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Resumo 
 
O espaço de qualquer ação performática é socialmente construído, os performers assumem 
o papel de narradores os quais, no contexto, experimentam a liminaridade na sua relação 
com o público. É neste sentido também que os performers do livro-performance se 
transformam no outro para o seu público, no outro não advindo de outra cultura (via de regra 
exótica), mas o outro criado em processo liminar, que, antes e depois deste período, são 
propriamente o mesmo, mas, de qualquer forma, onde convivem os protagonistas desta 
relação que experimenta a performance como espetáculo no mais das vezes ritualístico. 
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Abstract 
 
The area of any performative action is socially constructed. The performers take the role of 
narrators through liminal experiment in their relationship with the public. It is also this sense 
that the performers from the book-performance become others for his audience, not the other 
that comes from another culture (usually exotic), but they are the other from a liminary 
process, which, before and after this period, are exactly the same. Finally, these are places 
and non-places where we can experiment the performatic action as a ritualistic event. 
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IMAGEM 1 

 “Fechado, o livro é literal e geometricamente um volume”, assim disse Borges 

na quinta noite (1993, p. 119), isto, é claro, se entendermos o livro na sua forma 

clássica e reconhecida nas nossas prateleiras, mas “quando aberto, no encontro 

com o leitor, aí se dá o fato estético” (idem), e é daí que podemos perceber que a 

arte é mais do que o objeto, ainda que dele, de sua materialidade, escape a arte, 

assim como o sabor escapa da comida e o perfume da flor. 

 

IMAGEM 2 

 Há dois tipos diferentes de bibliófilos: um é aquele que adquire livros raros e 

primeiras edições para exibi-los e/ou negociá-los, por vaidade ou lucro; o outro, mais 

interessante, para ler aquele objeto que, original, foi tocado e lido por outros tantos, 
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quase como se houvesse algum tipo de elo invisível que unisse e permitisse o 

diálogo atemporal entre os leitores diversos daquele exemplar. 

 

IMAGEM 3 

 O livro se dissolve em narrativas, em histórias, em imagens – poesia – e 

ganha outros suportes: a pedra, com Os dez mandamentos, o livro escrito por Deus; 

a areia do mar, com o poema-oração do jesuíta José de Anchieta; ou ainda o corpo 

humano, como o filme O livro de cabeceira (), de Peter Greenaway; ou também 

alguns anônimos corpos tatuados já a gerações... 

 

abc 

 O livro é mais do que o volume, o livro é a leitura e o que se desprende do 

encontro com o leitor... O livro é corpo, mas como a vida não é o organismo, o livro 

não se esgota em si, ele só é pleno através deste encontro com o leitor e com a 

experiência da sua leitura... 

 Mas o que é este livro sobre o qual nos debruçamos e quais são os seus 

limites? Panek anota que “a forma livro na sua concepção tradicional exibe um 

conjunto de folhas de papel, de igual tamanho, folhas estas geralmente impressas e 

unidas entre si de modo a estabelecer um volume, cuja função é transmitir um 

conteúdo literário” (2006, p. 41). Plaza afirma que “se o livro impõe limites físicos, 

formais e técnicos fixados pela tradição, também impõe uma leitura e uma lógica do 

discurso em linguagem escrita e direta que pode, no entanto, ser substituída pela 

analogia da montagem” (1982), e, já nas primeiras linhas do texto, se filia a uma 

longa linhagem de experimentos que opera sobre o conceito de montagem, tão cara 

àqueles que trabalham com o cinema e interessantemente discutida por Carone1. 

Ele recorda que a montagem deriva do cinema e anota que 

o que valia exclusivamente para o cinema [...] passou a ser aplicado no 
estudo da literatura, mormente quando se tentou descrever uma técnica 
emergente nas modalidades contemporâneas de representação, onde o 
fragmento passou a inesperado primeiro plano nas formas de elaboração 
literária (Carone, 1974, p. 102). 
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 Ainda que seja procedimento do cinema, a montagem é mesmo um dos seus 

fundamentos, há diversos tipos e experimentos de montagem atravessando toda a 

história do cinema2, e, pelo que destaca Carone, 

o dicionário especializado informa que a designação [montagem] foi 
transposta para o romance, a poesia e a peça de teatro com o objetivo de 
se dar um nome à justaposição inusitada („estranhante‟) não só de níveis 
de realidade, como também de palavras, pensamentos e frases de 
procedências diferentes (Carone, idem)

3
. 

 E isto nos leva a duas observações: no caso do cinema, nunca a montagem 

se refere a trechos de procedências diferentes, geralmente estão já previstas no 

roteiro e concretizadas nas edições de imagem e som em um filme; e, no cinema 

clássico, a montagem não prevê necessariamente uma justaposição inusitada, pelo 

contrário, na maioria das vezes ela afirma uma linearidade narrativa. 

 Neste texto, Plaza não se refere à montagem na construção do texto literário 

(ao conteúdo do livro), mas do próprio livro, isto é, a inserção do texto (e das 

imagens, se houver) nas suas páginas, estando assim, talvez, mais próximo da 

colagem. Mas, de qualquer forma, a montagem a que se refere Plaza está, de fato, 

mais próxima do cinema, tanto em sua forma clássica, mais narrativa, quanto em 

sua forma moderna, mais poética, dependendo do livro e do programador visual que 

o “cria”, é claro. 

 

I 

 Assim, então, como há diversos tipos de livros, há também diversos tipos de 

leitores e principalmente de leituras. Há os livros de textos densos, de teorias, de 

filosofia, de técnicas, de orações, de imagens, biografias, romances, aventuras, 

infantis, ilustrados ou não, há os livros inventados (como o Livro de areia, de 

Borges), os desaparecidos (a Comédia, de Aristóteles), os incompreensíveis, os 

escritos em idiomas desconhecidos, enfim, há um ou mais livros para cada leitor, e 

isto só aparece, de fato, nos encontros... Estamos mesmo acostumados a todos 

estes livros, mas não podemos esquecer de uma invenção recente: o livro de artista. 

 Este livro, nas palavras de Panek, 
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pode apresentar-se como livro-objeto, como livro de artista ou livro de 
artista artesanal; pode fazer parte dos livros de bibliófilo ou manifestar-se 
como documento de performances, de trabalhos conceituais ou 
experiências de land art; pode assumir a forma de livro ilustrado por artistas 
ou de livro-objeto, livro poema ou poema-livro, e outras denominações, as 
quais podem diferir a partir da concepção do referido objeto [...] (2006, p. 
41). 

 Como diz Plaza, “o autor de textos tem uma atitude passiva em relação ao 

livro” (1982), mas “o livro de artista é criado como um objeto de design, visto que o 

autor se preocupa tanto com o „conteúdo‟ quanto com a forma e faz desta uma forma 

significante” (idem), e Panek afirma que o livro de artista “não é local para 

reproduções de trabalhos de arte e sim, para a obra original, ou seja, é o campo 

primário para a realização da arte”, e mais, que “no livro de artista a imagem que 

está no interior é arte e não ilustração” (Panek, 2006, p. 41). Enfim, o livro já não é o 

intermediário entre o volume - texto (conteúdo) e forma - e o leitor, no livro de artista, 

o livro é a obra! 

 

II 

 É claro que além do volume, de que falou Borges, o livro é uma relação entre 

o texto (conteúdo) e sua formatação (forma), equilibrando e desequilibrando o texto 

e o corpo/a materialidade. Se aceitarmos que forma e conteúdo são duas coisas 

distintas, parece ser fácil aceitar que um livro de texto (clássico, ilustrado ou não) 

tende a pesar para o texto, enquanto o livro de artista é mais experimento formal. 

Isto quer dizer que no livro clássico, o texto sustenta a forma, enquanto, por outro 

lado, no de artista, a forma sustenta o conteúdo. Paradoxalmente não vemos a 

fronteira entre forma e conteúdo, nem porque não fazemos diferença, mas porque 

não há diferença. Ou, por outro lado, se há duas coisas, a terceira, aqui, é as duas 

coisas, a experiência da leitura (forma e conteúdo) como a moeda de um só lado (de 

Borges), que se cai no chão com a face virada para baixo, nunca mais a 

encontramos. Afinal, ela só tem um lado! Assim, sempre, todos os livros são 

resultantes de processos de montagens de signos e de espaços (Plaza, 1982), isto 

porque, e os estudiosos da montagem já viram muito bem, não se montam apenas 

coisas, mas também escuros, silêncios, repetições, etc. – não apenas coisas. 
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 Mas, e um livro cuja materialidade não está no volume e o controle do folhear 

não está nas mãos do leitor? Mesmo o Livro de areia, aquele que nunca podemos 

reler uma página, porque se voltarmos ela já não mais estará lá, mesmo ele conta 

com o folhear do leitor, via de regra, solitário. Assim, da leitura solitária, silenciosa, 

do livro de páginas escritas em idioma conhecido, das narrativas lineares e/ou não-

linear, nós temos experiência. São experiências internas, cerebrais, e, no mais das 

vezes, confortáveis. 

 A intenção é fazer uma experiência de livro destacada da forma reconhecida, 

não para superá-la, mas para afirmá-la (como se ela precisasse...)4, como se 

houvesse fronteiras entre uma e outra forma de ler e/ou de escrever um livro, afinal 

são sempre livros! Ambas são leituras! Nos propomos, então, a fazer um livro. 

 

III 

 Talvez o ponto de partida para esta proposta deva ser uma reflexão sobre a 

materialidade do livro. Até porque parece ser mais simples partir daí, vejamos: a 

performance-livro foi pensada para não ser um livro como o imaginamos na sua 

forma clássica, nem mesmo parecido com o livro de areia, de Borges; ou Os dez 

mandamentos; mas com a intenção de experimentar o próprio corpo como livro, não 

como em O livro de cabeceira, Peter Greenaway. 

 De qualquer forma, esta materialidade do livro se constitui de maneiras 

diversas, sobre diferentes suportes. Podemos compreender que a poesia nasceu 

oral e só depois assumiu a forma escrita, ou seja, ela era ouvida e depois passou a 

ser lida, a ponto de Borges, mais uma vez ele, dizer 

um bom verso não pode ser lido em voz baixa – ou em silêncio. Se isso for 
possível, então o verso não vale a pena, pois um verso sempre exige a sua 
pronúncia. O verso nos faz lembrar que, antes de arte escrita, foi uma arte 
oral; o verso nos lembra que inicialmente foi um canto (1983, p. 23). 

 Depois, já em sua forma livro, assumiu diversas formatações, desde os 

manuscritos, como vemos no trabalho dos copistas medievais em O nome da rosa 

(livro de Umberto Eco, e filme de Jean-Jacques Annoud), e na poesia, que adquiriu 

forma singular de impressão, diferente da prosa e do livro de texto, até a prosa 

poética, a poesia visual e, porque não, a poesia sonora? 
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IV 

 O suporte é parte, sem dúvida, do processo poético e o corpo é um 

acontecimento capital nas práticas das artes. É dos corpos envoltos na malha social 

e, no mais das vezes, dóceis à cultura dominante, que tratamos... Seria talvez mais 

exato falar de uma contínua consciência do corpo em uma possível história das 

sociedades ocidentais... É claro que o corpo aparece representado já nas primeiras 

obras visuais, era o suporte das artes cênicas e, de alguma forma, sempre foi 

entendido e trabalhado diferentemente nas diversas culturas. Se nas culturas 

tradicionais, por exemplo, os corpos eram o destaque, nus, pintados, tatuados, 

rasgados, esgarçados, etc., em rituais diversos; nas culturas ocidentais, os corpos 

foram cobertos, vestidos, escondidos e, até recentemente, quanto mais avançada é 

uma sociedade, menos a decoração aparece nos corpos, cada vez aparecia mas 

nos invólucros. 

 Nas sociedades ocidentais contemporâneas, no entanto, os corpos vem 

sendo experimentados e, poderíamos afirmar, reinventados, como, entre outros 

artistas, nas experiências de Stelarc, que propõe que o corpo está ultrapassado e 

precisa ser reinventado, ou ainda, talvez, daqueles indivíduos “anônimos” que 

modificam seus corpos, colocando chifres, dividindo suas orelhas, entre outras 

alterações corpóreas... Os corpos são, sem dúvida, o suporte material da vida e o 

melhor laboratório de experiências do ser vivo, privilegiadamente para o ser humano. 

 É neste sentido que vemos a performance como expressão do corpo, “aquilo” 

onde se concretiza a performance, e que não é necessariamente um corpo treinado, 

como o de um ator ou bailarino, mas um corpo com marcas sociais, culturais, enfim, 

construído em sociedade. 

 

V 

 Se entendermos que o processo social está em permanente construção, ou, 

se quisermos, em movimento, podemos aceitar que tampouco as práticas culturais 

se calcificam nos seios das sociedades. E mesmo nas sociedades tradicionais 
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ocorrem mudanças ainda que, de fato, mais lentamente do que nas sociedades 

complexas. E ainda pela forma como vem se reconfigurando o pensamento 

humanístico contemporâneo, tanto o campo da performance artística, como o de 

estudos da performance, vêm sendo organizados como espaços interdisciplinares 

para ações e compreensão das diversas práticas sociais simbólicas mais 

especificamente, das artísticas e das culturais em geral. 

 Este espaço da ação performática é socialmente construído, os performers 

assumem o papel de narradores os quais, neste contexto, experimentam a 

liminaridade em sua relação com o público (cf. Cruz, 2008). É neste sentido também 

que os performers se transformam no Outro para o seu público, em Outro não 

advindo de outra cultura (via de regra exótica), mas Outro criado em processo 

liminar, que, antes e depois deste período, são propriamente o Mesmo (idem). Mas 

onde convivem os protagonistas desta relação que experimenta a performance como 

espetáculo no mais das vezes ritualístico (idem). 

 A performance-livro nasce, então, da experiência do corpo, não das palavras, 

nem da leitura, como um livro. É uma forma, assim, de subverter “a natureza 

inanimada do manuscrito literário” (Carvalho, 2008), o volume da estante, e 

configurando-o no espaço e em uma duração, segundos e minutos, se esgarça em 

séries intensivas que atuam pelos sentidos: visão, audição, olfato e tato. 

 Enfim, a experiência proposta é de, com a máquina-performance, tornar liso o 

espaço estriado (cf. Cruz e Mendonça, 2009), escrever no espaço socializado 

tornando-o o não-lugar momentâneo da gagueira, desobstruindo fluxos repetitivos e 

clichês, eliminado por instantes algumas experiências do poder: o texto, o gesto, o 

cânone. O livro/não-livro com suas páginas-imagens se desenrola entre textos, 

ilustrações, palavras e não-palavras (silêncios?), etc., uma não-narrativa radical. O 

que sobra então? Esperamos que sobrem imagens móveis de gestos-potência de 

resistência às forças reativas que se impõem nas sociedades. 

 

PALAVRAS FINAIS 

 Se é que a nossa experiência pode ser compreendida, de fato, como livro de 

artista, e esclareço que não me vejo autorizado a ocupar este espaço (vejo-me mais 
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como uma espécie de falsário), dentre os três tipos de montagem de livro de artista 

apontados por Plaza, sinto que estamos mais próximos das visões cinematográficas 

de Eisenstein e de Peixoto do que daquelas dos artistas visuais Picasso, Braque, 

Klee, Kandinsky, Duchamp ou Raushemberg, portanto, ainda com Plaza, buscamos 

uma “interpenetração entre a informação e o suporte, como o caso do livro-objeto, 

do livro-poema ou ainda do livro-obra, isto é, a estrutura espaço-temporal do livro é 

tida em conta; nessas condições o livro é intraduzível para outro sistema” (1982). 
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1
 Referimo-nos à sua análise dos poemas do russo Georg Trakl (v. Carone, 1974). 

2
 Ver a este respeito Eisenstein, A forma do filme .(Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002) e O sentido do filme (Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar. 
3
 O dicionário a que o autor se refere é o Sachwörterbuch der literatur, de Gero Wilpert (Stuttgart, Kröner Verlag, 

1969). 
4
 Nós não pretendemos, é claro, propor mais uma pena de morte para o livro clássico, como já apontaram o e-

book, a internet e outras experiências digitais, mas outra forma de prazer. O que propomos é uma experiência 
(quase) obscena do livro, através de experiências com outro suporte! 


