlson (2009), tem sido responsáveis 

pelos mais interessantes trabalhos em performance nos EUA. 

Já no fim dos anos 80, havia grande interesse entre teóricos e performers, em especial 

as feministas, em questionar, expor e, talvez, até destruir construções sociais e culturais, 

afirmações que governam os papeis tradicionais de gênero, a encenação do corpo e a 

performance de gênero, tanto no campo artístico quanto no cotidiano.  

As performances começam a se preocupar não apenas em fazer uma afirmação política 

específica, mas em expor práticas subliminares sociais, culturais, estéticas; afirmações de 

suporte e validação dos fenômenos específicos que estavam em exibição. 

Carlson (2009), por exemplo, cita que o performer norte americano Chris Burden, na 

década de 70, utilizava a mutilação para enfatizar o poder da presentificação do momento, de 
                                                           
32 Relaciona-se ao ato de fazer uma incisão sobre um objeto, tendo caráter monumental. A tatuagem é uma forma de inscrição 
sobre o próprio corpo. 
33 Figura 12, pág. 49 
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modo a separar o corpo das representações abstratas por meio da experiência da dor. Diferente 

deles,  o performer americano Ron Athey em “Four Scenes From a Harsh Line34” utilizava a 

mutilação para expressar e controlar os “demônios autobiográficos”. 

Essa performance de 1994 começa com a figura de São Sebastião nu e atravessado por 

uma seta, representado por uma performer andrógina identificada como Pigpen que, ao lado 

de Athey, vestido como uma santa cheia de estigmas, manipula deliberadamente, as oposições 

binarias de gênero.  

Na mesma performance, percebe-se que a prática de rituais emprestados, como a 

historia que ele conta da decepção por não ter sido sangrado por um curandeiro que ele 

conheceu, servem como meios de desafiar a cultura homofóbica para Athey e seus 

colaboradores. 

Athey recria pedaços de seu passado com drogas, agora em um ambiente controlado. 

Ele insere trinta seringas hipotérmicas em um de seus braços que, apesar de vazias, induzem 

alterações fisiológicas no performer e na audiência. Tratando seu corpo como objeto a ser 

contido por meio de um perder-se temporariamente, o performer ultrapassa seus limites 

pessoais, de modo a destacar e questionar a tradicional oposição metafisica corpo e mente. 

Como esclarece Carlson (2009), em “Four Scenes From a Harsh Line”, Athey, de 

maneira diferente e refletindo a performance atual, usa como pretexto sua infância pobre, sua 

educação severa numa família pentecostal, sua primeira dependência de heroína, suas varias 

tentativas de suicídio, suas experiências com sexo sadomasoquistas, seu atual status HIV 

positivo para mostrar um homem que tratava “do seu próprio sofrimento e mortalidade sem 

artificio, obrigando a audiência a fazer perguntas a si mesmo sobre a dor, doenças e tabus.” 

A autoperformance utiliza a corporeidade do performer para dar ênfase à construção 

social do corpo, enquanto transportador de signos e, com ele, a construção social do sujeito da 

performance. 

Em “Sex/Love/Stories” (1991), o performer norte americano Tim Miller, ainda 

segundo Carlson (2009), aborda as experiências de um homem gay na era da AIDS, das 

lembranças de criança, das demonstrações ativistas, de encontros sexuais e de amigos, agora, 

mortos. Essa aparente autobiografia está continuamente enquadrada e comentada. Na primeira 

cena, por exemplo, o escritor e psicólogo e ativista pelos direitos homossexuais norte 

americano, Douglas Sadownick, parceiro de Miller, interrompe as reminiscências do artista 

regularmente, para comentar, criticar ou exigir explicações. Esse tipo de procedimento reflete 

o próprio descentramento pós-moderno do sujeito que serve para criar uma nova posição para 
                                                           
34 Figura 7, pág. 47 
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o indivíduo, propiciando uma reflexão critica sobre todo o aparato tradicional de 

representação. Em outra cena, Miller começa com a observação: “Eu me lembro de muitas 

coisas, algumas até aconteceram”. Como o professor de teatro norte americano David Román 

acentuou, o que estava em jogo em Miller era, “não tanto o relato da sua vida, mas em vez 

disso, um deslocamento deliberado dessa vida através da performance” (apud CARLSON, 

p.179). Ao se autoperformar, Miller usa a identidade como campo de resistência. 

Resistência que na performance pós-moderna se move para além dos universais 

fenomenológicos do sujeito e objeto transcendentes da performance tradicional para colocar a 

identidade numa relação instável e contingente, enquanto efeito, como identificação. 

Para Derrida (2010) representar está ligado a colocar-se no mundo enquanto sujeito, 

enquanto ação, enquanto profissão, cujo oposto se traduz nas subjetividades calculáveis, 

inumeráveis, mas computáveis nos bancos de dados da polícia, do Estado, no universo dos 

meios de comunicação de massa, no universo da semiótica, da informática, da telemática. 

Na era das representações, o poder se traduz na potência do individuo em permanecer 

no presente e passado, de circular no tempo da representação. Poder que é proporcional ao 

numero de representações e reapresentações. 

Funcionando segundo a lógica da metáfora, pela qual a memória do objeto funciona 

como o próprio objeto do assunto, ou seja, como substituição de algo ausente, a representação 

procura expressar uma ideia de segurança, repetição imperfeita de um original. 

O sujeito contemporâneo seria aquele que pode, ou acredita poder, gerar 

representações e sente-se feliz ao extrair imagens de seu corpo. Contudo, ao se permitir 

representar, ele mesmo torna-se representado. Ao deixar marcas de seu corpo, falsos rastros, 

acredita imortalizar-se e, por consequência, acumular poder. Ao contrário do esperado, ele 

apenas torna-se objeto, cede identidade a outro se deixando apropriar. A representação do 

sujeito funciona como afirmação de si para com os outros, o que lhe causa uma sensação de 

falsa importância por estar atrelado às representações na esfera do poder midiático, na massa 

do corpo Estado. 

Seguindo a lógica da dominação, o indivíduo procura ascender, multiplicar-se e 

perpetuar-se enquanto representação. Para isso, atrela-se ao numero de itens encontrados nos 

sistemas de busca da rede, assim como na rede de influencias que ele pode estabelecer 

enquanto ponto convergente e de transmissão da imagem que ele produz e consome. 

Calculável, esse tipo de representação identifica e assegura as identidades do 

representável. Por isso é uma circunstancia econômica e política, está na esfera da economia, 
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como coloca Foucault (1999), aproxima-se da moeda enquanto representação em circulação, 

como mercadoria. 

Como tal, valoriza o referente segundo o espaço que ocupa, pelas mãos que passa, pela 

quantidade de informação que carrega e sua velocidade de transmissão. Valores que estão 

atrelados, também, ao meio midiático. 

Como disse Vilém Flusser (1985), todo evento, ato, tudo deseja ser perpetuado, 

petrificado em imagem técnica, por isso a experiência do ser no mundo advém do poder das 

imagens técnicas do mundo digital e suas intermediações. Essa firmação evidencia a ligação 

da representação com a estética da visão, a um privilégio do olhar. 

Nesse sentido, a relação que se estabelece entre representação e identidade é a de que 

se vê é o que se é. Essa correspondência mimética é produto da busca por uma autoimagem 

no quadro da reprodução. Por esse motivo, quanto maior a visibilidade, maior o poder. 

Contudo, como coloca Phelan (1993), a formação do eu não pode ser testemunhada 

pelo olho. A cena primeira é, em si, assim como a cegueira de que trata Derrida (2010), uma 

memoria congelada para o momento sempre perdido de nossa própria concepção. A 

representação mimética exige que o escritor/falante empregue pronomes, inverta personagens, 

grave conversas, examine palavras e imagens dos outros de maneira a garantir no espectador a 

crença na autoridade, presença e confiança em si. E com isso ignora-se o real impossível, o 

buraco no significante.  

Nesse sistema, as identidades são determinadas pela sua representação visual, segundo 

a qual, se não há semelhança mimética no que está sendo representado, este não será 

abordado.  

Isso acontece porque ao se apropriar, você toma o outro para propósitos próprios. O 

outro, então, assume o lugar da invisibilidade. Por isso a representação tradicional, baseada na 

ideologia da dominação, da representação hegemônica, ao se empenhar na semelhança e 

repetição tenta estabelecer e controlar o outro como o mesmo. Nesse ato de apropriação “o 

prazer de semelhança e repetição, produz garantia psíquica e fetichismo político.” (PHELAN, 

1993, p.3) 

Essa é a estratégia do voyeurismo, do fetichismo e da fixação, a ideologia do visível. 

Se a performance pode ser concebida como representação sem reprodução, ela rompe com a 

tentativa totalizadora do olhar e assim abre uma paisagem representacional inclusa e diversa, 

ou seja, liga-se a estratégia da différance, uma vez que o outro, enquanto aquilo que nos falta, 

configurando-se como o desconhecido, pode ser comparado ao que está invisível, presente, 

mas inacessível. 
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Na autoperformance, a posição do sujeito é assumida, mesmo que provisoriamente, 

para que se façam afirmações da verdade que, apesar de flexíveis, se preocupem com suas 

representações. Há uma negociação entre o desejo de fornecer uma base para a ação política 

efetiva afirmando uma identidade especifica e uma posição do sujeito e o desejo de destruir as 

certezas essencialistas de todas as construções culturais. 

Em “Visiting Hours35” de 1992, o performer nova yorkino Bob Flanagan usa sua 

condição de um dos mais velhos portadores de fibrose cística (doença degenerativa dos 

pulmões e estomago que normalmente mata seus portadores ainda na adolescência) para 

receber uma audiência em um quarto de hospital. Segundo Carlson (2009), o artista, atado a 

aparelhos necessários à sua sobrevivência, em especial o oxigênio, se autoperforma. Cercado 

de aparelhos de monitoramento e retratos de suas experimentações sadomasoquistas Flanagan, 

junto com sua colaboradora Sheree Rose, compartilhava com outros as conexões entre 

sexualidade, doença e dor.  

Flanagan ao reificar seu corpo inválido expondo o potencial erótico do mesmo, propõe 

uma revisão da própria ideia de masoquismo masculino. Ao mesmo tempo em que, também, 

exibe o latente sadomasoquismo das práticas médicas. Contudo, para surpresa do próprio 

Flanagan, durante sua autoperformance, vários participantes, sentados à cabeceira de sua 

cama, falaram sobre suas próprias experiências com doenças graves, inspirados pelas trocas 

de intimidade suscitadas por Flanagan, que se mostraram ainda mais interessantes que o 

próprio masoquismo do performer. 

Ao tratar do corpo em crise, ela problematiza a relação entre o social e o self, entre 

doença e desejo. Usando material autobiográfico como ponto de partida e seu próprio corpo 

como tela para dar sentido à caótica experiência de sua doença, fica evidente, na performance, 

a articulação de um self poroso e maleável que abarca um meio ambiente no qual a própria 

noção de identidade é gradualmente redefinida. 

Na autoperformance, as identificações e posições do sujeito, flexíveis e provisórias, se 

tornam marcadores de uma peça que tem como objetivo questionar os processos de 

representação e, por consequência, o que está em jogo na performance em termos de 

sexualidade, gênero, etnicidade, por exemplo. 

Assim como no caso de Bob Flanagan, não se trata de negar a identidade, mas de não 

fixa-la a partir de um modelo referencial (masoquista, doente, invalido) que a defina. Ao 

contrário, trata-se de fornecer possibilidades alternadas para as posições de identidade fora 

das autenticadas pela representação e pelas performances convencionais. Nesse caso, ele não 
                                                           
35 Figura 8, pág. 47. 
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apenas mostra uma identidade que é gradualmente redefinida, como também, trata da 

representação do que não é visível dentro do tecido social, evidenciando sua condição de 

diferença, tendo em vista sua condição sexual, de saúde e práticas sexuais. 

Contudo, a performance opera num jogo perigoso, no qual reconhece que a 

cumplicidade e subversão estão intrinsecamente ligados na pós-modernidade. O que significa 

dizer que, determinadas estratégias para dar visibilidade ao excluído, podem resultar na 

reinscrição e reforço da estrutura estabelecida em si contra a qual procurou se voltar. 

Esse processo de reinscrição e reapropriação torna-se quase inevitável quando a 

performance marginalizada ou minoritária se permite ser definida apenas pelo que está 

visível, ou seja, por aquilo que o performer está impondo resistência, transgredindo ou 

desconstruindo. Para Phelan, “ao confundir identidade politica com visibilidade, ativistas 

culturais e alguns teóricos também tem assumido que “eus” podem ser representados 

adequadamente no campo visual e linguístico” (1993, p.10). Quanto mais atenção é dada à 

apropriação e à desvalorização da cultura dominante, mais provável é, para as audiências, que 

o sentido tradicional seja assumido e reforçado e não minado. 

Karen Finley36, como cita Bernstein (2001) e Carlson (2009), ao expor em suas 

performances, o corpo nu ou quase nu, coberto por uma variedade de materiais, em sua 

maioria, comestíveis, correu o risco de reforçar o consumo visual do corpo feminino. 

Contudo, ao operar a combinação de gêneros mutantes, escatologia e sexualidade perversa 

perante um público masculino, Finley, em vez de se oferecer como um objeto passivo força 

uma passividade masculina frente a sua raiva, dessacralizando-se enquanto objeto de desejo 

dos homens, fazendo piada com sua sexualidade. “Sua recusa em jogar esse jogo deixa o 

espectador masculino sem lugar para se colocar em relação à performance dela.” (DOLAN 

apud CARLSON, 2009, p.201) 

Como nesse extrato do monólogo “Refrigerador”: 

 

E a primeira, e a primeira, e a primeira memória, memória que tenho, que 
tenho de meu pai é dele me colocando no refrigerador. Ele tinha o hábito de 
tirar toda minha roupa do meu corpo de cinco anos de idade e eu ficava 
sentada nua naquela prateleira prateada da geladeira. (...)Então ele se 
abaixava em direção à gaveta dos legumes, abria a gaveta e tirava as 
cenouras, o aipo, a abobrinha, os pepinos. E então ele começava a trabalhar o 
meu buraquinho, meu pequeno buraquinho, meu pequeno, pequeno 
buraquinho. Meu buraquinho de menina. Me mostrando ‘como é ser como a 
mamãe’, ele diz. Me mostrando ‘como é ser uma mulher, ser amada. Essa é 
uma tarefa para o papai’, ele me diz. Trabalhando meu buraquinho. (...)Então 

                                                           
36 Figuras 10 e 11, pág. 48. 
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eu ouço minha mãe chegar em casa. E ela começa a gritar, com todos os 
pulmões. ‘O que aconteceu com os legumes do jantar de hoje? O que 
aconteceu com os legumes? Você andou brincando com sua comida de novo, 
menina? Eu ia fazer a receita favorita do seu pai.’ Eu apenas quero gritar, 
mas não posso, claro, ‘Mamãe, abra seus olhos! VOCÊ NÃO SABE QUE 
EU SOU A FAVORITA DO PAPAI? (FINLEY apud BERNSTEIN, 2001, 
p.95). 

 

Para Bernstein (2001), a degradação apresentada por Finley em suas performances 

desfaz a imagem idealizada da figura feminina, sempre associada à limpeza e maternidade, 

demonstrando, por exemplo, questões de abuso e discriminação próprios da sociedade 

patriarcal. 

A performance, pensada segundo a lógica da desconstrução, está no meio entre a 

necessidade de esfacelamento da representação e o necessário fortalecimento da representação 

do excluído. Se tudo na sociedade produtivista do espetáculo vira mercadoria, pois a 

representação está ligada ao mercado, circulação e valorização do mediador, onde o corpo 

representado também é mercadoria, objeto de consumo, a representação na desconstrução 

ainda se apresenta como representacional. 

A diferença é que não se trata de reabilitar a presença sem repetição, sem delegação, 

mas sim de perceber e trabalhar a liquefação da representação enquanto tal. Ao agir sobre o 

plano representacional, sobre a escrita, a gramática, a organização espacial, ela atribui 

complexidade, desmontagem e desestruturação ao que está posto. 

A representação, assim, assume o valor de aumentar a complexidade do referente, 

tornando-se tão ou mais complexa que a ideia original. Nesse sentido, afasta-se da ideia de 

representação enquanto o mito de Narciso, subserviente, como um espelho sem vida própria 

que apenas guarda o referente. 

A representação hoje deve ser entendida por meio de uma infinidade de pequenos 

grupos representacionais que, à sua maneira, se tocam por afinidade, ou se chocam pelas 

diferenças, compondo um todo complexo, heterogêneo, dinâmico e mutante em suas pontes. 

Esses pequenos grupos tendem a se expandir, dividir, multiplicar através de 

fragmentos, englobando, incorporando, sufocando uns aos outros, mas sempre expandindo 

seu território, perpetuando-se enquanto representações únicas. Assim como uma 

multiplicidade de rastros e vozes eles se somam e se constrangem mutuamente, indecisos de 

como tornar memoráveis suas vozes e olhares efêmeros. 

Partindo da noção de diferença, nenhuma dessas representações é em si mesma porque 

só existem em processo de diferenciação. Sendo assim, a própria identidade passa a ser um 
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efeito. A referência passa a ser um deslocamento potencialmente ilimitado. Isso ocorre porque 

ao deslocar não se está propondo que o binarismo opositivo não aconteça novamente, mas 

está procurando a garantia de que a mudança promovida na estrutura não cesse de acontecer. 

Ao invés de dentro ou fora, é dentro e fora, está no meio. A performance faz isso, desloca o 

olhar. 

Assim como cada representação baseia-se e reproduz uma lógica específica do real, 

essa lógica produz sua própria representação. Isso acontece porque cada conceito de real traz, 

em si, o poder de excluir os outros conceitos. Segundo Phelan, “cada um acredita ser o 

verdadeiro real, [...] o que significa dizer que a própria proliferação de discursos só pode 

inviabilizar a possibilidade de um real - real”. (1993, p.3, tradução minha) 37 

Por esse motivo, não se trata de, simplesmente dar maior visibilidade ao sub-

representado, porque esse tipo de atitude acaba reforçando o poder político, pelo simples ato 

de inversão. Isso acontece porque a ideologia do visível está presente nesses discursos 

funcionando como efeito de verdade. Contra isso, Phelan sugere que, verificando o ponto 

cego no real visível, é possível reformular o real apresentado. 

A performance ao problematizar a representação do avesso, assim como a 

desconstrução, propõe ver o que está excluído, que se caracteriza pela não representatividade 

como força hegemônica no tecido social, sem representação institucionalizada, a partir da 

diferença.  

O performer mexicano radicado nos Estados Unidos Guillermo Gómez-Peña, por 

exemplo, ao tratar da expressão de múltiplas identidades relacionadas a uma matriz cultural (e 

menos de escolhas internas), é um importante representante dessa nova orientação de 

performance e identidade. Diferente de Eleanor Antin, que cria identidades alternadas de 

sentido pleno e que não estão preocupadas em comentar a circunstância social, Peña move-se 

na direção cultural e social. 

 

Dependendo do contexto, eu sou chicano, um mexicano, um latino 
americano, ou um americano no sentido mais amplo do termo. O outro 
mexicano e o outro chicano estão constantemente lutando para se 
apropriarem de mim ou para me rejeitarem. Mas eu penso que minha obra 
pode ser útil a ambos os lados porque eu sou um intérprete intercultural. 
(CARLSON, 2009, p.183) 

 

                                                           
37

 “Each real believes itself to be the real-real. […] I hope to demonstrate that the very proliferation of discourses can only 
disable the possibility of a real-real.” 
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Trabalhando a questão das fronteiras étnicas como modelo para a identidade, o 

performer apresenta em seu corpo, marcas, rastros de diferentes tipos culturais e com isso 

contesta os referentes que o define, assim como reflete a atual política intercultural. Ao invés 

de homogeneizar, suprimir, adicionar, simplesmente tornar visíveis esses tipos culturais, 

Peñas os desloca constantemente, propiciando que eles sejam vistos, não enquanto opostos, 

mas como elementos que se relacionam por suas diferenças, sem hierarquização, mas por 

suplementariedade. 

Na performance “The Cage38” (1992), realizada por Peña com a performer cubana 

Cuco fusco, ambos ficaram presos em uma gaiola dourada se apresentando como ameríndios 

de uma ilha do Golfo do México recém-descoberta chamados Guatinauis. Na gaiola 

realizavam tarefas tradicionais de seu povo como confecção de bonecas vodus, costura, 

levantamento de peso, assistir TV, usar laptop. Pelo pagamento de uma pequena taxa era 

possível pedir para Peña realizar uma dança tradicional (ao som de rap), como escutar 

histórias tradicionais ameríndias em uma língua sem sentido, tocar os genitais masculinos do 

nativo e posar para fotos ao lado deles. 

Ambos, Peña e Cuco, eram levados ao banheiro, de coleira, por dois guardas de 

zoológico que também os alimentavam com frutas e sanduíches. Nessa performance, 

procurou-se reproduzir o gesto colonialista sobre o corpo selvagem e historicizado do nativo 

numa prática citacional. Os “selvagens” são apresentados como exóticos, objetos a serem 

vistos. 

Segundo a teórica norte americana Diana Taylor (1998), a performance evidencia um 

reconhecimento parcial dos visitantes ao verem o estereótipo dos nativos desenraizados como 

resultado de uma sensação de despreocupação dos visitantes com a realidade contemporânea 

de deslocamento e migração. Para trabalhar a ideia de “nativo” como show e do “observador 

civilizado” como espectador privilegiado que olha, de fora do quadro, em segurança, a 

performance procurou destacar a teatralidade do colonialismo pela paródia aos estereótipos 

ocidentais de como são e do que fazem os “nativos”. É interessante ressaltar como muitos 

espectadores pensaram que se tratava de uma real exposição de nativos recém-descobertos, 

apesar das referências desconexas presentes na performance que unia pintura corporal ao uso 

de óculos escuros, em cujas atividades tradicionais do povo estavam incluídos o uso de tv e 

laptop e que a dança ritualística era um rap.  

Em “The Cage” fica clara a necessidade dos visitantes de viverem a fantasia colonial, 

tendo a segurança de uma alteridade parcial (com liberdade de definir, teorizar e debater a 
                                                           
38 Figura 13, pág. 49. 



87 

sociedade do outro, mas nunca a sua) com os estereótipos dos nativos desenraizados sem a 

preocupação com a realidade contemporânea das migrações, o que causava a sensação de que 

não havia uma reflexão sobre os problemas das sociedades pós-modernas tratadas na 

performance. 

Assim como em “The Cage” os trabalhos do “Chicano cyberpunk performer”, como é 

chamado Peña, funcionam no sentido de politização da cultura pelo reconhecimento de 

múltiplas subjetividades e identidades de modo a revelar a possibilidade de reconhecimento 

do complexo, do diferente e do outro. 

Esse tipo de atitude, em suas performances, se dá no corpo que, para ele, é como um 

vasto campo de contradições sociais e políticas, fonte e cultura de oposições culturais. Em 

“The Cage”, segundo Taylor (1998), Peñas representa um macho nativo gerador de 

ambiguidades, seja pelo cabelo longo, liso e preto, dando certa feminilidade a sua figura, seja 

pelo fato de colocar os genitais entre as pernas, dando-o uma forma feminina quando, por 

cinco dólares, era pago para expô-lo. Sua imagem ainda trazia referências sadomasoquistas 

pelo uso de luvas e coleira de cachorro. 

Ao trabalhar a partir de uma identidade fundada na crise, impermanência e hibridismo, 

sua imagem camaleônica propicia uma zona de atuação e ativismo criando uma realidade 

transcultural política de linguagens e novas tecnologias. Transitando entre o xamã consciente 

de seu poder ritual e o artista periférico, Peña consegue captar, de modo desordenado, o fluxo 

imagético de uma cultura mainstream. 

Nesse sentido, ao tratar do que não está institucionalizado, “não marcado”, Phelan 

procura encontrar uma teoria de valor para aquilo que não se encontra no campo do visível, 

assim como os diversos tipos culturais apresentados por Peña, e não pode ser reproduzido 

dentro dessa ideologia. Assim como a performance, se configura como representação sem 

reprodução. 

A invisibilidade, dessa forma, se configura como outro regime de representação, no 

qual a reprodução do outro como o mesmo não está garantida, abrindo espaço para a 

proposição de uma constante rearticulação entre os mais diversos textos. Por não buscar um 

significado fechado, se apresenta como efeito passageiro em meio a um jogo de remessas do 

qual não pode escapar. 

A invisibilidade, então, se configura como uma arma secreta contra a metáfora que 

homogeneíza. Ao fazer uso daquilo que não está na esfera do visível, é possível reescrever 

subversivamente, pois implica ler/ver não o fragmento, mas uma parcela maior do todo 

invisível. Ao reconhecer o ponto cego da representação, a falha dentro da estrutura de poder, é 
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possível, também, reconhecer a alteridade, borrar binarismos sujeito/objeto. Assim, as 

posições de observador e observado encontram-se cindidos no próprio momento da 

enunciação. A multiplicidade das máscaras, por exemplo, mostra o que é invisível, diferente 

em cada um, não enquanto oposto, mas enquanto possibilidades intrínsecas.  

Pensar essa representação ao avesso, baseada na invisibilidade, possibilita perceber o 

que não tem visibilidade material e social, desvelando uma nova possibilidade de posição 

política. Ao tornar o referente mais complexo, o sujeito passa a não aceitar ser compreendido 

como simples objeto dentro da estrutura de poder. 

Ao desarticular a lógica da presença, a invisibilidade propicia trabalhar a ideia de uma 

identidade não por substituição, mas que se diferencia no momento em que se tenta centrá-la, 

que se esquiva no momento em que se quer presentificá-la, que se apaga quando se deseja 

apanhá-la. A performance, ao articular essas questões de representação pelo viés do invisível, 

a partir das diferenças que se somam e não se suprimem, repensa a própria maneira do 

indivíduo se colocar perante ao mundo enquanto sujeito, enquanto ação.  
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 “Enterramos a obra de arte como tal e 
solicitamos a vocês para que o pensamento viva 
pela ação.” 

Ligia Clark 

 

PARTE 3 – EMERGÊNCIA 

 

Na terceira parte da dissertação, partirei da hipótese de que o processo de escritura 

dessas autoperformances, ao abrir-se para o outro, procurou estabelecer um sistema 

complexo, múltiplo, como um hipertexto, a partir de um nível mais baixo. Nesse sentido, o 

comportamento global das performances e seu caráter de adaptabilidade não seriam resultado 

de uma estrutura já pronta trazida pelo performer, ao contrário, resultariam de um processo 

contínuo de negociações entre ele e o outro, caracterizando a sua escritura como emergente. 

Trabalhos que, por seu caráter auto ficcional, de formação contínua do sujeito atuante 

que, ao assumir máscaras, personas e selfs com os quais se identifica temporariamente, 

denomino autoperformances. Motivo pelo qual foram utilizados procedimentos que buscaram 

problematizar a noção de identidade, ponto de partida para a investigação do processo de 

escritura resultante do diálogo entre o performer e uma multiplicidade de outras vozes, num 

processo contínuo de disseminação.  

Discursos que procuramos organizar enquanto um sistema sem espaço pré-

determinado ou fixado, feitos de rastros disseminados, produzidos pelos múltiplos interatores 

envolvidos num jogo de referências de sentidos, que pudessem funcionar como um grande 

hipertexto, que nos possibilitasse um constante deslocamento da estrutura e dos sentidos por 

ela produzidos, seja por parte do performer, seja por parte do público. 

Esse caráter relacional das performances (relação eu e outro) é um dos pontos 

principais de análise desse capítulo. Tendo em vista a definição de “critério de coexistência” 

do ensaísta e crítico francês Nicolas Bourriaud (2008), segundo o qual o trabalho de arte 

produz modelos de sociabilidade, transpondo a realidade ou se permitindo ser transportado a 

ela, nos questionamos quanto à qualidade e a extensão do tipo de diálogo proposto com e/ao 

outro nos processos de escritura. 

A discussão acerca do lugar do outro nos processos de autoperformance nos levou a 

analisar a relação do performer com esses “outros” (presentes na pessoa do performer ou fora 

dele na figura do público), que assumia o caráter de interator. Este, de maneiras diversas e em 

diferentes graus, é tirado da posição de passividade frente ao processo de escritura. Enquanto 
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interator, é dado ao público a responsabilidade de agente no processo de composição da 

performance, ela mesma caracterizada como texto. 

É possível verificar que a participação do outro, funcionando como rastro, não apenas 

interfere na estrutura da obra, como pode subvertê-la. Nesse sentido, quanto maior for a 

interação entre o performer e o outro, maior é a possibilidade que cada interator tem de 

interferir na ação de maneira a adicionar, retirar ou modificar partes desse texto por meio de 

sua ação. Esse maior poder de interação entre os indivíduos participantes da performance 

aumentam seu grau de coautoria e diminuem o poder de controle do performer que se coloca 

em constante negociação com os demais interatores. 

A performance, naturalmente, tende a criar um olhar “defensivo” no público, por 

subverter o repertório próprio de recepção de quem assiste, os obrigando a estar se 

reorganizando frente ao que está sendo posto. O público dentro da estrutura da obra, em meio 

ao processo de negociações que a caracteriza, tem reforçado seu caráter interator e, por 

consequência, propicia a mesma sensação no performer. Esse último, também, é colocado 

numa situação de imprevisibilidade de ações e reações que podem subverter o seu repertório 

de recepção e criação, obrigando-o a estar em constante deslocamento e reorganização. Jogo 

em que todos os participantes têm de se engajar, uma vez dissolvida a ideia de controle 

individual, de presença autoral centrada na figura do performer. 

 

HIPERTEXTUALIDADE 

 

A ideia de hipertextualidade torna-se ponto de convergência do que venho tratando 

como escritura performática, à medida que a entendemos como uma forma de produção e 

organização do conhecimento. Nesse sentido, ela nos mostra os limites do discurso 

tradicionalmente lógico, acabado, fechado em si, porque trata de uma infinidade de 

possibilidades de conexões entre textos ou fragmentos de textos que flexibilizam a noção de 

fronteira, seja ela qual for. 

Trata-se da evidenciação de uma característica própria ao ser humano que é 

estabelecer ligações, possibilitar o entrelaçamento de sentidos a partir de palavras, ações, sons 

capazes de produzir uma cadeia de outras referencias no “eu” e que possibilitam, ao “outro”, 

associar imagens, palavras e leituras outras. 

Por esse motivo Lévy (2004) associa o hipertexto à ‘tecnologia intelectual’, uma vez 

que o sistema cognitivo humano se apresenta como não linear. Ao contrário, é hipertextual, 
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por se caracterizar como uma rede heterogênea em movimento, na qual palavras, imagens 

etc., conectam-se a outras, sempre remetendo a diferentes significados e sentidos. 

 

Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma 
rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagens, 
sons, (…). Mas apenas os nós selecionados pelo contexto serão ativados com 
força suficiente em nossa consciência. (LÉVY, 2004, p.23) 

 

Assim como o rizoma apresenta-se enquanto “espaço complexo de múltiplas entradas, 

percursos e saídas interligadas e em movimento”. (DELEUZE & GUATTARI, 2000 p.36) 

Pensando em relação à performance, trata-se de um trabalho de associações que busca criar 

interações aleatórias dentro de um sistema o mais aberto possível, tendo em vista que, cada 

pessoa, mesmo vendo coisas idênticas, o fará de acordo com sua bagagem pessoal de 

informações que está em constante fluxo de construção e mutação.  

Esse conjunto de associações pode ser feita em diferentes graus, porque a escritura se 

dá a partir de uma mobilidade e instantaneidade que se organizava no sentido de afastar-se de 

um centro. Ao operar um descentramento da figura do performer, enquanto eu centralizador, a 

performance torna-se um conjunto múltiplo e conectável de ações e reações que podem ser 

postas em relação a qualquer outro, lida em qualquer posição. 

Em performances como as da marina Abramovic, citadas na primeira parte da 

dissertação, por exemplo, o processo de escritura teve como base a articulação, no corpo da 

performer, de possibilidades entre os diversos textos produzidos na relação que Derrida 

coloca como o “eu” e o “outro" que há dentro de todo indivíduo. Nesse processo eram 

disponibilizados links ao público que, por sua vez, iria construindo outro texto a partir das 

conexões feitas com o que lhe foi transmitido promovendo outros links numa rede 

ininterrupta. 

Essa articulação entre escritura e hipertexto possibilita pensar que todo texto é 

potencialmente uma rede de conexões, por consequência, a leitura deixa de ser um percurso 

por fragmentos sucessivos e passa a ser “uma rede simultânea de relações recíprocas” 

(Derrida, 1995, p.44) que se conectam à subjetividade de quem lê. Essa subjetividade, 

enquanto as referencias textuais de cada indivíduo acabam o remetendo para fora de uma 

linearidade, assim como de uma fala de sentido pleno, porque se dá aos saltos, como um click, 

levando-o a caminhos os mais diferentes possíveis. Ou, como coloca Deleuze & Guattari, 

tomando a liberdade de associar a ideia que eles colocam de livro à de escritura: 

 



92 

Um livro tampouco tem objeto. Considerado como agenciamento, ele está 
somente em conexão com outros agenciamentos, em relação com outros 
corpos sem órgãos. Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, 
significado ou significante, não se buscará nada compreender num livro, 
perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não 
passar intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia 
a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. Um livro existe 
apenas pelo fora e no fora. (2000, p.11) 

 

Essa ideia de valor do livro não enquanto conteúdo, mas enquanto possibilidade de 

associações que pode empreender, funciona como resposta à ideia de morte do livro de 

Derrida (1999). Porque esse  livro não funciona mais como representação de uma fala plena 

que possa ser finalizada num volume, ao contrario, se apresenta enquanto agenciamento. 

Assim como o hipertexto caracteriza-se por suas múltiplas associações, a ideia de 

escritura em Derrida, ou de livro em Deleuze & Guattari, tratam de um processo de constante 

transmissão que não pode ser atribuído a uma origem que fuja ao próprio sistema que ele 

representa. 

A escritura então, assim como coloca Lévy (2004) ao tratar do hipertexto, funciona 

como um conjunto de nós, ou rastros ligados por conexões. Estes nós, que podem ser 

palavras, páginas, imagens, gráficos, sequencias sonoras, também se configuram como 

documentos complexos. Fazendo uma associação com o corpo, tanto do(s) performer(s) 

quanto dos interatores, estes se configuram enquanto lugar onde se dão as conexões e, como 

se tratam de sistemas complexos, funcionam, eles mesmos, como hipertexto. 

Essa noção de hipertexto traz para a escrita, assim como aponta Derrida (1999), outras 

possibilidades de presentificação de uma mensagem para além da simples transcrição 

fonética. Todo tipo de material passa a ser elemento constituinte da mensagem. Ao mapear o 

hipertexto, o que surge é uma imagem de descentramento. Essa ideia foi trabalhada na 

performance Biokhraphia, à medida que a relação eu e outro transborda a noção de corpo do 

performer e se materializa por meio de mídias que se interconectam de maneiras diversas. 

Assim como um mapa que, como colocam Deleuze & Guattari (2000) é aberto e conectável 

em todas as suas dimensões. No caso dessa performance, o performer e as mídias 

funcionavam como múltiplas entradas que suscitavam no performer a necessidade de uma 

constante adaptação, não o permitindo manter-se o mesmo. 

Na cartografia da performance não é possível identificar um ponto de partida ou 

chegada porque não busca resultado, sentido final, está em processo. Há uma rede de 

caminhos diversos, nós, links, rastros a serem explorados e manipulados constantemente, de 
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modo que os interatores modifiquem, acrescentem, retirem ou, simplesmente, mudem os 

termos de lugar. 

 

TECENDO RELAÇÕES 

 

A estética relacional, segundo Bourriaud (2008), tem como ponto de partida a 

contingencia de um mundo sem origem ou sentido que o preceda, ou mesmo uma razão que 

aponte um objetivo definido. Pode ser definida como uma estética do encontro porque esta 

ligada às relações que se estabelecem entre indivíduos inseridos num contexto social. 

Partindo da ideia de que o crescente estímulo dos intercâmbios sociais e mobilidade 

dos indivíduos se deve ao desenvolvimento de uma cultura urbana mundial que se reflete nos 

fenômenos culturais, o ensaísta francês coloca que a forma só toma consciência e adquire 

existência real quando é colocada no jogo de interações humanas. A obra de arte, nesse 

contexto, passa a ser o resultado de um conjunto de negociações com o inteligível, ou seja, só 

o é, quando se configura como construção de relações entre sujeitos. 

Relacionais, as obras de arte funcionariam como propostas de habitação de um mundo 

em comum constituído por um conjunto desconexo, aglutinante e dinâmico, onde artista e 

público seriam responsáveis por tecer relações geradoras de outras relações. A obra, nesse 

contexto, seria apenas um elemento dentro de um conjunto de relações em processo. 

Se partirmos da lógica de que toda forma produzida ou imagem representada é, na 

verdade, a representação de um desejo, mesmo aporético, a obra de arte, segundo a estética 

relacional, é a materialização do desejo de criação de encontros possíveis, de condições de 

intercâmbio. No caso da obra de arte, esta pode ser pensada, resumidamente, como algo 

mostrado para alguém que o desenvolverá da sua maneira, ou como coloca o critico francês 

de cinema Serge Daney, um rosto que nos olha e chama o diálogo (apud BOURRIAUD, 

2008). 

Ao quebrar com a ideia de objeto contemplativo, a arte contemporânea introduz no seu 

fazer a noção de trânsito, característica evidenciada pela sua desordem formal que é a própria 

condição do diálogo. Para Bourriaud, “cada obra pode definir-se como um objeto relacional, 

um lugar geométrico de uma negociação entre numerosos remetentes e destinatários” (2008, 

p.29, tradução minha). 39 

                                                           
39

 “Cada obra de arte podría entonces definirse como un objeto relacional, como el lugar geométrico de uma negociación 
entre numerosos remitentes y destinatários.” 
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A obra de arte contemporânea, dentro desse contexto relacional, assim como a 

performance, perde a garantia de um território adquirido ou percorrido. Negando um discurso 

acabado, assim como a existência de um espaço de arte específico, evidencia-se um desejo 

por disseminação que se concretiza no tempo experienciado de relações intersubjetivas, no 

estar-junto, no encontro, na elaboração coletiva de sentido. Experiência onde o contato é 

programado para ser coparticipativo, onde o público é parte integrante na obra. 

Esse caráter relacional tem sido um ponto fundamental dentro do que venho discutindo 

na dissertação, Faço essa afirmação porque, nas autoperformances, o elo criado com o 

interlocutor funciona quase como um contrato de cumplicidade, possibilitando a criação 

disseminada de diferentes significados, sentidos, interpretações e interferências dentro da 

obra. 

Ao se autoperformar, o sujeito dá à sua vivencia um caráter muito mais abrangente à 

medida que, ao jogar com os elementos que o movem inicialmente; suas experiências, seus 

selfs, seus outros “eus”, ele cria um jogo com o outro, onde outras relações são construídas, 

subjetividades e interpretações são articuladas, tomam caminhos inesperados. É essa 

constante mutação que mantém o próprio jogo vivo. 

Elaborada a partir de uma tendência artística verificada a partir da década de 90, a 

estética relacional se remonta ao experimentalismo das décadas de 60 e 70. Segundo o 

pesquisador e artista multimídia Fabio Oliveira Nunes (2010), a diferença está no fato de que, 

no passado, as práticas artísticas estavam voltadas para uma liberdade de ação e expansão dos 

limites e fronteiras na arte, seja no seu caráter sinestésico, instrumental, tecnológico ou de 

linguagem que separavam arte e vida. Atualmente, ainda segundo o mesmo autor, esse tipo de 

experimentação de caráter relacional tem mais um sentido de investigação de formas de 

inclusão e confronto. Ou seja, a arte relacional está preocupada em estabelecer possibilidades 

de sociabilidade por meio da interação. 

Nesse sentido, nas minhas autoperformances, procurei trabalhar com a perspectiva de 

uma obra que, funcionando como dispositivo relacional, contém variáveis aleatórias, 

possibilidades de relações a serem suscitadas com e no público, a partir desse encontro do eu 

com o outro. Consequentemente, vejo a escritura como um sistema que administra encontros 

individuais e coletivos e que funcionam como micro territórios relacionais. Na 

autoperformance, o caráter relacional é evidenciado à medida que se propõe a partilhar, 

confrontar, investir e problematizar a esfera das relações que se estabelecem entre os sujeitos. 

Ao propor trabalhar na esfera das relações humanas, ao se autoperformar, o artista 

desenvolve um projeto político, à medida que desloca, torna visível, permite que seja 
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percebido como essas relações se instauram e quais as suas consequências no cotidiano. Esse 

tipo de relação se estabelece em diferentes proporções. Pode se dar tanto a partir de uma ação 

direta e imediata do público sobre a proposta, como pode ser a partir de interações silenciosas. 

De uma maneira, ou de outra, o que se percebe é uma colaboração, uma negociação entre 

todos os sujeitos envolvidos no processo. 

Esse sentido de interação coloca a obra dentro de uma rede de significações, de rastros 

que torna impossível considera-la autônoma ou original. A partir do momento que ela é 

compartilhada, quando o outro faz parte integrante da obra, esta permanece aberta a 

mudanças. Isso acontece porque, enquanto um sistema, ela se torna local de manobras, 

transforma-se em gerador de ações e significados. 

Por esse motivo, muitas vezes, questões são trazidas à tona por obras relacionais. Por 

exemplo, quem estabelece as regras do jogo? É o artista? E se estas não forem cumpridas, a 

obra é destruída? Até que ponto esse processo de negociação mantém-se aberto e de que 

maneira é possível deixa-lo claro para o público? 

No caso da performance, esse campo relacional implica um agenciamento, ou não, do 

sujeito, seja ela performer ou público interator, porque é a forma como ele acessa o objeto 

artístico e/ou age diante dele que produzirá a interferência na produção de sentido. É a partir 

dessa ação que se manterá o jogo e o consequente interesse nele. Jogo que se estabelece pelas 

negociações entre os participantes, onde a recepção antecederá a relação, mas não 

necessariamente a gerará.  

Ao convocar o público de maneira espetacularizada para situações comuns do dia a 

dia, é esperada uma interferência que, de alguma maneira, subverta as próprias regras traçadas 

pelo artista. Do contrário, não instaurada uma relação anárquica com a própria obra, corre-se 

o risco de reforçar uma atitude de coexistência que apenas reproduz uma prática incorporada, 

na qual a obra é produto de autoria a ser respeitada. 

Por esse motivo, o processo de escritura da performance resulta de uma sobreposição 

de assinatura e contra assinatura, como um duelo de singularidades, de escrita e leitura 

porque, ao contra assinar, tanto se confirma, repete e respeita a assinatura do outro, como 

também a conduz para um outro lugar, seja ele qual for. 

Por isso, quando menciono prática incorporada, estou tratando do tempo comum e 

coletivo, do senso-comum que se estabelece quando não há essa contra assinatura do público, 

do outro. Ao repetir hábitos, perde-se um tempo volátil a ser utilizado pelo público de maneira 

livre e que funcionaria como reposicionamento constante do processo de escritura. 
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Os procedimentos de criação, nesse sentido, levam em consideração a condição de 

autoria compartilhada, onde a colaboração horizontal evidencia a não organização em torno 

de uma figura individual. Assim como nos novos meios de difusão na internet, onde 

armazenamento e troca de dados estão diretamente ligados à ideia de compartilhamento, a 

exemplo dos sistemas wiki40, o texto da performance também é resultado de uma ação 

coparticipada, é produto de negociações ou, como coloca Bourriaud, “tem como objetivo 

reduzir em nós o mecânico: aponta para a destruição de qualquer tipo de acordo a priori.” 

(2008, p.100) 

Produto de interação, a escritura da performance, assim como a obra de arte no 

contexto relacional, é um processo constituído pelo conjunto de interações entre os sujeitos 

envolvidos (artista e audiência), onde os objetivos são cada vez mais voláteis, fragmentados e 

indefinidos. 

 

NEGOCIAÇÕES DO EU E O OUTRO 

 

Tendo evidenciado o caráter relacional da performance, enquanto um processo de 

interação dentro de um contexto relacional, lançarei mão do conceito de emergência para 

caracterizá-la, enquanto escritura, partindo do pressuposto que uma estrutura muito simples, 

representada pelo conjunto de elementos e procedimentos pensados para a performance e 

materializados num roteiro programado pelo performer, quando exposta a interação do 

público gera um sistema complexo, onde o performer perde o controle total. Por esse motivo, 

o texto resultante deixa de ter uma autoria particular, mas é resultado do conjunto de ações de 

indivíduos agindo autonomamente, ou seja, sem um controle externo à própria estrutura da 

performance, que se deixam contaminar e contaminam uns aos outros, num processo de auto 

organização. 41 

Uso o conceito de emergência do teórico e cientista norte americano Steven Johnson 

que, apoiando-se nos trabalhos sobre sistemas complexos auto coordenados, vai apresentar o 

modo específico com que as colônias de formigas, redes neurais e softwares se auto 

organizam, ou seja, o modo como constituem seu comportamento emergente coordenado. 
                                                           
40 Termo havaiano que significaria “muito rápido”, trata-se de uma estrutura que, pela instantaneidade de sua edição, permite 
um maior manuseio do conteúdo por um numero maior de pessoas, que exercem o controle sobre o conteúdo. (NUNES, 
2010) 
41 A professora Dr. Naira Neide Ciotti já desenvolve, desde 2009, uma pesquisa com os alunos da graduação do Curso de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), denominado “EMA: Emergências Artísticas” que parte do 
pressuposto que uma teoria da performance está apoiada na imanência das obras e dos artistas responsáveis por provocarem 
estranhamentos e contaminações. Nesse sentido, a performance na contemporaneidade é vista como uma emergência artística 
porque, enquanto comportamento emergente, se manifestam sempre em rede, e esta oscila entre ser uma criatura única ou 
uma multidão, por ser um sistema botton up e não top down. 
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No caso das formigas ele começa esclarecendo que a formiga-rainha não tem um papel 

de autoridade como se costuma pensar. Ela não comanda as ações das operárias, ao contrário, 

as “colônias estudadas por Gordon mostram um dos mais impressionantes comportamentos 

descentralizados da natureza: inteligência, personalidade e aprendizado emergem de baixo 

para cima, bottom-up” (JOHNSON, 2003, p.23). Sem líder, ou líderes, as formigas, através de 

relações colaterais e de feedback intenso constroem e organizam, por si mesmas, todo o 

trabalho do formigueiro, dando forma a um complexo sistema ordenado em que ordem e 

anarquia se misturam.  

Tendo como premissa essa constatação, a emergência, segundo Johnson (2003), nos 

possibilita entender como se dá um comportamento de grupo coordenado, como se constituem 

corpos elaborados a partir de um inicio incrivelmente simples, sem que, para isso, haja um 

líder para planejar ou dar ordens. 

Trata-se de pensar segundo uma complexidade organizada, no qual é possível 

verificar, num sistema, como os agenciamentos coletivos conseguem encontrar sua própria 

coerência organizacional e operacional, tornando-se mais inteligentes, adaptáveis e mutáveis 

ao longo do tempo. 

Nesse sentido, um comportamento só pode ser considerado emergente quando todas as 

interações locais resultarem num macro comportamento observável e, para isso, ele precisa 

ser organizado porque, segundo Johnson (2003), do contrário não conseguirá criar uma 

“inteligência superior”. 

Isso acontece porque o macro comportamento, construído a partir de interações locais 

e aleatórias, se realiza a partir de um mínimo de operações, ou sequência de instruções. Nesse 

processo, as partes agem e pensam, mesmos sem a consciência do todo e, por meio do 

feedback, os componentes do sistema, numa conexão de via dupla, comentam a aprendizagem 

de nível mais alto, global. 

O fato de sua existência estar ligada à sequências de instruções e operações, uma vez 

que caracteriza-se como sistêmico, evidencia que o fenômeno emergente funciona dentro de 

limites definidos por regras, assim como nos jogos. E é exatamente nesse espaço delimitado 

que os componentes integrantes do sistema manipulam as regras existentes, de modo a 

atribuir-lhe mais sofisticação, torna-lo mais complexo. 

Tendo em vista o caráter cada vez mais fragmentado, volátil e indefinido que a arte 

contemporânea tem assumido, a emergência, por seu descentramento, ou seja, não 

subordinado a uma hierarquia vertical, torna-se um conceito importante para entender como a 
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arte, em específico a performance, lidam com as mudanças bruscas e a imprevisibilidade que 

sua forma de organização suscita, haja visto seu caráter interativo cada vez mais latente.  

Estamos tratando de uma arte que, cada vez mais, abre mão da figura autoral, o que 

requer um maior caráter de adaptabilidade. A performance e sua escritura, por exemplo, 

enquanto processo de interação requerem que suas partes integrantes, seus interatores tenham 

que se organizar e se adaptar a sistemas propositivos, normalmente, muito simples mas que, 

pela sua ação, vão assumindo uma inteligência própria, vão ganhando em complexidade.  

Por esse motivo, ao relacionar o processo de escritura da performance com a 

emergência, o faço no sentido de evidenciar que o seu caráter organizacional se dá por meio 

da interação, onde o comportamento de indivíduos singulares é capaz de gerar um complexo 

sistema de textos em relação. Nele, o performer abre mão do seu posto de autor, de líder no 

processo de tessitura e se deixa absorver pelo jogo que ele está propondo e é estabelecido com 

os demais interatores num processo de negociações que acontece numa escala horizontal de 

hierarquia. 

Deste modo, a escritura, ao se constituir segundo um “movimento das regras de nível 

baixo para a sofisticação do nível mais alto” (JOHNSON, 2003, p.14), se configura como 

emergente. Assim como o princípio de desconstrução, que recusa a ideia de uma origem 

garantidora, se configura como um típico comportamento top-down, a escritura emergente 

funciona como um fenômeno de auto organização a partir de um comportamento botton-up. 

Como tal, resulta da ação, ou melhor, da negociação de indivíduos que, de maneira isolada, 

individual e seguindo regras simples, são capazes de criar estruturas muito complexas que são 

a própria performance. 

Nesse processo, as conexões entre micro e macro organização, dentro de um sistema 

capaz de se auto coordenar, acontecem sem que os indivíduos tenham acesso à situação 

global. Assim como nas colônias de formigas, o processo de escritura das performances é 

resultado de uma série de interações colaterais, onde as ações dos participantes se dão por 

meio da observação dos demais interatores, seus vizinhos, sem a necessidade de esperar por 

um ordem superior. Ao agir localmente, como nas colônias de formigas, nenhum dos 

interatores, performer e público, assume a responsabilidade sobre a operação global, a 

coordenação do processo vai se estabelecendo por meio das negociações, do conjunto de 

ações no coletivo. 

Como na desconstrução, entendo que a emergência funciona segundo um conjunto de 

singularidades que se relacionam, mas que mantém um grau de dependência entre si. Como 

rastros, segundo a différance, funcionam como componentes especializados dentro de uma 
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lógica não especializada e as diferenças, operando juntas, solucionam os problemas, sem que 

cada rastro ou componente, tenha a consciência individual do contexto macro de atuação. 

Seria exatamente dessas interações informais e improvisadas que surgiria a ordem e a 

vitalidade da performance. 

Seguindo essa premissa, a instabilidade da escritura estaria nesse movimento que, ao 

mesmo tempo, acolhe e se deixa abalar. Por tratar-se de uma negociação e não apenas de uma 

recomposição, não deve ser precipitada para dar sentido. A disseminação, operando por 

negociação entre sistemas menores para criar uma estrutura complexa, serve de suporte para a 

criação, permitindo jogar com as probabilidades e hipóteses, arriscando suposições, correndo 

riscos, caminho natural para a criação de padrões no tempo, característica fundamental da 

emergência. 

Por esse motivo, o processo de negociações por disseminação pode se tornar, segundo 

a teoria de Johnson, “mais esperta, mais útil para seus habitantes. E aqui, outra vez, a coisa 

mais extraordinária é que esse aprendizado emerge sem que ninguém tenha conhecimento 

dele” (2003. p.79). 

Esse tipo de comportamento torna-se mais evidente à medida que as interações entre 

performer e público se intensificam, porque pressupõem uma estrutura que permite a real 

coautoria entre ambos. 

São marcas fundamentais dos sistemas auto organizáveis o feedback, as interações 

entre vizinhos e o reconhecimento de padrões ao longo do tempo. No processo de escritura o 

caráter inter criativo se dá pela sobre posição de assinaturas e contra assinaturas, dando-lhe 

uma autoria descentralizada. Mas para que isso ocorra é preciso um feedback intenso entre os 

interatores da performance, de modo a tornar o seu funcionamento inteligente. É o feedback 

que permite que o comportamento complexo ocupe o lugar do caos sem sentido. É ele que vai 

determinar a evolução do sistema para um nível superior de organização. A possibilidade de 

um círculo de feedback ocorrer “está diretamente relacionada à interconexão geral do 

sistema”. (JOHNSON, 2003, p.99) 

Esse funcionamento inteligente se dá porque o sistema emergente é capaz de aprender 

com o passar do tempo. Assim como o próprio pensamento que, segundo Johnson (2003), 

também é um fenômeno emergente. Ainda segundo o mesmo autor, a faculdade de ler as 

outras mentes e a autoconsciência que lhe é correspondente, 

 

...é claramente uma propriedade emergente das redes neurais do cérebro. (...) 
essas faculdades são os exemplos primordiais da emergência em atividade. 
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Você não seria capaz de ler essas palavras ou especular sobre os trabalhos 
internos de sua mente, não fosse pela proteiforme força da emergência. 
(JOHNSON, 2003, p.153)  

 

O processo de interação se estabelece por meio de regras, mas assim como os jogos ou 

instrumentos musicais, o conjunto de regras relativamente simples pode evoluir para formas 

novas, mais complexas e imprevisíveis. Do contrário, não se estabelece uma relação anárquica 

com a própria obra, correndo-se o risco de criar uma espontaneidade banalizada, ou de 

reforçar uma atitude de coexistência passiva. 

No processo emergente, o conjunto de regras se abre para um universo infinito de 

possibilidades, assim como a escritura para Derrida, que perturba, inquieta, desorganiza uma 

estrutura de pensamento que é privilegiada porque caracteriza tudo que tentamos evitar. 

 

INTERCONEXÕES E COAUTORIAS 

 

A escritura da performance ao invés de se ater a princípios de organização pré-

estabelecidos, se configura como um campo de proliferação, povoamento e contágio formado 

por singularidades, elementos heterogêneos e multiplicidades que se relacionam em fluxo. Por 

isso a relaciono com a emergência, uma vez que, trata-se de um processo de interconexões 

locais entre elementos diferentes (différance) “conduzindo à ordem global, componentes 

especializados criando uma inteligência não especializada, comunidades de indivíduos 

solucionando problemas sem que nenhum deles saiba disto”. (JOHNSON, 2003, p.69) 

Pensada como sistema propositor, sua organização se configura como uma cartografia 

em constante processo de reorganização. Ou seja, ao invés de se apropriar de um contexto ou 

um conceito já existente, a performance suscita um processo de diálogos em negociação com 

e entre os interatores que possibilita, inclusive que se subverta a proposição inicial 

Ao propiciar uma maior participação do público, no sentido de convidá-lo, acolhê-lo, 

provoca-lo a agir ou interagir, de maneira a reposicioná-lo e torná-lo um gerador de respostas 

performáticas, o performer abre mão do controle que o roteiro ou ideia inicial possa exercer 

sobre o sistema proposto permitindo que os mais diversos sentidos se estabeleçam, ou mesmo, 

mudem o rumo da ação.  

Como resultado, a referência inicial do roteiro, do próprio performer se dilui passando 

a funcionar como mais um elemento dentro de um contexto em criação. A referência passou a 

ser cada ação, cada reação, a própria performance, a escritura que estava sendo empreendida. 

Como, por exemplo, pode ser observado na performance “Visiting Hours”, de Bob Flanagan 
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que, ao tratar das suas experiências sadomasoquista e mesmo sobre a fibrose cística que o 

acometia, , diversas vezes se surpreendeu com os participantes contando histórias pessoais ou 

de pessoas próximas à elas, dando um outro rumo ao processo de autoperformance. 

Essa abertura do processo de escritura para uma maior interatividade coloca o 

performer e o público em relação direta com variáveis de desequilíbrio/equilíbrio, 

controle/descontrole. Isso acontece porque a composição da cena, o controle dos seus 

sentidos, suas dinâmicas se desestabilizam. A maior participação do público leva a uma 

suspensão de elementos que levariam a um maior controle do performer. 

Esse tipo de organização pode ser alcançado de maneira muito simples. Não se faz 

necessária a participação direta do público com o performer, nem que este último responda a 

participação do público. A livre movimentação no espaço, a realização de ações em 

simultaneidade, já configura uma série de composições e recomposições da situação que está 

se desenvolvendo, criando variáveis de flutuação do sistema proposto, promovendo 

instabilidades. 

A própria organização do espaço funciona como um gerador de confusão para o 

público ao propor uma quebra no seu condicionamento natural de assistir e cumprir seu papel 

de espectador. Ou seja, o ter que se colocar no contexto da cena já configura uma perda de 

uma convenção reconhecida de comportamento, à medida que o público tem de localizar-se 

na nova situação. Essa proposição simples acaba abrindo novas possibilidades para o 

participante que tem de se reposicionar frente ao evento cênico que se apresenta a ele. 

O fato de ter que passar entre os performers em Imponderabilia, performance citada 

no inicio dessa dissertação, por exemplo, propiciava que o público buscasse espaços de ação 

de maneira horizontal, uma vez que se tratava de uma experiência de mão dupla na qual, a 

ação do performer gerava uma reação performativa do público e vice-versa. Esse tipo de 

relação vai criando aberturas, fendas no tecido social, no que está convencionado, agindo de 

forma silenciosa e, às vezes, imperceptível, nas formas de relação. “O desafio é criar sistemas 

capazes de desvirtuar o acompanhamento programático de fluxos, comportamentos, reações e 

desejos, descaracterizando o pensamento já entronizado através de sistemas hegemônicos” 

(NUNES, 2010, p.151). 

Seu caráter de virtualidade, de possibilidade, de potencia de ação vai criando 

deslocamentos do comportamento corrente, cotidiano, tido como referência externa, porque a 

macro inteligência advém do acontecimento local. Prescindem de um referencial porque 

resultam de um complexo sistema de negociações entre os componentes individuais que ao 

funcionarem a partir de singularidades oscilam entre ordem e anarquia. 
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A proposição de processos de escritura que resultam numa emergência é consequência 

da criação de um espaço relacional, onde o contexto acaba sendo definido por padrões de 

emergência (a ignorância do global, encontros aleatórios, percepção dos padrões, atenção ao 

conjunto). Esse tipo de contexto permite e suscita a comunicação entre elementos estranhos 

criando configurações acidentais resultantes de relações entre os elementos e as condições do 

seu entorno.  

Ao estabelecer a proposição artística, a vivência, a participação do público interator 

pode extrapolar a questão recepcional, de interpretação do objeto. Participante, o público 

torna-se performer também, ele se configura como um jogador. Jogo em que as regras 

convencionais são abandonadas em função de uma dinâmica interpessoal. Movimento de 

reterritorialização anárquico que leva o performer a suspender determinadas resistências e o 

permite deixar-se levar pelo caos e imprevisibilidade permitindo que as regras sejam 

subvertidas e o roteiro inicial ressignificado, como sugere a operação desconstrucionista. 

Se pensarmos que, segundo Levy (apud NUNES, 2010, p.75) não se trata mais de 

constituir uma obra no sentido clássico, aberta ou mesmo indefinida, mas de fazer emergir 

processos, a escritura, enquanto uma emergência, está relacionada a dinâmicas coletivas e não 

apenas a indivíduos em particular. Por isso carece de assinatura, mesmo que o artista desponte 

como o proponente do jogo. Este se configura como criador de possibilidades narrativas, um 

instigador que não procura um resultado individual, mas sim dar vazão a um processo de 

negociações coletivas no qual ele está inserido e que caracteriza a obra como processual. 

Nesse sentido posso dizer que a performance, ainda segundo Levy (apud NUNES, 

2010, p.77), suscita a obra ao invés de impô-la e, como resultado, é possível verificar que, 

para isso, o performer, enquanto propositor, procura promover e aproveitar possibilidades que 

surjam enquanto potencia.  

O fato de ser empreendida, como um todo, pelos participantes caracteriza a escritura 

como bottow-up. Ao performer cabe perceber os sinais dessa emergência e procurar manter o 

interesse no jogo, perceber determinados padrões e se utilizar deles, mesmo não tendo o 

controle sobre os resultados. 

Colocar-se atento aos padrões de comportamento que surgem durante a performance 

possibilita ao propositor da ação, se adaptar a eles e trazê-los para a cena, funcionando como 

um catalisador do interesse do público, que assim como o performer se coloca em situação de 

jogo e aceita os desafios que se apresentam. Procedimento que pode suscitar, sob vários 

aspectos, uma inversão, à medida que o performer passa a ser um observador atento e o 

público o realizador. Este último passa a criar, a adicionar significados ao que está proposto 
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criando uma experiência em comum onde a interação se dá no mesmo grau de importância 

para todos. Como coloca Bourriaud,  

 

Todo artista cujo trabalho deriva da estética relacional tem um mundo de 
formas, um conjunto de problemas e uma trajetória as quais são todas muito 
próprias. Eles não estão conectados por nenhum estilo, tema ou iconografia. 
O que eles sim, compartilham juntos, é muito mais decisivo, a saber, o fato 
de operarem dentro de um mesmo horizonte prático e teórico: a esfera das 
inter-relações humanas. Seus trabalhos incluem métodos de trocas sociais, 
interatividade com o vidente dentro da experiência estética que lhe é 
oferecida, e os vários processos de comunicação, na sua dimensão tangível, 
como ferramentas servindo para conectar indivíduos e grupos 
humanos.(2008, p.51, tradução minha) 42 

 

Se pensarmos em termos de escritura, essa maior participação de todos os indivíduos 

envolvidos na performance resulta em situações inesperadas. O enfrentamento com o outro, 

com o que nos é diferente e desconhecido tende a subverter uma ordem pré-estabelecida. Esta 

última, em processo de desconstrução, se instala num ambiente anárquico e caótico e, como 

resultado, ao invés de cenas formalizadas, as situações criadas funcionam como fractais43. 

Assim como rastros, se estabelecem como espaços temporários que surgem um do outro 

durante a performance e depois desaparecem, se sucedendo independente de qualquer 

referência dramatúrgica, no sentido de um texto dramático ou mesmo roteiro criado. 

Partindo da constatação de que “em oposição aos espetáculos tradicionais como o 

teatro ou a dança, o espectador de performances não é um espectador que sabe o que vai ver e, 

mais do que isso, talvez nem esteja familiarizado com o tipo de manifestação que assiste” 

(GLUSBERG, 2003, p.61), na performance é necessário que o performer esteja pronto para 

trabalhar com níveis de imprevisibilidade, que esteja aberto para negociar com o outro, com o 

processo de criação. 

Condição indispensável, à medida que a obra de arte passa a ser o próprio processo. 

Situação na qual as distâncias entre criador e espectador se reduzem drasticamente, ou mesmo 

se alteram, uma vez que a interação direta sobre o objeto, o corpo, a escritura, requerem do 

indivíduo um envolvimento não apenas contemplativo ou perceptivo, mas também motor no 

                                                           
42

 “Cada artista cuyo trabajo se relaciona con la estética relacional posee un universo de formas, una problemática y una 
trayectoria que le pertenecen totalmente: ningún estilo, ninguna temática o iconografía los relaciona directamente. Lo que 
comparten es mucho más determinante, lo que significa actuar en el seno del mismo horizonte práctico y teórico: la esfera de 
las relaciones humanas. Las obras exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a través de la experiência estética 
propuesta a la mirada, y el proceso de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y 
grupos humanos.” 
43 Um dos princípios do hipertexto, segundo Levy (2004), caracteriza-se pelo fato de que cada nó pode revelar toda uma rede 
de novos nós em que cada um deles, individualmente, pode apresentar outro universo de conexões. Isso acontece porque o 
fractal, enquanto auto semelhante, é uma replica do todo, numa escala menor, tendo uma complexidade infinita, uma vez que 
gera um numero infinito de iterações. 
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ato de manipulação e exploração da obra. Ação que resulta em alterações constantes do 

processo de criação proposto. 

A performance, ao propor rupturas, flexibilização das fronteiras, acaba por contaminar 

qualquer referência espacial, simbólica e identitária criando novas possibilidades vivenciais, 

colocando os indivíduos, nela envolvidos, a atuar nessa outra lógica inesperada. Como Coloca 

a artista plástica brasileira Lygia Clark, 

 

Somos os propositores; somos o molde; a vocês cabe o sopro, no interior 
desse molde: o sentido da nossa existência. Somos os propositores: nossa 
proposição é o diálogo. Sós, não existimos; estamos a vosso dispor. Somos 
os propositores: enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês 
para que o pensamento viva pela ação. Somos os propositores: não lhes 
propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. (apud RAUEN, 2009, 
p.213) 

 

Processos de escritura, configurados enquanto emergências, suscitam um público 

performático, cuja participação, de modo geral, se dá afetiva, subjetiva e criativamente porque 

seu corpo, totalmente presente, se deixa levar e atua, também, na contra mão dos fluxos 

convencionais ampliando e transformando a ação inicial do artista. 

 

AUTOPERFORMANCE E NOVOS SUPORTES 

 

O uso de novos suportes na performance é algo comum, tendo em vista seu caráter 

híbrido e de trânsito por novos territórios de experimentação. Segundo Cohen,  

 

O suporte redimensiona a presença, o texto alça-se a hipertexto, a audiência 
alcança a dimensão da globalidade. Instaura-se o topos da cena expandida: a 
cena das vertigens, dos paradoxos, na avolumação do uso do suporte e dos 
mediadores, nas intervenções com o real. (2003, p.88) 

 

Com o advento das novas tecnologias, com destaque para a digital, seu caráter 

transmidiado é redimensionado. Como coloca a pesquisadora brasileira Yara Rondon 

Guasque Araújo, “as telecomunicações inovam as formas de presença, consequentemente, de 

interações social e negociação de significados, além de reconfigurarem nossas noções de 

corpo e realidade” (2005, p.26-27). 

Nesse processo, a performance acaba trazendo à tona diversas questões e conceitos 

complexos, próprios da contemporaneidade e, em específico, do universo da arte, tornando-os 

mais acessíveis a um público geral, a exemplo da ideia de corpo, linguagem, presença. 
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Pensada dentro de um contexto social, a tecnologia presente no nosso cotidiano, é 

responsável por intermediar nossas relações, principalmente se pensarmos que vivemos numa 

sociedade hegemonicamente audiovisual, em que o cotidiano, mais do que nunca, é uma 

extensão do presencial e do eletrônico. 

Esse novo contexto traz implicações para a própria noção de corporeidade do 

indivíduo. O corpo, matéria prima da performance, enquanto mídia, está a todo o momento 

produzindo imagens internas que se desdobram em imagens externas, cada vez mais atreladas 

a materiais e suportes externos a ele. 

Ao trabalhar com esses novos suportes, com os dispositivos presentes no nosso dia a 

dia, a performance subverte o seu uso, redimensiona suas implicações nas relações que 

estabelecemos com o contexto, o outro e nosso próprio corpo. Relações cada vez mais 

mediadas por essas tecnologias. 

O uso dessas novas tecnologias propicia que as relações estabelecidas ganhem outras 

possibilidades, novas dinâmicas, tendo em vista o caráter múltiplo, móvel e caleidoscópico 

que os novos suportes possibilitam e suscitam. Essa nova realidade tem implicações na 

própria noção de linguagem que, pensada enquanto fluxo, lugar de operações e designações 

possíveis, como coloca Derrida (1999), passa a ser entendida enquanto jogo de remessas do 

qual não pode escapar e que constitui a própria linguagem. 

Assim como nos meios eletrônicos, perde-se a noção de centro, de fluxo contínuo do 

que é produzido porque se dá aos saltos. Esse maior grau de entropia assumido pela 

linguagem, que perde seu caráter de essência, centro de onde parte e retorna, desmantela a 

própria noção de presença plena defendida pela metafísica e, até pouco tempo, tão cara a 

performance. 

 

O ritmo dita o tempo, o tempo impulsiona a dinâmica, a presença dos 
performers convoca a atenção da plateia para os meandros do texto (pré-
texto, pretexto) para as variações de sons, das músicas. Por vezes gritos; por 
vezes, silêncio, por vezes, expectativa; por outras, desejo. Da compreensão à 
interrogação, da expectativa ao ímpeto, da tristeza à torcida. Os humores do 
público, participante ou passivo, acompanham, se envolvem, se desgarram. 
O público ri, sofre, ou simplesmente se desinteressa. A presença se extingue, 
é findo o espetáculo. (MEDEIROS in RAUEN, 2009, p.200) 

 

Essa noção de presença enquanto concretude física garantidora de acesso privilegiado 

à origem, ao interlocutor do discurso, a partir do uso dos dispositivos eletrônicos, sofre 

modificações. A presença, antes ligada a materialidade do indivíduo, agora se apresenta 
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mesmo com a ausência deste, por meio do uso de suportes eletrônicos, a exemplo dos que 

permitem trabalhar com tele presença. 

Isso acontece porque a presença por meio das mídias no campo artístico, por exemplo, 

desarticula nossos processos cognitivos e sensoriais que, segundo o multiartista brasileiro 

Eduardo Kac “são deslocados para o corpo do telerrobô, que se encontra num espaço 

geograficamente remoto” (apud ARAÚJO, 2005, p.31) 

Trata-se de uma presença outra, paradoxal e complexa, no qual o suporte possibilita a 

presentificação de uma multiplicidade vozes, mesmo que ausentes, gerando uma tensão entre 

proximidade e ausência da origem do discurso. Ou como coloca Derrida, funcionaria como 

um efeito, correspondendo ao momento em que o rastro assume a posição de significado na 

cadeia de disseminação. 

Desatrelada da referência enquanto sentido pleno, podemos pensar essa presença como 

uma potência que se atualiza em múltiplas versões. Como um indecidível, trata-se de uma 

presença ausente ou uma ausência presente. 

Se pensarmos numa performance que, por exemplo, faz uso da tele presença, o corpo 

que está interagindo com o dispositivo, apesar de presente concretamente, se faz ausente por 

trás da mídia. Perdida a referência canônica, em cada caso, a noção de presença ou ausência 

passa a estar atrelada a um referencial particular, ou seja, passa a ser sua própria origem 

sendo, portanto, tanto presença quanto ausência. Sob-rasura, é considerada a partir da 

potencia que gera e das atualizações que efetiva. 

Esse tipo de compreensão é utilizada pela performance e, por isso, ao fazer uso desses 

novos suportes e das novas possibilidades de ser e sentir que elas possibilitam, o faz na contra 

mão do uso corrente. Abre um espaço, uma fenda no discurso comum e simplista do uso 

cotidiano das tecnologias, que assume o comando e entorpece o sujeito para suas implicações. 

Ao manipular e subverter essa estrutura, a performance consegue desvelar, apontar, sublinhar 

e dimensionar aspectos não perceptíveis ou visíveis para quem está dentro do contexto, do 

cotidiano de utilização das tecnologias, o que a possibilita apontar deslocamentos possíveis do 

sentido e uso corrente desses suportes. 

Da mesma maneira, os suportes funcionam como instrumentos de subjetivação, uma 

vez que, como coloca Derrida (2010), ao invadir o campo da experiência, trazem uma maior 

necessidade de reconstrução de forças estáveis de identidade e presença. Ao mesmo tempo, o 

jogo proposto, ao invés de procurar estabelecer forças estáveis de subjetivação, se 

encaminhou no sentido de negociação com a instabilidade e fluxo que a experiência propicia, 
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deixando que o processo de construção dessa subjetividade fosse se modificando, se 

desfazendo e reconstituindo continuamente. 

Aspecto comum às autoperformances, o questionamento da identidade e do papel do 

individuo na sociedade é empreendida pelos performers de diversas maneiras. Alguns 

resgatam materiais autobiográficos para revelar aspectos privados de suas vidas, outros se 

posicionam por meio de alter egos inventados, personas. Por vezes apresentam registros de 

sua vida diária ou tentam capturar a si mesmo pela autorreflexão. O mesmo pode ser feito pela 

exploração dos efeitos da influencia das mídias de massa e dos sistemas políticos e sociais no 

cotidiano, ou pela utilizam da questão étnica, racial. Em todos os casos o ponto principal é a 

evidenciação da complexidade com que criamos histórias sobre nós mesmos. 

Em performances, a priori, chamadas de autobiográficas, histórias pessoais acabam 

sendo reescritas, reinventadas. Como resultado, o fato real é apenas um subtexto, um pretexto. 

Como não está sujeito a qualquer verificação, pode ser entendida como uma dramatização de 

si. Processo auto ficcional resultante de um descentramento do sujeito que o torna incapaz de 

realizar uma alteridade plena, o levando a criar o que falta, a preencher as lacunas presentes 

numa experiência, desde o início, impossível. 

Essa problematização da noção de identidade estável aponta para um processo 

contínuo de disseminação, base sobre a qual se dá a escritura de Biokhraphia, de um eu 

descentrado, cuja estrutura é passível de conexões e reconexões em continuum.  

Para isso a performance utiliza como estratégia, um jogo onde a presentificação por 

meio de mídias, de diversos eus do performer, são colocados para dialogar entre si. Processo 

que se aproxima da collage44, uma vez que o uso de diferentes mídias se deu de maneira 

simultânea, onde uma influenciava a outra e a transformava. 

Ao presentificar diversos eus do performer por meio de mídias, a autoperformance 

criou um jogo em que essas diversas vozes, por meio do diálogo e interferências que puderam 

imprimir, possibilitaram o confronto entre o eu e o outro de um mesmo sujeito. Ação, desde o 

início aporética, como coloca Derrida (1999), tendo em vista a inacessibilidade do diferente e 

desconhecido presente em cada um de nós.  

A lógica é simples, isolar diversos eus de um mesmo indivíduo e coloca-los em 

relação, assim como acontece com a própria realidade em suas múltiplas facetas. Trata-se de 

um áudio; voz sem corpo, um vídeo; corpo desmaterializado e a materialidade concreta do 

performer. “Eus” midiatizados que se estabelecem enquanto presenças e ausências de um 
                                                           
44 Segundo Renato Cohen, “a essência da collage é promover o encontro das imagens e fazer-nos esquecer que elas se 
encontram”. (2002, p.64) Trata-se de um processo de codificação, já incorporado às artes contemporâneas, por meio da 
sobreposição, dispersão, junção ou justaposição de fragmentos originalmente dispersos. 
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mesmo eu que desmembrado, fragmentado, carece de uma presença plena. Constitui-se um 

jogo a partir da noção de presença, à medida que a voz, a imagem eletrônica e o corpo 

concreto, ao mesmo tempo presentes, também se estabelecem como ausências, aspectos não 

revelados. Isso acontece porque o uso das mídias nos possibilita a presentificação do que está 

distante, ao mesmo tempo em que denuncia uma ausência em relação a nossa percepção. Se 

pensarmos que, segundo Levy (1996), a virtualização não seria uma descarnação, mas sim 

uma reinvenção, tendo em vista a noção de real e virtual, podemos dizer que cada um desses 

eus midiatizados podem ser pensados em termos de potencias que vão se atualizando no 

decorrer da performance. 

Como resultado, nenhum deles pode ser entendido como origem do discurso, mais do 

que qualquer um dos outros porque, ao assumir essa fragmentação, não se estabeleceu sínteses 

porque trabalhou na perspectiva de confronto entre essas múltiplas possibilidades e formas de 

ser de um mesmo sujeito a partir da lógica do suplemento e contínuo deslocamento desse eu 

de um possível centro. 

Quando falo em suplemento, o faço para deixar claro o caráter de jogo dinâmico, de 

relações não marcadas e sempre abertas da escritura. Isso acontece porque o suplemento 

funciona como uma adição ao significado, ao mesmo tempo substituindo e acrescentando. 

Esse tipo de relação só é possível por meio do descentramento, porque representa o próprio 

movimento de substituição no campo da linguagem. Assim como uma suplência, permite ao 

rastro manter-se flutuante, temporário porque nunca é definitivo. Se pensarmos em termos de 

emergência, podemos dizer que é por meio do suplemento que as negociações sem um eu 

centralizador se torna possível. 

Uma vez que esse tipo de sistema se auto organiza sem a necessidade de uma 

liderança exterior, os indivíduos, de maneira independente, assim como rastros que são uma 

origem em si, precisam negociar suas ações, num processo flutuante, pelo qual se 

desenvolvem relações colaterais entre os componentes individuais do sistema. Em 

Biokhraphia, cada um dos componentes do sistema, agindo de maneira autônoma sem perder 

a referência do outro, tem sua atuação constantemente mudada pela ação que esse outro 

acrescenta à sua. Comportamento que, ao mesmo tempo em que traz um grau de anarquia ao 

sistema, também estabelece uma ordem que advém da necessidade. 

O uso dos suportes midiáticos no processo de autoperformance ajuda a evidenciar o 

caráter de criação em rede característico de nossa época. Como coloca o filósofo francês Jean 

Baudrillard, “nossa própria esfera particular não é mais cena em que se interpreta uma 
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dramaturgia do sujeito com seus objetos e sua imagem, não existimos mais como dramaturgo 

ou como ator, mas como terminal de múltiplas redes”. (apud RAUEN, 2009, p.172) 

Esse caráter de rede é o que possibilita caracterizar a performance, de uma maneira 

geral, como uma emergência artística porque, como coloca Johnson (2003), ao tratar dos 

comportamentos emergentes, a rede oscila entre ser uma criatura única e uma multidão. Ao 

mesmo tempo em que é expressão de um conjunto maior, de um macrocosmo, também se faz 

representar dentro de um microcosmo, de artistas individuais. Da mesma maneira, é 

observável em trabalhos que partem de elementos e regras muito simples e que resultam em 

complexos sistemas adaptativos. Como coloca Ciotti, em verbete publicado na Enciclopédia 

Itaú Digital, 

 

A performance em rede pode ser considerada como uma mistura de ordem e 
anarquia, um comportamento emergente, menos uma narrativa linear e mais 
como uma rede interconectada. As performances em rede tornam acessíveis 
conceitos complexos de arte contemporânea para qualquer tipo de público, 
qualquer tipo de pessoa interessada em performance. 

 

Ao estruturar a autoperformance Biokhraphia, a partir do caráter aporético de uma 

alteridade baseada na diferença entre os participantes do diálogo, a performer abriu mão da 

referência de um eu centralizador. Ao trabalhar com a fragmentação do sujeito, a 

autoperformance assumiu um caráter de indeterminação, misturando ordem e anarquia. 

Situado no entre lugar da différance, a autoperformance tomar para si o espaço em branco 

resultante da impossibilidade de apropriação completa. Por esse motivo, enquanto escritura, 

mantém-se em constante reformulação (deslocamento) do que está apresentando (visível). 

Essa operação possibilita a evidenciação dos aspectos não marcados da identidade, do que 

está invisível, do que permanece escondido. 

Por isso, no processo de autoperformação não há um condutor ou conduzido, essa ação 

é empreendida por todos os participantes do diálogo a partir do que vai surgindo na 

negociação com o outro, de modo a conectar assuntos diversos e se conectar por meio deles. 

Se, como disse Derrida (2010), o sujeito tem de negociar com um desejo incontrolável 

de apropriação do outro (assunto, persona, público), ao trazer essa relação para o interior do 

sujeito por meio de sua fragmentação, a negociação se dá com o que desconhecemos de nós 

mesmos. Ao lidar com o que nos é diferente, em nós, reconhecendo a impossibilidade dessa 

apropriação, abrimos mão da necessidade de uma identidade estável que representaria a 

própria apropriação do diferente. 
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Essa estratégia propicia o aumento no grau de interação entre os eus do performer, 

considerados em seu caráter de différance. Por consequência, possibilita trabalhar dentro de 

um contexto de coautoria entre os seus diversos eus, caracterizados como pontos de múltiplas 

conexões dentro de um sistema constituído pela performance. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as performances citadas ou analisadas na dissertação levam-me a pensar que o 

objetivo maior de todas era agir dentro do contexto em que estavam inseridas e sofrer uma 

ação como resposta. Atitude baseada na necessidade percebida e no desejo sentido da situação 

única como motor para a sua ação. 

Quanto às suas formas de organização, podemos dizer que, enquanto escritura, tais 

performances, de maneiras diversas e em diferentes graus, resultaram das escolhas e ações 

empreendidas pelo performer e pelo público dentro de uma multiplicidade possibilidades, 

num jogo de pontos de vista parciais, onde a organização do todo se deu por meio de uma 

série de negociações constantes entre todos os elementos presentes e participantes do jogo 

proposto pela performance. 

Atitude que as sujeitam a imprevisibilidades físicas e emocionais, à medida que optam 

por estabelecer um espaço em aberto no qual as relações se estabelecem livremente, mesmo 

que em diferentes graus. 

Sem uma origem garantidora ou um fim certo, consciente da ruína pela qual se dá a 

própria obra, o processo de escritura se mantém impermanente e subversiva, sempre alterando 

fluxos, resignificando. Nesse movimento, que lhe é inerente, permanece infiltrada na estrutura 

do cotidiano vigente criando pequenos distúrbios, desrotinizando, apontando fendas nessa 

estrutura, abrindo espaços, agindo sobre ela. 

Esse afetar e ser afetado evidencia o caráter relacional dessas autoperformances; do 

performer com o ambiente, com outros indivíduos, de um “eu” com um “outro”, alteridade 

aporética, uma vez que tem como premissa as diferenças inerentes e assumidas entre os 

participantes da relação. Performers como Abramovic, Athey, Finley, Peña, Flanagan, por 

exemplo, se autoperformaram, nos trabalhos citados ao longo da dissertação, a partir dessa 

relação com o outro, mesmo que de diferentes maneiras ou por motivações diversas, de modo 

que sua ação promovia uma reação que, reconfigurada como uma ação, os afetava. Jogo de 

reciprocidade, de enfrentamento com o diferente e, por isso, as imprevisibilidades, as 

incertezas que lhes eram inerentes. 

A forma como esses performers se relacionavam e a maneira com que organizavam 

essas relações com qualquer elemento significante, que assumia a função do outro e, como tal, 

aceito em suas diferenças inerentes, era responsável pelo desejo de ação. 
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Um texto mosaico, constituído por sons, texturas, temperaturas, luminosidades, seres 

vivos, objetos inanimados, vazios, tempos, silêncios que, pela sua mobilidade e 

multiplicidade, funciona como hipertexto. Provisório e sempre em fluxo torna-se imprevisível 

porque é indecidível, está além das dicotomias metafísicas, num outro lugar, território de 

derrisão, indecisão, indefinição, transbordamento, transtorno, caos, sempre disseminando. 

O que nos chamou a atenção foram as estratégias de criação encontradas pelos artistas 

que possibilitaram a construção de um sistema que, ao prescindir de um referencial norteador, 

ganhou um grau de auto-organização porque se estabeleceu a partir de uma série de 

negociações entre os agentes do discurso que, desde sempre, assumem sua condição de 

diferença. 

Em performances como a de Wellington Jr., Lina Saneh, Bob Flanagan, por exemplo, 

fica claro como a relação que eles estabeleciam se dava ao nível do sujeito consigo, também, 

entendido como texto num processo de autoperformação. Nesses casos, o que fica 

evidenciado é como os performers, conscientes da impossibilidade de constituição de uma 

identidade, se deixam levar pela polifonia constituída por esses outros que temos em nós. 

Múltiplas possibilidades do eu que, num processo de construção contínuo, como marcas, se 

inscrevem no corpo dos performers, seja de maneira radical, a exemplo da Orlan, seja de 

formas mais sutis, como no caso da Abramovic, da Finley, do Wellington. 

Texto que relacionado a outros textos, externos a ele, formam um complexo sistema 

em fluxo contínuo de remetimento que se auto organiza, em maior ou menor grau, mas 

sempre através de negociações com o outro, pondo ordem no caos eminente, por meio do 

aprendizado e adaptação. 

De uma forma ou de outra, cada uma das performances citadas ou analisadas neste 

trabalho, partiram de um sistema simples, mas que abarcava essa relação de alteridade entre 

um e o outro, seja na figura do próprio performer, ou na figura do público. No segundo caso, 

é perceptível como a inserção do público se configura como um desafio, à medida que quanto 

maior o grau de interação, maior a imprevisibilidade com que o sistema tem de operar. 

A interatividade é um processo natural presente em tudo o que conhecemos, seja na 

dimensão macro ou micro, porque está ligado ao próprio movimento de transformação. 

Pensando no campo da arte, é responsável tanto pela transformação do objeto artístico, quanto 

pela diluição do caráter autoral da obra e, por consequência, dos papeis de público e 

performer durante o processo de jogo. 
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Essa maior horizontalidade reforça o caráter emergente da autoperformance que, em 

diferentes escalas, se auto organiza por meio de negociações silenciosas, pelo jogo de 

remetimento e disseminação com que é construído. 

Performer e público, mais que independentes, são interdependentes e desse caráter 

vem sua vulnerabilidade ao outro, porque influencia e é influenciado. Ao mesmo tempo em 

que propõe, tem de abrir mão do percurso planejado para manter o diálogo com o público que 

passa a ser um proponente também. Esse tipo de situação exige que, não só o performer, mas 

o público assuma uma atitude provocativa e conciliadora. 

De qualquer maneira, a performance não permite que seus participantes passem 

incólumes pelo momento de presentificação, atualização do evento, da ação, da situação. 

Enquanto lugar, estabelece vínculos multidirecionais, mesmo que passageiros, o que a 

caracteriza como um não-lugar, uma vez que é fluxo. Sem objetivo, ao se realizar sabe que o 

seu futuro é desaparição porque não toma nada para si, não retém nada, ao contrário, deixa ir 

porque está em constante transformação. 

Em Biokhraphia, a análise da escritura não se resumiu ao roteiro, a ação, ou mesmo 

cena descrita no papel, relacionava-se ao tipo de organização que ele evidencia. Um sistema 

em que múltiplas imagens do artista se acumulam e se sucedem em camadas infinitas, 

sobrepostas e em fluxo, interconectadas com a situação local, processo de identificação e o 

contexto geral na qual estava inserido, o Líbano, a contemporaneidade e suas questões, por 

isso seu caráter mutável. Um processo que não é passível de apropriação porque, enquanto 

escritura, se dá no corpo em suas múltiplas possibilidades. Seu constante processo de 

disseminação não se resume ao texto, a cena, a apresentação, a performer, ao que foi colocado 

nesta dissertação, mas ao seu caráter de potência, de atualização no corpo e contexto no qual 

venha a se presentificar. 
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ANEXO A – Roteiro da performance Biokhraphia. 
 

BIOKHRAPHIA 

(Apud “Pieces” TDR: (T197) Primavera de 2008. © 2008. 167. New York University e Massachusetts Institute of Technology) 

 
Lina Saneh e Rabih Mroué 
Biokhraphia inicialmente foi realizada em Beirute 
no Teatro Al Madina, em abril de 2002 within the 
frame of Home Works 1, um evento cultural 
organizado pela Associação Libanesa de Artes 
Plásticas (Ashkal Alwan), concebido e dirigido por 
Christine Tohme. Biokhraphia fala sobre teatro, 
sexualidade e censura. Ele toca em realidades 
cruciais na era da globalização, vis a vis, a posição 
de um artista e a obra deste artista. Ele questiona e 
confronta o papel de certos tabus sociais e políticos 
enraizados na sociedade libanesa, sem qualquer 
pretensão de responder a perguntas colocadas. Ao 
contrário, Biokhraphia ataca as convenções and 
plays upon the evident ela manipula as verdades 
eternas e sagradas, e fica na beira do abismo da 
dúvida, ambigüidade, incerteza. It asks but does not 
answer: O que é verdade e o que é falso? Ele gera 
imagens do artista que se acumulam em camadas 
infinitas, sobrepondo-se sobre si, obscurecendo a 
linha tênue entre realidade e ficção. Como indicado 
por seu título, Biokhraphia é um trocadilho com 
"biografia" e o árabe "kharaphia", termo que 

significa delírio, lendas, senilidade, merda... 
Biokhraphia foi apresentada em festivais e eventos 
em todo o mundo, incluindo Salam Ja Festival, em 
Berna (2002),  Kunsten Festival des Arts, em 
Bruxelas (2003), Centre National de la Danse, em 
Paris (2004),  London Festival Levante (2004), 
Tanzquartier em Viena (2004),  International 
Summer Academy, em Frankfurt (2004), o Festival 
Internacional de Arte de Tóquio (2004), Festival 
Internacional de Teatro, de Edimburgo (2004), 
Printemps de Septembre, em Toulouse (2005) 
Festival Americano de Teatro, em Montreal (2005), 
e vários outros festivais internacionais. 
 
Créditos: 
Escrito e dirigido por: Lina Saneh e Rabih Mroué. 
Set Designed por: Ali Cherri. 
Interpretada por: Saneh Lina. 
Traduzido do árabe por: Mona Abu Rayyan 
Produzido pela Associação Libanesa de Artes 
Plásticas, Ashkal Alwan, Beirute, 2002 

 

Lina Saneh, Nascida em Beirute, em 1966, atuou, escreveu, e dirigiu diversas peças, entre elas: Les 

Seges (1996); Ovrira (1997); Extrait d'Etat Civil (2000), e Appendice (2007). Seu primeiro vídeo “Eu 
tive um sonho, mamãe” é de 2006. Ela é professora assistente no Institut d'Etudes et Séniques Audio-
Visuelles na Universidade Saint-Joseph, em Beirute e na Universidade de Saint Esprit em Kaslic. Em 
trabalhos anteriores, dedicou-se ao teatro físico para produzir um corpo marcado pela guerra, 
questionando os conflitos e as contradições sócio-políticas do Oriente Médio e os vestígios que 
marcam os corpos. Hoje, Saneh spotlights the nature and role of acts onstage, questionando o papel 
da linguagem do corpo em um mundo virtual marcado pela idealização do corpo físico. Seu interesse 
é no trabalho que questiona o estatuto de cidadania e a nossa posição nos espaços públicos, e que 
pode criar uma nova condição política. 
Rabih Mroué, nascido em Beirute, em 1967, é ator, diretor, dramaturgo e Editor Colaborador do The 
Drama Review. Suas peças, performances, vídeos questionam as definições de teatro, a relação 
entre o espaço e a forma de atuação e, por conseguinte, question how the performer relates with the 
audience. Seus trabalhos lidam com questões que foram varridas para debaixo da mesa no atual 
clima político do Líbano. Ele chama a atenção para a necessidade de um contexto político- 
econômico mais amplo por meio de um teatro semidocumental. Seus trabalhos incluem: “Como 
Nancy Queria que Tudo Fosse Uma Piada de Abril” (2007), “Fadi Toufiq”; “Faça-me Parar de Fumar” 
(2006); “À Procura de um Funcionário Ausente” (2005); “Três Cartazes” (2000) com Elias Khoury, 
publicada no TDR 50:3; “Olhe para a luz...” (2004), e “Quem Tem Medo da representação?” (2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Uma mulher artista entra segurando uma fita cassete na mão. Ela o coloca dentro de um gravador de fita 
cassete e toca desde o início. Ela está por trás de uma tela fina e transparente de vidro). 

 
ÁUDIO: Ela estudou teatro no Instituto de Belas 
Artes na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
Libanesa. Ela recebeu doutoramento em Teatro pela 
Sorbonne III, em Paris. Ela é uma artista de um 
calibre especial. Ela adora cultura, conhecimento e 
teatro. Ela é uma pessoa caseira. Ela gasta seu tempo 
lendo e buscando conhecimento sobre todos os 
assuntos relacionados ao teatro. Participou de vários 
festivais no mundo árabe e internacionalmente. Ela 
apresentou suas últimas peças teatrais em Beirute, 
Amman, Paris, Tunes, em Bruxelas, etc.. Ela está 
atualmente no processo de apresentação de uma nova 
obra teatral, em colaboração com o diretor de teatro, 
Rabih Mroué, intitulado Biokhraphia. 
Gostaríamos de aproveitar a sua presença conosco 
aqui hoje, neste auditório, para entrevistá-la e 
conhecê-la melhor. Bem-vinda, Lina Saneh. 
ARTISTA: Obrigada. 
ÁUDIO: Por favor, fale no microfone. 
ARTISTA: Obrigada. Muito obrigada. 
ÁUDIO: Como todos nós sabemos, é uma artista 
realizada... E também criativa. 
ARTISTA: ... 
ÁUDIO: E você foi criada numa família de artistas... 
ARTISTA: ... 
ÁUDIO: Não nos esqueçamos de sua tia Madonna 
Ghazi e, para aqueles que não conhecem a Madonna 
Ghazi, Ghazi Madonna é uma das atrizes mais 
importantes do cinema... 
ARTISTA: teatro. 
ÁUDIO: Isso mesmo, do teatro... Ela trabalhou com 
os diretores mais influentes dos anos 60 e 70: Os 
Irmãos Rahbani, Samir Nasri, e a TV Líbano. 
ARTISTA: Jbara e Raymond...:  
ÁUDIO: Claro, não podemos esquecer o Sr. 
Raymond Jbara. Nossa entrevista de hoje será sobre 
o seu novo trabalho. Por que você chamá-lo 
Biokhraphia? 
ARTISTA: "Biokhraphia" é composto de duas 
palavras. Bio, Decorrentes do termo grego BIOS, Ou 
seja, Vida; e Vida é o oposto de morte... 
ÁUDIO: Ok. Biokhraphia está claro, biografia Mas, 
por que você gravar este cassete com sua voz? Para 
entrevistar a si mesma? 
ARTISTA: É natural gravá-la com minha voz.  
ÁUDIO: Por quê? 
ARTISTA: Eu li num livro em algum lugar.  
ÁUDIO: Que livro? 
ARTISTA: Um livro que diz que depois da morte, 
todos entrevistam a si mesmos. Perguntamo-nos 
perguntas e respondemos a nós mesmos. Então eu 
disse para mim mesma, por que não gravar todas as 
perguntas que eu sempre quis perguntar a mim 
mesma, mas não fui capaz de responder.  
ÁUDIO: Como o quê, por exemplo? 
ARTISTA: Como um monte de coisas. Por exemplo: 
Por que o teatro? O que é teatro? Qual é a 

importância do teatro? Qual é o papel do teatro? 
ÁUDIO: Sério? Você gostaria que eu fizesse esse 
tipo de pergunta? 
ARTISTA: Eu não sei. Não. Eu não gostaria disso. 
Claro que não. 
ÁUDIO: Então o quê? 
ARTISTA: Eu não sei. Você começa. Eu gosto de 
surpresas. 
ÁUDIO: Qual é o significado do teatro, em sua 
opinião? 
ARTISTA: A importância do teatro?  
ÁUDIO: Surpresa? 
ARTISTA: Sim. Estou surpresa. Eu não sei. 
ÁUDIO: Sério? 
ARTISTA: Talvez seja importante. Talvez não seja. 
Eu não sei mais. Qual é o significado do teatro? Se 
eu pensar em todas as peças que eu vi na minha vida, 
eu penso: e daí? O que elas fizeram para mim? 
Talvez, de alguma forma, tenha me ajudado como 
uma profissão, como um hobby. Mas agora, se eu 
pensar sobre como performar, eu fico estressada e eu 
não quero lidar com isso, eu fico estressada. Se eu 
estou indo ver uma peça, me estressa e eu não quero 
lidar com isso. 
ÁUDIO: Então por que você escolheu o teatro? 
ARTISTA: Não me lembro agora. Talvez para 
chatear os meus pais. Era guerra, e eu não sabia o 
que eu queria fazer da vida. Então, eu fiz teatro. 
ÁUDIO: Algum arrependimento?  
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Você quis se envolver com política? 
ARTISTA: Sim. Claro que sim. Todos se 
envolveram com política. 
ÁUDIO: Direita ou Esquerda?  
ARTISTA: Esquerda. 
ÁUDIO: Fale no microfone.  
ARTISTA: Esquerda. 
ÁUDIO: Você lutou?  
ARTISTA: Eu queria lutar.  
ÁUDIO: Você lutou? 
ARTISTA: Eu queria lutar. Mas eu estava com 
medo. Você sabe que nas zonas de combate, 
trincheiras, barricadas... Há um monte de baratas e 
ratos. E eu realmente fico com medo. Por exemplo, 
eu realmente queria ser uma parte da resistência e 
executar operações militares. Eu acreditava nisso. 
Muitos dos meus amigos foram assassinados, outros 
detidos. Isso me assustou também. Eu costumava 
pensar que talvez eu fosse presa. Eu tenho certeza 
que existem muitos insetos em centros de detenção. 
Há outra coisa... 
ÁUDIO: O quê?  
ARTISTA: menstruação.  
ÁUDIO: Sim? 
ARTISTA: Até agora, eu nunca estive certa se eles 
fornecer absorventes higiênicos, ou não, nos centros 
de detenção. E isso realmente me incomoda. 



 

ÁUDIO: Então, você não lutou? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: E a bala em sua perna?  
ARTISTA: É um ferimento. 
ÁUDIO: De quê? 
ARTISTA: Na guerra, uma vez, eu vi um cara de 
uma milícia... Eu não sei qual das milícias... Fui até 
ele e comecei... Se você é um homem, você vai atirar 
em mim. Se você é um homem, você vai atirar. Atire 
seu cão. Você é um perdedor. Você é um “galado”. 
Você é um covarde. Você é um merda. Atira sacana, 
atira. Se você tivesse as bolas, você atirava. 
ÁUDIO: E o que aconteceu?  
ARTISTA: Ele me acertou na perna.  
ÁUDIO: E depois? 
ARTISTA: Honestamente? Arrependi-me. Porque 
agora quando penso nisso, se eu tivesse levado um 
câmera-man, and we had actually shot what 
happened, it would have been a great performance. 
Eles teriam escrito sobre nós nos jornais ou algo 
assim. 
ÁUDIO: Ok. Vamos falar um pouco mais sobre 
você. 
ARTISTA: O que você quer dizer? 
ÁUDIO: Conte-nos sobre sua infância. Como foi 
isso? 
ARTISTA: Média. Não vale a pena falar. 
ÁUDIO: Você não sofreu? Você não teve 
problemas? 
ARTISTA: Não, não. Uma infância normal. 
ÁUDIO: E, como os seus pais tratavam você? 
ARTISTA: Normal. Assim como os pais. 
ÁUDIO: Então como é que você tem essa 
sensibilidade profunda? 
ARTISTA: Talvez a minha mãe? Não. Todo mundo 
na minha família é sensível e se emociona com 
facilidade. 
ÁUDIO: Por falar nisso, quantas vezes a artista Lina 
Saneh tentou cometer suicídio? 
ARTISTA: Cinco vezes? Seis vezes.  
ÁUDIO: Por causa da família? 
ARTISTA: Não. Não tinha nada a ver com a família. 
ÁUDIO: Mas em todas as suas performances você 
tem "a família", a sua família. E a histeria de sua 
família: o pai, tirano e severo; a mãe, doce e 
amorosa. 
ARTISTA: Esta é uma visão simplista, em todos os 
sentidos da palavra. 
ÁUDIO: Aristóteles afirma que a família é o berço 
da tragédia, por excelência. 
ARTISTA: Aristóteles não estava falando sobre a 
psicologia. 
ÁUDIO: Mas há sempre essas relações intensas em 
seu trabalho. Conflitos destrutivos, personas 
desequilibradas, agressão verbal e física, as mulheres 
versus homens, homens versus mulheres... E, o que é 
estranho, é que sempre temos a mesma quantidade 
de homens versus a mesma quantidade de mulheres. 
E há sempre o número três. Ou o múltiplo de três. 
Será que isso simboliza o destino? Morte? A 

Santíssima Trindade? 
ARTISTA: Esta é uma interpretação metafísica. É 
irracional. E eu a rejeito. 
ÁUDIO: Ok. Talvez precisemos ler o seu trabalho 
num quadro mais abrangente e não considerá-lo 
como uma resposta singular a um problema familiar. 
ARTISTA: A propósito, meu marido sempre disse 
que o presente mais legal que uma mãe pode dar a 
seu filho é desaparecer o mais cedo possível. 
Desculpe... Continue... 
ÁUDIO: Biokhraphia... Vamos ficar com 
Biokhraphia. 
ARTISTA: Sim. Isso seria melhor. 
ÁUDIO: Biokhraphia, Em minha opinião, é a menos 
bem-sucedida de suas obras. E você explora a sua 
incapacidade de criar uma lenda. 
ARTISTA: Eu? Isso não é verdade. Toda minha vida 
eu tenho rejeitado e combatido a idéia da lenda. Em 
primeiro lugar, porque a lenda, com toda sua 
conversa, elimina a política. Em segundo lugar, a 
lenda cria mundos sem histórias. Ela oblitera 
contradições. É converte significados em formas. 
Consulte a palestra que dei na Universidade 
Americana 
ÁUDIO: Quando foi isso? Eu não tinha idéia.  
ARTISTA: 1998. 
ÁUDIO: Eu não estava lá. Eu não assisti.  
ARTISTA: Isso não é problema meu.  
ÁUDIO: O que você disse? 
ARTISTA: Isso não é importante... Vá em frente. 
ÁUDIO: Tudo bem. Podemos considerar 
Biokhraphia um trabalho político que tenta expor os 
problemas de uma geração mais jovem? É sua 
postura crítica contra a autoridade? 
ARTISTA: Talvez. Isso é possível. Se você gostar. 
Por que não? Mas, não. Definitivamente, não. 
Biokhraphia, na verdade, nada tem a ver com a 
postura e as ideias da minha geração. Na verdade, 
sim. Talvez. Depende de qual geração e idade. Por 
exemplo, se tomarmos todos os nascidos durante os 
anos 60 e 70, iria funcionar. Sim. Mas, não. Porque 
nos anos 80, você tem uma geração que nasceu em 
1975, 1976... Estas pessoas poderiam ser incluídas 
em nossa geração, principalmente os nascidos em 
abril, maio, e algumas pessoas que fizeram o serviço 
militar. Em qualquer caso, precisamos reavaliar os 
de 1966 e 1967, talvez eles não devam ser incluídos 
em nossa geração. Na verdade, eles provavelmente 
não serão incluídos. 
ÁUDIO: Mas você faz parte da geração da guerra. 
Você viveu a guerra civil. Você foi afetada por ela. 
Está impresso em você. 
ARTISTA: Não. Eu, por exemplo... Eu não tenho 
nada a ver com a geração da guerra. Eu sempre me 
senti diferente. Como mais ninguém. Eu sou 
especial. Uma pessoa como eu poderia ter cometido 
uma revolução pessoal, com ou sem uma guerra 
civil, ou qualquer outra circunstância histórica, aliás. 
ÁUDIO: Por quê? Como? Por quê? 
ARTISTA: Você está me pedindo para entrar em 



 

assuntos pessoais. 
ÁUDIO: Mas é importante para nós. 
ARTISTA: Ok. Durante muito tempo, recusei-me a 
trocar a roupa de baixo. Acho que fiquei por cerca de 
seis, sete meses com a mesma roupa de baixo. Claro, 
eu costumava esconder esse fato de todos. Mesmo a 
minha família, minha mãe, minha irmã... Nenhum 
deles notou nada. Em algum momento, o cheiro se 
tornou insuportável. Onde quer que eu fosse eu era 
seguida por um mau cheiro. Na sala de aula. Em 
casa. No elevador. No meu quarto. Onde quer que eu 
fosse, as pessoas me evitavam. Meus amigos na 
escola foram os que descobriram que o cheiro vinha 
de mim. Quando descobriram em minha casa, eu 
esperava ser punida. Mas, ao invés disso, eles foram 
indulgentes comigo, eles me deram presentes. E 
desde então, toda vez que recebo uma lufada de um 
cheiro ruim, eu acho que vão suspeitar que sou eu. 
Isso deixou uma marca profunda, no profundo do 
meu ser. Então, o que é isso? Isso é algo cem por 
cento psicológico. Particular. Pessoal. Essa relação 
kafkiana com o cheiro é um milhão de vezes mais 
emocionante para o artista do que qualquer outro 
incidente históricos como a guerra ou algo parecido. 
ÁUDIO: Honestamente, eu não estou acompanhando 
você... Estou perdido. 
ARTISTA: Isso é estranho. Por quê? 
ÁUDIO: Eu não estou acompanhando... Vamos 
começar tudo de novo. 
ARTISTA: Ok. Nenhum problema. 
(Artista pára o gravador e rebobina a cassete para o 
começo) 
ÁUDIO: Ela estudou teatro no Instituto de Belas 
Artes na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
Libanesa. Ela recebeu... 
(A Artista interrompe o gravador novamente, e agora 
avança a fita cassete). 
ÁUDIO: Nossa entrevista hoje será sobre o seu novo 
trabalho. Por que você o chama de Biokhraphia? 
Artista: "Biokhraphia" é uma palavra que não 
significa nada. Nós o escolhemos porque it has a 
nice ring to it. 
ÁUDIO: Ok. "Biokhraphia" é claro... Biografia. 
Mas, por que você gravar este cassete em sua voz? 
Para entrevistar a si mesmo? 
ARTISTA: Ummm... Como vou saber? Eu tenho que 
responder a esta pergunta? 
ÁUDIO: Por quê? 
ARTISTA: Porque não é importante. 
ÁUDIO: Tudo bem então. Qual é a sua definição de 
teatro? 
ARTISTA: Eu rejeito todas as coisas do teatro. 
ÁUDIO: Fale no microfone... Qual é a sua definição 
de teatro? 
ARTISTA: Rejeito o teatro e todas as coisas 
relacionadas ao teatro. 
ÁUDIO: Como você articula essa rejeição? 
ARTISTA: Eu não vou. Eu não compareço. Eu me 
recuso. Ou, eu sento na primeira fila, com as minhas 
laricas, mastigo minhas nozes, bebo refrigerante. 

ÁUDIO: Você já fez isso antes?  
ARTISTA: Não. Nunca. 
ÁUDIO: Fale no microfone.  
ARTISTA: Não. Nunca. 
ÁUDIO: O que você acha de Rabih Mroué como 
diretor? 
Artista: Bom. Bom. Mas ele não sabe escolher seus 
atores. 
ÁUDIO: Mas você ainda não me explicou: O que é 
teatro? 
ARTISTA: Oooff... Teatro. É difícil. Por onde eu 
começo? É um termo bastante amplo. 
ÁUDIO: Não, quero dizer teatro no Líbano. Você 
acompanha o teatro libanês desde a sua criação até 
hoje. Você já assistiu muitas peças. E você já leu 
muito sobre elas... 
ARTISTA: Escuta... Eu vou te contar sobre o sonho 
que eu tive... Sonhei que estava andando na rua, indo 
de um escritório para... Para obter uma licença para 
exumar o meu túmulo. 
ÁUDIO: Desculpe? 
ARTISTA: Meu túmulo, meu túmulo... Eu fui a mais 
de cem escritórios. Eles se recusaram. Então eu 
decidi exumá-lo sozinha. Depois de muito esforço, 
consegui chegar ao meu caixão. Mas quando eu abri 
a tampa, eu não encontrei o meu cadáver. Em vez 
disso, eu encontrei meu pai. Demorou muito para eu 
interpretar este sonho. 
ÁUDIO: O que você está querendo dizer... Que o 
teatro libanes é a besta? 
ARTISTA: Não! O que o teatro libanês tem a ver 
com isso? Eu estava realmente tentando dizer-lhe 
sobre um sonho, eu não quis dizer nada com isso... E 
eu não sei por que me veio à mente. "Association 
d'idée"...? 
ÁUDIO: Ok... Mas o que vocês estão tentando fazer 
com o teatro? 
ARTISTA: Estamos fazendo teatro. 
ÁUDIO: Quer dizer que essas performances que 
você está apresentando nesta última temporada, você 
considera isso teatro? 
ARTISTA: Prefiro adiar a minha resposta pela 
simples razão de que eu não quero ser acusada de 
antecipar críticas e bloqueá-lo. 
ÁUDIO: Nós todos sabemos que Lina Saneh, depois 
que completou seus estudos na Universidade 
Libanesa foi para a Europa para continuar sua 
carreira de atriz. Você foi fazer workshops de teatro 
Oriental, Commedia dell'Arte, Jacques Le Coq, 
Arianne Mnouchkine... Mas nós não estamos vendo 
você. Você está longe dos palcos. Você não está 
assumindo nenhum papel. Por quê? 
ARTISTA: Mas eu estou aqui agora. Eu estou 
atuando agora. 
ÁUDIO: Não. Quero dizer atuando um papel, um 
papel, não como este. 
ARTISTA: Mas, eu estou interpretando um papel. 
ÁUDIO: Não. Sinto muito. O que quero dizer... É 
que o que você está fazendo, qualquer um pode 
fazer. Não são necessários quatro anos de estudo. 



 

ARTISTA: Você está certo. 
ÁUDIO: Então, porque você não está atuando... 
Realmente atuando? 
ARTISTA: Honestamente, me ofereceram um monte 
de papéis... Mas eu não estou interessada em nenhum 
deles. 
ÁUDIO: O que você está tentando me dizer? Não 
existem bons diretores na cidade? 
ARTISTA: Talvez haja um monte de bons diretores, 
mas nenhum deles me satisfaz... Quero dizer... Eu 
não sinto que qualquer um deles pode dirigir os 
atores do jeito que eu gosto... Do jeito que eu quero 
atuar... 
ÁUDIO: Então o que você está tentando dizer é que 
agora você não está atuando? 
ARTISTA: Sim, mas... 
ÁUDIO: Então, qualquer diretor pode dirigi-la.  
ARTISTA: Se eu quiser interpretar uma 
personagem... 
ÁUDIO: Então, você não está atuando com um 
personagem agora? 
ARTISTA: Você está tentando me confundir? 
ÁUDIO: Não, eu não estou tentando confundi-la, 
mas... Nós só queremos saber por que você não está 
atuando. 
ARTISTA: Eu estou atuando. Eu estou atuando. 
ÁUDIO: Mas o que você está fazendo agora, 
qualquer um pode fazer. 
ARTISTA: Você está certo. 
ÁUDIO: Ok. Ok. Se não há diretores ao seu gosto... 
Seu marido... Por que ele não produz nada para 
você? 
ARTISTA: Ele não está a fim.  
ÁUDIO: Fale no microfone.  
ARTISTA: Ele não está a fim.  
ÁUDIO: O quê? 
ARTISTA: Uma vez, por acaso, li umas linha para 
ele... Não me lembro de quem... Como: "É o 
suficiente que alguém faça algo... Qualquer coisa. 
Por exemplo, alguém que... atravessa uma rua e outra 
pessoa está assistindo... esse ato, em si, é suficiente 
para ser teatro". Ele achou isso agradável. Ele ficou 
convencido. Desde então, ele decidiu que não deve 
se preocupar em colocar todo esse esforço, toda essa 
energia, suor e coragem para o teatro quando na 
verdade é tão simples. 
ÁUDIO: Mas há um público também. Quero dizer... 
Que estão pagando o preço de um ingresso... Não 
para ver um ator interpretando uma peça que 
qualquer um pode fazer... Eu acho que eles merecem 
ver o talento, habilidade, criatividade, 
engenhosidade... 
ARTISTA: Mas na realidade eles não estão pagando 
o suficiente. Deixe que eles paguem, e nós vamos 
mostrar a eles o que eles querem ver. Vamos cantar, 
vamos dançar, vamos emocionar, vamos nos 
expressar, vamos gritar, vamos pular como 
chimpanzés, vamos comer merda de símio para eles. 
ÁUDIO: Sério? Se eles pagam o suficiente, você 
poderia fazer tudo o que pedirem? 

ARTISTA: Você acha que eu sou uma puta? 
ÁUDIO: Você é impetuosa... Você é uma pessoa 
conflituosa... 
ARTISTA: Eu? 
ÁUDIO: Sim... Toda sua conversa é provocativa. Na 
verdade, quando eu penso sobre seu trabalho, 
assemelha-se a sua palestra-provocação... 
Confronto... 
ARTISTA: Como... O que você quer dizer com tudo 
isso? 
ÁUDIO: Você é como uma tropa de elite. Você pode 
fazer estes pequenos trabalhos. Você os apresenta 
uma ou duas vezes... Por instantes. Depois de seis 
meses, um ano... Ou dois... Você fala sobre eles. 
ARTISTA: O que há de errado com isso? 
ÁUDIO: Nada. Mas, isso me lembra as táticas 
utilizadas pela resistência islâmica e as operações 
militares que realizam contra posições inimigas. 
ARTISTA: Ei, ei... De onde é que vem essa idéia?! 
ÁUDIO: É a mesma lógica: Conquistar, levantar a 
bandeira, filmar o evento, retirar-se. 
ARTISTA: Espere um minuto... Só um minuto, este 
é o ponto de vista do inimigo. 
ÁUDIO: Não, este é o ponto de vista da plateia. 
ARTISTA: Enfim, eu não tenho nenhuma presença 
sem uma audiência. No meu caso particular, as 
coisas não acontecem dessa maneira. A diferença 
entre o meu trabalho e da resistência islâmica é que 
quando a resistência filma suas operações, é para 
provar a sua existência. Porque, em sua opinião, não 
se pode ser real a menos que seja registrado em 
filme. Caso contrário, por que eles filmam as suas 
operações? Quando eu uso a minha imagem, não é 
para provar minha existência... Ao contrário, é para 
confirmar a minha morte, ou, talvez, dizer que a 
performance ocorrendo antes, ela não está realmente 
acontecendo.  
(Longa pausa) 
ARTISTA: Você acha que eu estou sendo irracional? 
AUDIO: Não. Não. De modo algum. Tudo o que 
você está dizendo é profundo e interessante. E 
confirma minha opinião sobre você e seu trabalho. 
ARTISTA: Que opinião? 
ÁUDIO: Que você é uma mulher polêmica... 
Provocante. 
ARTISTA: Você ainda está pensando com a lógica 
do inimigo. O inimigo pensa que nosso trabalho é 
provocador. Eles nos acusam de sermos 
influenciados pelo Ocidente. Que somos cerebrais. 
Formalistas. Não há história... Nem atores... Nós 
sofremos e ainda estamos sofrendo com a 
hegemonização da identidade árabe e islâmica. Mas, 
na realidade, as pessoas não se orgulham dessa 
identidade. Esta é a nossa realidade e o que eu fiz foi 
tentar contar esta verdade. Nós não lembramos que 
somos árabes até que os americanos e os israelenses-
bomba em Beirute, na Cisjordânia, ou Iraque... Em 
tempos de crise... É só quando essas coisas 
acontecem que esse instinto se agita em nós. Nossa 
lealdade é instintiva, portanto, não é positiva. Neste 



 

contexto, a identidade árabe pode ser considerada 
uma questão ou assunto, o que por si só, impõe-nos a 
inevitabilidade dos fatos e do destino.  
(Pausa) 
ÁUDIO: Então o que você está lendo atualmente?  
ARTISTA: Jornais. 
ÁUDIO: Quais jornais? 
ARTISTA: Por força do meu trabalho, eu recebo 
todos os jornais. 
ÁUDIO: Que tipo de trabalho? 
ARTISTA: Eu ensino na universidade.  
ÁUDIO: Fale mais próximo do microfone.  
ARTISTA: Eu ensino na universidade. 
ÁUDIO: Quais as páginas do jornal que você lê? 
ARTISTA: A primeira e a segunda. 
ÁUDIO: Você quer dizer que você está interessada 
na política?  
ARTISTA: Sim. 
ÁUDIO: Você tem ambições políticas?  
ARTISTA: Eu não tenho ambições políticas.  
ÁUDIO: Fale no microfone. 
ARTISTA: Eu não tenho ambições políticas. Eu só 
estou interessada em teatro. 
ÁUDIO: O teatro político interessa a você? 
ARTISTA: Estou nas artes. Eu não sei quando é a 
arte... Quando é política... 
ÁUDIO: O título da sua peça, Biokhraphia?  
ARTISTA: Sim. Sim. 
ÁUDIO: O que é a peça? Sobre o que ela fala? 
ARTISTA: Sobre... 
ÁUDIO: Espera... O que quer dizer o título? 
ARTISTA: "Biokhraphia" é composto de três 
palavras. "Bio" da BIOS, Que significa "vida". 
"Khara", que em árabe significa "merda." E "Phia"... 
Em árabe significa "na mesma." Só. É uma biografia 
de merda. 
ÁUDIO: Certamente. Então qual é a peça? 
ARTISTA: A peça... Eu entro. Eu tenho um gravador 
comigo. Eu pressiono play. Minha voz sai. Ele 
começa a perguntar-me... 
ÁUDIO: Sim, sim... Nós já passamos por isso... O 
que você está fazendo... Dizendo-me o que eu já sei? 
Na peça, você disse que gosta de homossexuais, 
porque são incapazes de serem soldados. 
ARTISTA: Esta é uma linguagem discriminatória e 
eu nunca falaria dessa forma. 
ÁUDIO: Você está negando a sua simpatia em 
relação à homossexualidade na peça? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Fale no microfone.  
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Você está negando sua oposição aos 
militares em sua peça? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Esta declaração foi cortada de sua peça pela 
censura? Sim ou não? 
ARTISTA: Sim. 
ÁUDIO: Fale para o microfone.  
ARTISTA: Sim. Foi censurada. 
ÁUDIO: E apesar disso tudo, você não cumpriu esta 

ordem. 
ARTISTA: Sim, eu cumpri.  
ÁUDIO: Não, você não cumpriu.  
ARTISTA: Você disse, eu não.  
ÁUDIO: Eu? 
ARTISTA: Sim, você. 
AUDIO: Você está tentando tirar o melhor de mim? 
Pare de rodeios... Confesse seu fracasso. 
ARTISTA: Qual fracasso? 
ÁUDIO: Confesse-nos que você já não sabe como 
fazer teatro 
ARTISTA: Essa é a menor das minhas 
preocupações.  
ÁUDIO: ... Que você não sabe como atuar  
ARTISTA: Quem dá uma merda pra isso? 
ÁUDIO: ... Que você não sabe nem mesmo onde 
começar com o teatro. Você não sabe para onde está 
indo. O que você quer dizer. Que... 
(Artista deixa o gravador. Sai. Retorna após uma 
longa pausa. A artista aperta o play.) 
ÁUDIO: Olha. Não faça isso de novo, da próxima 
vez. Entendido? 
ARTISTA: Peço desculpas. 
ÁUDIO: Vamos voltar à última parte.  
ARTISTA: OK. 
ÁUDIO: Volte a fita. 
(Artista rebobina a fita. Aperta o stop. Aperta o 
botão play.) 
ÁUDIO: Então o que você está lendo atualmente?  
ARTISTA: Jornais. 
ÁUDIO: Quais jornais? 
ARTISTA: Por força do meu trabalho, eu recebo 
todos os jornais. 
ÁUDIO: Que tipo de trabalho? 
ARTISTA: Eu ensino na universidade.  
ÁUDIO: Fale mais próximo do microfone.  
ARTISTA: Eu ensino na universidade. 
ÁUDIO: Quais as páginas do jornal que você lê? 
ARTISTA: A primeira e a segunda. 
ÁUDIO: Você quer dizer que você está interessada 
na política? 
ARTISTA: Sim. 
ÁUDIO: Você tem ambições políticas?  
ARTISTA: Eu não tenho ambições políticas.  
ÁUDIO: Fale no microfone. 
ARTISTA: Eu não tenho ambições políticas. Eu só 
estou interessada em teatro. 
ÁUDIO: Será que você se preocupa com teatro 
político? 
ARTISTA: Estou com as artes. Eu não sei quando é 
a arte... Quando é política... 
ÁUDIO: O título da sua peça, Biokhraphia?  
ARTISTA: Sim. Sim. 
ÁUDIO: Sobre o que é a peça? Quer falar? 
ARTISTA: Sobre... 
ÁUDIO: Espera... O que dizer o título? 
Artista: "Biokhraphia" é composto de três palavras. 
"Bio" da BIOS, O que significa vida. "Khara", que 
em árabe significa merda. E, "Phia”... Em árabe 
significa nele. Então, é uma biografia de merda. 



 

(Durante a cena anterior, a água começou a correr 
enchendo a fina tela transparente com vidros duplos. 
Em algum ponto, Arak, uma bebida de álcool 
tradicional libanesa, começa a correr para dentro 
da tela e se misturar com a água, e o líquido 
transforma a tela numa superfície branca leitosa. 
Enquanto o Arak é misturado com a água, uma 
imagem da artista aparece na tela, sobrepondo-se 
com a face real do artista que fica para trás). 
ÁUDIO: Certamente. Então qual é a peça? 
(A imagem do artista só fica ouvindo). 
ARTISTA: Na peça... Eu entro. Eu tenho um 
gravador comigo. Eu pressiono play. Minha voz sai. 
Ele começa a perguntar-me... 
ÁUDIO: Sim, sim... Nós já passamos por isso... O 
que você está fazendo... Dizendo-me o que eu já sei? 
Na peça, você disse que gosta de homossexuais, 
porque são incapazes de serem soldados. 
ARTISTA: Esta é uma linguagem discriminatória e 
que eu nunca falaria dessa forma. 
ÁUDIO: Você está negando a sua simpatia em 
relação à homossexualidade na peça? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Fale no microfone.  
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Você está negando sua oposição aos 
militares em sua peça? 
ARTISTA: Não. 
ÁUDIO: Esta declaração foi cortada da peça pela 
censura? Sim ou não? 
ARTISTA: Sim. 
ÁUDIO: Fale no microfone.  
ARTISTA: Sim. Foi censurada. 
ÁUDIO: E apesar disso tudo, você não cumpriu esta 
ordem. 
ARTISTA: Sim, eu cumpri.  
ÁUDIO: Não, você não cumpriu.  
ARTISTA: Você disse que não, não eu.  
ÁUDIO: Eu? 
ARTISTA: Sim, você. 
ÁUDIO: Você está tentando tirar o melhor de mim? 
VÍDEO: Mas há uma cena que não foi apresentada 
em conformidade com a ordem de censura. 
ÁUDIO: Qual cena? 
VÍDEO: Uma no início. A atriz entra... Ela se 
agacha... Ela caga uma fita... Ela enfia a fita no 
gravador... E aperta o play. 
(A Artista caminha para a cadeira e senta-se e 
assiste à conversa entre a sua voz e sua imagem de 
áudio de vídeo). 
ÁUDIO: Ops... Tão vulgar... Você é inacreditável... 
Você acha que isso é ousado? Que você está 
provocando a platéia? Devemos agradecer os 
censores por você ter que parar de fazer essas 
coisas... Você... Você não pensa sobre o que seu pai 
diria se visse você fazendo essas coisas? Sua mãe? 
Seus sogros? Seus alunos? 
VÍDEO: Se não podemos falar de sexo... Ou sobre a 
religião, os militares... Ou sobre a presidência... Ou, 
sobre o que é que vamos falar? De teatro? 

ÁUDIO: Há muitos outros assuntos sobre os quais 
você pode falar. 
VÍDEO: Como o quê? 
ÁUDIO: Você pode falar de herança... Sobre o 
amor... Sobre a guerra e como ela é horrível... Um 
monte de coisas. 
VÍDEO: Podemos falar sobre a Síria? 
ÁUDIO: O que você quer dizer com isso? Claro que 
não. Mas você pode falar sobre Israel. 
VÍDEO: Sim, e o que nós dizemos... Que Israel é 
nosso inimigo. Diga-me algo que não sei. 
ÁUDIO: Este país está cheio de conflitos e os 
censores estão aqui para protegê-lo. Ao mesmo 
tempo, estão dando-lhe uma margem de liberdade no 
qual trabalhar. Mas ela é limitada por algumas 
grandes linhas vermelhas. Como os americanos 
dizem: “O diabo está nos detalhes”. Portanto, tome o 
meu conselho e não entre em detalhes. Mantenha-se 
ocupada com as generalidades. 
(Na projeção de vídeo, a artista dispara na própria 
cabeça com uma pistola. A água leitosa fica 
vermelha. A artista se levanta rapidamente da 
cadeira e volta para o set. Ela volta com ambos, 
vídeo e gravador. Aperta retroceder. Depois stop. 
Então play). 
ÁUDIO: Este país está cheio de conflitos e os 
censores estão aqui para protegê-la. Ao mesmo 
tempo, estão dando-lhe uma margem de liberdade na 
qual trabalhar. Mas ela é limitada por algumas 
grandes linhas vermelhas. Como os americanos 
dizem: "O diabo está nos detalhes”. Portanto, tome o 
meu conselho e não entre em detalhes. Mantenha-se 
ocupada com as generalidades. 
VÍDEO: OK. 
ÁUDIO: Quantas vezes você dorme com seu 
marido? 
VÍDEO: Você quer os detalhes ou você quer me 
manter ocupada com as generalidades? 
ÁUDIO: Não seja arrogante. Eu estou lhe fazendo 
uma pergunta muito clara. 
VÍDEO: Desculpe, vá em frente. 
ÁUDIO: Quantas vezes você dorme com seu 
marido? 
VÍDEO: Isso não é da sua conta... 
ÁUDIO: Quando foi a última vez que você dormiu 
com ele? 
VÍDEO: Isso não é da sua conta...  
ÁUDIO: Você gosta dele? 
VÍDEO: Isso não é da sua conta...  
ÁUDIO: Ele foi sua primeira vez? 
VÍDEO: Isso é pessoal. 
ÁUDIO: Você já teve outras experiências sexuais? 
VÍDEO: Isso não é da sua conta...  
ÁUDIO: Você se masturba? 
VÍDEO: Você não tem o direito de solicitar esse tipo 
de perguntas. 
ÁUDIO: Você usa camisinha? 
VÍDEO: Eu disse que não é da sua conta. 
ÁUDIO: Você mantém os olhos abertos ou 
fechados? 



 

VÍDEO: Isso não é da sua conta...  
ÁUDIO: Vocês fazem barulho?  
VÍDEO: Isso não é da sua conta...  
ÁUDIO: Você fala coisas? 
VÍDEO: Isso não é da sua conta...  
ÁUDIO: Você assiste pornografia? 
VÍDEO: Isso não é da sua conta... Não é da sua 
conta... Não é da sua conta...!! 
ÁUDIO: OK OK OK... Tudo bem. Quantas vezes 
por semana? 
VÍDEO: Honestamente, desde que eu me casei... 
AUDIO: Fale no microfone. 
VÍDEO: Desde que me casei, eu anotei em um 
caderninho quantas vezes dormimos juntos, eu e meu 
marido: a data, o horário, o número de vezes, as 
posições, se eu gostei ou não. No nosso décimo 
aniversário de casamento, fiz um inventário e 
coloquei tudo no papel. Gostaria que eu lesse para 
você? 
ARTISTA: Isso não é necessário...  
ÁUDIO: Claro que é. 
VÍDEO: Nos últimos 10 anos, dormimos juntos 
1.143 vezes. 231 vezes durante o dia. 912 à noite. Na 
cama, 822. Na sala, 285. 11 vezes no banheiro. Na 
escadaria, 8 vezes. Três tentativas fracassadas no 
elevador. 41 vezes durante as viagens fora do 
Líbano. Quanto à posição: Existem três posições 
fundamentais... 
ÁUDIO: Tudo bem... Tudo bem... O que me 
preocupa é se você gostou. 
VÍDEO: Oh. Este é um assunto que tenho calculado 
em detalhes. No primeiro ano e no ano passado, nós 
dormimos junto o mesmo número de vezes... 92 
vezes. 92 significam 23 vezes em cada período. Mas 
isso não pode estar certo... Porque, de acordo com 
meu caderno, nos primeiros três meses, nós só 
dormimos junto três vezes. Talvez porque estava 
frio, será? Nos próximos três meses, 15 vezes. Na 
temporada seguinte, 52. So it was mounting. Nos 
últimos três meses, 23 vezes. Isso significa que, se 
quiséssemos tirar a média, temos de calcular a 
segunda temporada e a última, porque a diferença 
não é tão grande. Então, se tomarmos a média de três 
meses, ela fica em 18,5 vezes. Isso significa que 
durante a semana, nós costumávamos dormir 1,42 
vezes um com o outro. Isso significa 0,20 vezes por 
dia. O que também não é correto, porque, de acordo 
com meu caderno, nunca dormimos um com o outro, 
exceto nos fins de semana. Isso significa que temos 
que dividir o número por dois para obtermos a média 
diária. Que são 0,71. 0,71 é 0,29 menos do que o 
necessário para me levar ao orgasmo. Assim, é 
seguro dizer que, no primeiro ano e no décimo ano, a 
minha vida sexual foi um fracasso. Por outro lado, o 
quarto ano tem as melhores relações. 1,16. O que, 
em termos práticos, significa que eu gozei 0,16 mais 
que o necessário. E este número foi a causa de meus 
males. Porque, é verdade que estávamos desfrutando 
um tempo inteiro, mas os 0,16, que nunca se 
completaram. O que foi a principal fonte da minha 

frustração. 
ARTISTA: Isso não é verdade... O que você está 
falando? 
ÁUDIO: Frustração! Isso é exatamente aonde eu 
queria chegar! Você acha que este é o problema da 
sua geração? 
VÍDEO: Acho que sim. Sim. Acho que sim. 
ÁUDIO: Então, você acha que isso levou a sua 
geração a chegar a um beco sem saída? 
VÍDEO: De modo algum. Minha geração não chegou 
a um beco sem saída. 
ÁUDIO: Mas há um sentimento geral de que a sua 
geração está falida. Que não têm nada a dizer. 
VÍDEO: Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você ouviu 
falar que uma instituição está à beira da falência, 
você coloca seu dinheiro nele ou tira? Há 
formidáveis instituições que estão nos apoiando. Eles 
estão nos dando recursos para fazer teatro. Você sabe 
por quê? Porque nós estamos em um beco sem 
saída? Isso é absurdo e ridículo. Eu cansei de ouvir 
falar que a nossa geração está caindo aos pedaços. 
Eu até ouvi dizer que a nossa geração desmoronaria 
em janeiro, para ser exata. O que aconteceu? Nós já 
estamos em abril e nossa geração ainda não caiu. Há 
pessoas que estão colocando dinheiro... É razoável 
dizer que as pessoas estão colocando dinheiro em um 
lugar onde elas não têm fé? Eu vou ser ainda mais 
honesta. Nós, no mês passado, pedimos 400.000 
dólares através de associações internacionais que eu 
não vou nomear. Eles nos deram 840.000 dólares. Na 
realidade, nós tomamos $ 750.000. Ente nós, sem 
rodeios, vamos colocar desta forma: pedimos $ 
400.000 e eles nos deram 750.000 dólares. Nós, 
como uma geração, achamos imprescindível para 
confirmar... 
(O artista faz uma pausa tanto no gravados quanto 
na fita de vídeo. Ela abre as torneiras acopladas na 
parte inferior da tela e drena sua imagem e os 
líquidos da tela para pequenos frascos. Cada 
garrafa tem a mesma imagem da artista que estava 
na tela. Ela põe essas pequenas garrafas em uma 
bandeja, caminha pelo corredor do teatro em 
direção à saída, e se senta em uma mesa, coloca 
uma placa sobre a mesa e espera que o público se 
levante. A placa diz: "À VENDA... $ 50/garrafa") 


