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Resumo 
 
A partir da multiplicação de formas de programação e execução de performances pelos 
artistas contemporâneos, que cada vez mais se utilizam de suportes de transmissão em 
tempo real, como a Internet, para exibirem suas ações performáticas este artigo refere-se ao 
aprofundamento teórico do conceito de performance a partir da série  de web performances, 
Dramaturgia da Carne, desenvolvida no ano de 2009. Embasada em dois conceitos 
principais que permeiam essa série - corpo em performance e zona de compartilhamento – 
busca-se pensar em desdobramentos do conceito de performance a partir de procedimentos 
de mediação que agenciam outras relações entre presença, espaço e tempo performático. 
 
Palavras-Chave: performance, corpo, Internet 
 
 
Abstract 
 
From the multiplication of forms of programming and performances by contemporary artists, 
who increasingly make use of broadcast media in real time, as the Internet to show your 
performing action this article refers to the theoretical examination of the concept of 
performance from the web series performances, Dramaturgy of Flesh, developed in 2009. 
Based on two key concepts surrounding this series - the body in performance and area of 
sharing - we try to think about ramifications of the concept of performance from mediation 
procedures that promote other relations between presence, space and performing time. 
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Este artigo é um recorte de minha dissertação de mestrado intitulada 

“Dramaturgia da carne: Uma experiência na arte da performance”1 a qual tornou-se  

um trabalho plural e interdisciplinar – ou melhor, dizendo, indisciplinar2. Durante a 

pesquisa procurei entrelaçar e horizontalizar as percepções de diferentes áreas 

artísticas (artes cênicas e artes visuais) assim como me arriscar no campo da 

antropologia para enfatizar ainda mais essa possível relação e fundamentação na 

arte efêmera que deixa sua marca pela suspensão temporal na memória de cada 

testemunho.  

O foco da pesquisa teórica embasou-se na série de web performances 

Dramaturgia da Carne, que elaborei a partir de experimentações práticas de relação 

do corpo com projeções de imagens (fotografias e vídeos) e seus demais 
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desdobramentos. Três web performances compõe essa série: 4° Seminário sobre a 

lista de compras do corpo; Coração, Mapa Anatômico. Dramaturgia da Carne foi 

executada durante o ano de 2009 e possuía como mote de pesquisa a participação 

ativa e interativa do público on-line na composição do corpo em performance pela 

zona de compartilhamento. 

Com o intuito de atravessar, suscitar e produzir corpo, em Dramaturgia da 

Carne é fundamental pensar no corpo em performance como um sistema aberto, 

mutável, cambiante, pronto para adentrar na zona de compartilhamento e fundar 

uma nova hierarquia do sensível.  

Afetar e ser afetado, atrair e repelir. É necessário um corpo sensível e aberto 

para que ocorra o agenciamento entre os corpos, e que dele aflore o desejo3, pois é 

disso que estamos falando, do desejo do encontro por algo ainda por vir, da 

produção de uma realidade ainda a ser desenhada, tecida em conjunto.  

O uso da Internet como meio de (trans)missão da série Dramaturgia da 

Carne, desencadeou um processo que denomino de zona de compartilhamento, ou 

seja, um espaço de acesso livre e democrático fomentado por meio de trocas e 

colaborações não hierárquicas. Essa zona de compartilhamento é capaz de trans-

formar o corpo em nômade, errante, redimensionalizando, expandindo e projetando-

o - em tempo real - e quebrando barreiras espaço-temporais, em todas as direções. 

Assim, nesse espaço de colaboração coletiva, ocorre a possibilidade de virtualização 

do corpo que, primeiramente, requer a presença física e funda um novo domínio da 

ação e da experiência. 

Desta maneira, o corpo em performance, apropriando-se da rede e da zona 

de compartilhamento, rompe com essas fronteiras e despeja sua potência4 de 

expressão. O corpo em performance é desejante da troca e de encontros, de 

experiências adquiridas pelos sentidos que estão além de um objeto específico, mas 

completamente ligado ao entorno. 
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A partir destes dois conceitos chave, zona de compartilhamento e corpo em 

performance, que desenvolvi no decorrer de minha pesquisa, tornou-se necessário 

retornar ao amplo conceito de performance com o intuito de desdobrá-lo e 

redimensioná-lo as novas propostas dos artistas contemporâneos no  campo da arte 

da performance.  

Irredutível à uma única classificação, a palavra performance, já traduzida e 

introduzida para a língua portuguesa como sinônimo de “desempenho”, transita por 

inúmeros discursos, tornando-se um conceito multifacetado, flexível e aberto, 

alargando os referenciais contidos no termo, desafiando classificações. Sendo 

assim, para melhor compreendê-la, antes de qualquer delimitação de campo, 

procurarei dissecar sua etimologia e algumas teorias que envolvem o termo 

performance para que, no decorrer do estudo, possamos encontrar pontos 

congruentes com a arte da performance.  

Antropologicamente, Victor Turner (1982 apud MEDEIROS, 2007, p. 37) nos 

revela que o termo em questão deriva do francês antigo parfounir, que significa 

“completar” ou “realizar inteiramente” - refere-se, justamente, ao momento da 

expressão, completando uma experiência. Na língua inglesa, o termo performance 

associa-se também a idéia de desempenho aplicada a qualquer ação ou 

acontecimento, como por exemplo, o desempenho de um atleta participante de um 

evento esportivo. Segundo o diretor teatral e pesquisador norte-americano Richard 

Schechner (2003, p. 25), que trabalhou com Turner: 

[...] qualquer evento, ação ou comportamento poder ser examinado “como 
se fosse” performance. Tratar o objeto, obra ou produto como performance 
significa investigar o que esta coisa faz, como interage com os outros 
objetos e seres, e como se relaciona com outros objetos e seres.  

Nesta consideração de Schechner podemos detectar pontos importantes 

referentes ao conceito amplo de performance. Nota-se que é intrínseca a este 

fazer/executar algo (ação) uma interação com outro elemento exterior a ela, 

desencadeando uma relação entre eles.  Grifo o termo entre no intuito de salientar o 
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afloramento de uma zona de compartilhamento que propicia o momento da 

experiência, a qual Turner (1982 apud MEDEIROS, 2007, p. 37) se refere.  

Mesmo que tomando qualquer ação, evento ou comportamento como 

passível de ser performance, Schechner aponta o fazer, o interagir e o relacionar-se 

como aspectos imprescindíveis e determinantes deste acontecimento. 

Acontecimento, pois se trata de algo referente ao encontro, ao ”interagir” e 

“relacionar”, o qual necessita de outro e se manifesta por meio dessa zona de 

compartilhamento, daquilo que está por vir e que de alguma maneira cria e 

atravessa o ritmo “natural” dos acontecimentos. 

Nesse sentido, pensar que qualquer coisa pode ser considerada performance 

reforça o caráter múltiplo intrínseco a esse termo, que transborda, devido sua 

abundância, os limites dualistas de sujeito/objeto.  Portanto, o limite tênue do que 

pode ou não ser performance reside também em noções histórico-sócio-culturais 

que não podem ser consideradas universais. Torna-se impossível delimitar algo 

como sendo performance sem partir da premissa de que existe um ponto de vista já 

elaborado pelo seu entorno, ou seja, pela sua história, cultura e sociedade.  

O estudioso medievalista das poéticas da voz, Paul Zumthor (2007, p. 31) nos 

coloca que performance implica competência, e esta é definida por ele não como 

sendo um conjunto de habilidades ou aptidões, mas como a capacidade de se ter 

uma presença e uma conduta que comportam em si coordenadas espaço-temporais 

concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo.  

Assim, mesmo que ainda genericamente, a ação performática situada em um 

tempo-espaço estabelecido, podendo ele ser redimensionalizado pela virtualização 

do corpo através de transmissões em tempo real pela Internet, se dinamiza por meio 

do corpo em performance capaz de expressar, de interagir e relacionar-se com outro 

corpo. Nesse sentido, o sociólogo e antropólogo Dell Hymes, citado por Zumthor 

(2007, p. 31), afirma que performance seria o reconhecimento de algo, ou seja, o 

reconhecimento de si no outro.  Portanto, esse reconhecimento se localiza em um 
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contexto ao mesmo tempo cultural e situacional, reafirmando a colocação anterior 

sobre a delimitação do que é ou não performance a partir de nossas premissas 

histórico-sócio-culturais. Sobre tal reconhecimento, Hymes afirma: “ele aparece 

como uma “emergência”, um fenômeno que sai desse contexto ao mesmo tempo em 

que ele encontra lugar. Algo se criou, atingiu a plenitude e, assim, ultrapassa o curso 

comum dos acontecimentos” (apud ZUMTHOR, 2007, p. 31), ou seja, há uma 

circunstância extracotidiana que atravessa o que já está tido como estabelecido, 

inaugurando uma abertura à percepção.  

Hymes (apud ZUMTHOR 2007, p. 31) classifica três tipos de atividades 

culturais humanas: 1) o comportamento, ou seja, tudo que é produzido por uma 

ação; 2) a conduta ligada ao comportamento estabelecido pelas regras 

socioculturais; 3) a performance, que “é uma conduta na qual o sujeito assume 

aberta e funcionalmente a responsabilidade”, atribuindo à performance um aspecto 

de liberdade autoral sob o que se faz. E, para finalizar, o autor nos diz que “a 

performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados naquilo que a 

natureza da performance afeta o que é conhecido. A performance [...] modifica o 

conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação: comunicando ela 

marca”.  

Assim, o estado de ”emergência”, a “marca” e o “reconhecimento de si”, de 

acordo com Hymes requerem uma construção conjunta e coletiva propiciada pela 

zona de compartilhamento. Esses três aspectos, ligados diretamente ao 

acontecimento da performance, foram estudados no sentido de experenciá-los na 

prática, ou seja, na série de web performances Dramaturgia da Carne. Para tanto, o 

corpo em performance foi situado em um espaço-tempo (território) que, com o inicio 

do jogo de vários fatores constituintes do acontecimento performance, foi 

atravessado por diferentes tipos de enunciações, alterando o estado das coisas e 

desencadeando um movimento de desterritorialização - ou seja, o espaço-tempo -, 

bem como as cargas de experiência alteram-se de maneira a modificar meu ponto 

de partida.  
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 Através desta busca por palavras-chave do abrangente conceito de 

performance, retomo Paul Zumthor (2007, p. 38), que afirma que a performance 

refere-se a um acontecimento oral e ou gestual e acrescenta a essa delimitação – 

que é inevitável, por mais que se remaneje a noção de performance - a presença de 

um corpo, de um corpo em performance. Assim, para ele, “recorrer à noção de 

performance implica então na necessidade de reintroduzir a consideração do corpo 

no estudo da obra” (2007, p. 39).  

 A partir dessas considerações, buscarei tecer, por meio dos autores citados, 

pontos de convergência entre eles e suas visões sobre o que é performance, com o 

intuito de apontar aspectos presentes no conceito de performance no campo da arte 

contemporânea e, principalmente, em Dramaturgia da Carne.  

O “corpo em performance” (ver esquema abaixo) é situado em um contexto 

sócio-cultural específico, ou seja, num espaço-tempo estabelecido em que o corpo 

vivo, em estado de emergência, realiza inteiramente uma ação. Essa ação 

desencadeia um acontecimento gestual e ou vocal extracotidiano, o qual, 

ultrapassando o curso comum dos acontecimentos, possui o intuito de relacionar-se 

com algo exterior e gerar a explosão da expressão, dotada de liberdade autoral se 

consolidando em um momento de experiência. Porém, todas essas peças que 

articulam e bombeiam a máquina performance são friccionadas e (inter)ligadas na 

zona de compartilhamento que possibilita a abertura para a percepção de algo que 

ainda esta se constituindo, bem como as diversas possibilidades de relações que 

derivarão desse momento. Nesse sentido, essa zona de compartilhamento se torna 

um campo inflamado que deflagra tanto a teia de ações como também o movimento 

de reconhecimento de si na ação e no outro, afetando e sendo afetado, trans-

formando e sendo marcado por ela.  
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Tendo como ponto de partida minha experiência com a série de web 

performances Dramaturgia da Carne, penso que a ação se dá no momento das 

coordenadas espaço-temporais que também estão (inter)ligadas ao contexto 

histórico-social-cultural, através de uma opção deste corpo em performance que, por 

sua presença, se instaura por meio de uma ordem de valores não tradicionais. A 

resposta da audiência, tanto passiva quanto ativa, está ligada ao reconhecimento 

propiciado ou não pela zona de compartilhamento, ou seja, ao estabelecimento de 

uma circunstância que foge do que acreditamos ser cotidiano, afetando diretamente 

o campo dos sentidos e dos afetos, modificando o conhecimento e marcando o 

momento pela presença5 do corpo.  

Esse esquema, de certa forma, afirma as considerações de Schechner 

(2003), quando este nos diz que todo e qualquer acontecimento pode ser examinado 

”como se fosse” performance. Tanto em uma ação ritual, apresentação, corrida 

esportiva, entre muitas outras ações, os aspectos que cercam e dão suporte ao 

corpo em performance agem diretamente na concretização da ação performática e 

são todos inter-ligados e inter-dependentes.  

A partir das múltiplas possibilidades de alargamento das referências contidas 

no termo, citadas por cada autor, o presente esquema de estruturação, ainda amplo 

e geral do conceito de performance, usufrui de recortes de discursos sobre o 

conceito em diferentes campos do conhecimento. Essa elaboração fez-se 

necessária para que se pudesse desenvolver uma reflexão sobre o conceito de 

performance – e mais especificamente nas web performances em questão – 

buscando aprofundar o diálogo entre as artes visuais e cênicas. 

Seguindo este caminho, chegamos ao ponto onde o termo performance 

também se refere a uma linguagem artística que, segundo o teórico e crítico teatral 

Patrice Pavis (1999, p. 284), poderia ser traduzida como “teatro das artes visuais”, a 

qual surgiu nos anos 60, mas só chegou a sua maturidade nos anos 70 e 80: a arte 

da performance6. 
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A arte da performance resulta de diversos movimentos oriundos das artes 

visuais e cênicas, que se caracterizavam pela revolta e agressão à situação em que 

se encontrava não só a arte estagnada, como o mundo caótico do pós-guerra. 

Desses movimentos - principalmente do happening7 - ela desenvolveu alguns 

elementos e abdicou de outros, afirmando-se enquanto arte experimental.  

 A historiadora e crítica de arte RoseLee Goldberg, (2006) refere-se à 

performance como uma linguagem artística independente que representa as 

aspirações da arte conceitual dos anos 70, pois concretiza em si suas idéias 

transcendendo a materialização de um objeto para venda, transformando-se “na 

forma de arte mais tangível deste período”. Neste intuito, a performance deu vida às 

idéias formais nas quais se baseavam as criações artísticas de vários movimentos 

de vanguarda, usando da presença do artista como uma arma contra as amarras da 

arte tradicional. Sobre isso, a autora afirma: 

Essa postura radical fez da performance um catalisador na história da arte 
do século XX; sempre que determinada escola – [...] do cubismo, do 
minimalismo ou da arte conceitual – parecia ter chegado a um impasse, os 
artistas se voltavam para a performance como um meio de demolir 
categorias e apontar para novas direções. Além do mais, no âmbito da 
história da vanguarda [...] a performance esteve durante o século XX no 
primeiro plano de tal atividade: uma vanguarda da vanguarda (GOLDBERG, 
2006, p. VII). 

 Desta maneira, percebe-se que a arte da performance tornou-se um veículo 

para que os movimentos de vanguarda ultrapassassem as limitações formais da arte 

tradicional e encontrassem novos caminhos. As propostas das vanguardas do início 

do século XX mostravam-se dotadas de niilismo, ironia e espírito lúdico; e 

pretendiam ser uma expressão original e criativa buscando o envolvimento do 

público na atividade artística. Já tentando inovar a relação artista/público, a 

performance almejava alcançar uma abertura entre as formas de expressão artística, 

diminuindo a distância entre vida e arte, e criando artistas mediadores de um 

processo social.  

 Porém, de certa maneira, atualmente torna-se impossível perceber a arte da 

performance como uma fórmula constituída somente pela ação ao vivo feita por um 
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artista que a exibe para um público. Hoje ela contempla uma série de outras ações, 

como na série Dramaturgia da Carne, na qual as performances foram transmitidas 

pela web, que ultrapassa os limites da fórmula “ao vivo” e amplia consideravelmente 

os referenciais, expandindo-os a outros territórios.  Nessa perspectiva, a 

pesquisadora em processos artísticos contemporâneos nas artes visuais, Regina 

Melin (2008), busca pensar performance como desdobramentos da pintura e 

escultura, bem como das contaminações advindas de ações interdisciplinares entre 

outras linguagens como teatro, música, dança e poesia nos anos de 1960 e do 

contato com a arte conceitual dos anos 1970. Partindo desse alargamento de 

horizontes, a autora afirma que (2008, p. 08): 

A partir dessas referências, também é importante tentar substituir o 
estereótipo que associa a noção de performance a um único formato –tendo 
o corpo como núcleo de expressão e investigação, análogo à body art – por 
um viés bem mais distendido. E, ainda por incluir na construção de sua 
trajetória, não somente ações ao vivo compartilhadas por um público, que 
recusam deixar evidências ou qualquer tipo de existência do trabalho, ou 
ações dessa natureza que deixam rastros a partir de uma série de 
remanescentes, mas outras formas de desdobramentos desses 
procedimentos, através de um número diverso de situações apresentadas 
em muitos discursos críticos, curatoriais, acadêmicos e artísticos. 

 Portanto, a chave do esquema acima proposto a partir de recortes de estudos 

de Schechner, Zumthor, Hymes e Turner reside no “corpo vivo” e não no “corpo ao 

vivo”. Já Melin busca expandir os horizontes do conceito de performance mostrando-

o como uma categoria aberta a múltiplas concepções, sem limites e sem 

transformar-se em uma questão de consenso.  

 O corpo em performance bem como o conceito de arte da performance estão 

imbricados ao jogo de múltiplos enunciados sobre a presença/ausência do corpo. 

Mesmo que existam inúmeras variantes consideradas como arte da performance 

como vídeos, fotografias, esculturas, pinturas, instalações, entre outros, estes estão 

localizadas em um espaço-tempo envolto pelo contexto histórico-sócio-cultural e são 

frutos do estado de emergência no qual esse se encontra.  

 Pensar a arte da performance na contemporaneidade é pensar nos 

desdobramentos opostos à linha do tempo cartesiana e aristotélica.  O uso da rede 
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mundial de comunicação (Internet) tornou-se um meio de extrema relevância na 

produção e propagação de ações performáticas, inserindo modificações na própria 

delimitação conceitual da arte da performance. Essa mediação tecnológica ampliou 

o caráter “ao vivo” da arte da performance, ou seja, o confronto artista/público, para 

um processo de mediação e virtualização do corpo onde ocorrem outros 

procedimentos e relações. Em Dramaturgia da Carne, a transmissão pela web não 

somente proporcionou a visibilidade da mesma por pessoas que se encontravam em 

diferentes locais do Brasil e do exterior, como também desencadeou um processo 

que transborda os limites da arte “ao vivo”. O que ocorre além da virtualização do 

corpo em performance, é que outros corpos, os da audiência, a partir de sua 

interação, também virtualizam-se, e o espaço-tempo rompe com os limites 

tradicionais do apenas visível, para atingir o invisível. Cohen (apud MEDEIROS, 

2002, p. 242) já preconizava isso quando afirmava que “os procedimentos de 

mediação vão ser emblemáticos do contemporâneo, agenciando-se outras relações 

entre presença, espaço, tempo e representação. [...] a telepresença (on-line) 

espacializa a recepção. O suporte redimensiona a presença, o texto alcança o 

hipertexto, a audiência alcança a dimensão de globalidade”.  

Nesse sentido, dar as costas à cena plural, polifônica e polissêmica que 

caracteriza a arte contemporânea seria contraditório e redutório, pois estaríamos 

classificando, limitando a performance à uma única fórmula de feitura, a do confronto 

ao vivo. Mesmo que este aspecto tenha sido o constituinte primordial para 

diferenciação desta manifestação em seu surgimento, contemporaneamente o corpo 

em performance pode buscar seu diferencial em suportes de transmissão em tempo 

real, pela rede, sem renegar o passado. Acredito que o conceito de arte de 

performance abarca múltiplas manifestações, mantendo o corpo vivo por meio do 

híbrido, do recurso tecnológico que redimensiona a presença e interage com o real. 

Melin (2008, p. 38) cita Kristine Stiles, outra teórica do assunto, para reafirmar o 

alargamento do conceito de performance na arte contemporânea:  

Para Stiles, performances podem ser desde simples gestos apresentados 
por um único artista ou eventos complexos através de experiências 
coletivas. Podem envolver grandes espaços geográficos, assim como 
diferentes comunidades, transmitidas via satélite e vistas por milhares de 
pessoas, ou se resumir a pequenos espaços íntimos. Performances podem 
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ocorrer sem audiência e sem documentação alguma, ou podem ser 
registradas através de fotografias, vídeos e filmes, entre outros. E esses 
meios acrescentados às ações se tornam base de uma forma híbrida de 
performance. 

As ações performáticas multiplicam suas formas de programação e execução 

pelos artistas, porém o que está em foco em todas elas é um corpo em performance 

colecionador de sensações intensivas, geradas pelas novas formas de existência 

que escapam da experiência comum. Este corpo em performance desencadeia um 

jogo de enunciações que, em diferentes graus, tenta dar corpo ao invisível, ao 

inaudível, que tenta fazer ver e ouvir o mundo, promover conhecimento pela 

sensação. A arte da performance inaugura a cada instante a zona de 

compartilhamento do sensível, singularizando cada individuo em experiências únicas 

e efêmeras.  

O corpo vivo atravessa o espaço de seu próprio volume, abandona a 

racionalidade, e inaugura o tempo da experiência, sem pressa. A arte da 

performance no contexto presente (re)aparece como estado crítico, como 

emergência. Tomo emprestada a definição de Zumthor (2007, p. 73) sobre o que é a 

arte da caligrafia e a redimensiono aos desejos da arte da performance, como sendo 

o de “recriar um objeto de forma que o olho não somente leia, mas olhe, é encontrar, 

na visão de leitura, o olhar e as sensações múltiplas que se ligam a seu exercício. 

[...] A leitura se enriquece com toda a profundeza do olhar”.  Assim a arte da 

performance nasce e se apropria de elementos tidos como marginais e transita 

como algo indomável e inapreensível, reafirmando sua presença de perturbação. 

Inflama. 

                                                 
1
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aposta na compartimentação do critério de disciplinas isoladas, nem em supostas classificações definitivas do 
corpo” (2005, p. 19). O termo “indisciplinaridade” em minha pesquisa é compreendido como um caminho de 
potencialização do diálogo e da poética. 
3
 O desejo percorre todo o corpo em performance proposto em Dramaturgia da Carne, ou seja, o desejo torna-se 

aqui: “Explorador, experimentador, o desejo vai de efeito em efeito ou de afecto em afecto, mobilizando os seres 
e as coisas não para si mesmos, mas para as singularidades que eles emitem e que ele destaca” 
(ZOURABICHVILI, 2004, p. 36). 
4
 O uso do termo potência imbricado ao corpo em performance é compreendido pela ótica de Gilles Deleuze 

como uma capacidade de ser afetado e afetar o outro, por meio de infinitas maneiras, sendo ela, a potência, uma 
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forma superior de entrega a elaboração da obra. Segundo Machado (2009, p. 66) “a potência [...] acarreta um 
poder ou capacidade de ser afetado de uma infinidade de maneiras que está sempre preenchido de afecções 
ativas, ou que a substância é capaz de uma infinidade de afecções e é a causa de todas as afecções de que é 
capaz”.   
5
 Compreendamos presença não somente pelo seu sentido literal de um corpo presente, mas também 

questionamentos que acercam sua falta, sua ausência. Um corpo presente por sua invisibilidade, ou um corpo 
ausente e visível. 
6
 A partir da delimitação do conceito, optei em usar o termo “arte da performance” sem itálico por este já ter sido 

aderido pela língua portuguesa. 
7
 Happening: segundo PAVIS (1999) é uma atividade que não usa texto ou programa prefixado, é uma proposta 

realizada pelos artistas e participantes, utilizando o acaso, o imprevisto e o aleatório, sem vontade de contar uma 
história ou produzir um significado, usando tanto todas as artes e técnicas imagináveis quanto a realidade 
circundante. 
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