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Resumo 
 
Este texto breve visa demonstrar a partir de metáforas, entre outros recursos lingüísticos, que o 
tipo de conhecimento e de discurso que é preciso para os padrões acadêmicos de pesquisa e 
operação com arte encontra um paradoxo com o próprio conceito de performance art. O 
exercício da análise sobre a performance a desmistifica desestruturando a base do seu 
conceito, restando perguntar se é válida a tentativa de tratar esse assunto teoricamente.  
 
Palavras-chave: espaço, performance, tecnoperformance, texto performance, 
videoperformance, web performance 
 
 
Abstract 
 
Using metaphors, among other linguistic strategies, I’m trying to demonstrate in this paper,  that 
the knowledge and discourse that is necessary for the standards academic research and 
operation in art bring us a paradox if we consider the original concept of performance 
art. The analysis of the performance’s piece, force us to demystifying and disrupting the term’s 
foundation. It leave us a question: it is valid to attempt to address this issue theoretically?  
 
Keywords: space, performance, tecnoperformance, text performance, video performance, Web 
performance 
 
 
 
Optei neste texto por fazer uma abordagem metafórica e, ao mesmo tempo, com algum 

potencial performático. Assim, concluí que a idéia de tratar de uma “receita de performance em 

rede” fosse eficiente para demonstrar e discutir especificidades desse tipo de obra. Convoco o 

leitor a um exercício de interação e, para isso, o convido a realizar esta receita. Ao acompanhar 

as orientações passo a passo, creio que o leitor poderá compreender o meu posicionamento. 
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F.1 – Tecnoperformance “SOFTSHIRT”. Atuação de Rosangella Leote em 

2010 e 2011. Apresentada em Brasília (Exposição “Em Meios-2”), em São 

Paulo (Fórum da Cultura Digital e Softboarders), em João Pessoa (UFPE) e 

em Natal (Exposição 10ª. Dimensão). Foto de Juliana Conradi – Edição 

Leote. 

 

 

Ingredientes:  

Você vai precisar de: 

 

- 1 computador conectado em algum tipo de rede; 

- Ao menos uma pessoa que saiba do evento e que possa estar on line com hora 

marcada; 

- 1 web câmera e/ou 1 microfone; 
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- Respaldo e idoneidade para que os outros possam acreditar que se trata de um 

trabalho artístico; 

- Tempo para executar a idéia; 

- Espírito lúdico para lidar com as dificuldades de conexão e manutenção do sistema em 

operação; 

- Capacidade de improvisação para poder lidar com os problemas técnicos de última 

hora; 

- Algum critério para servir de fio condutor do acontecimento; 

- Capacidade crítica (ou crença de quem tem isso); 

- Alguns materiais de ordem diversa, à sua escolha (item utilizado à gosto). 

 

Como proceder: 

 

- Examine as condições do ambiente: esteja ciente de que ele é expandido. Não se trata 

apenas da sua sala, de seu escritório ou do palco do teatro. Ele envolve, de fato, o planeta. 

- Examine as condições técnicas: veja se pode realizar sozinho ou se vai precisar de 

uma equipe técnica; Isto envolve operação de câmera e de software, conhecimento de 

hardware e necessita de conexão de banda larga; 

- Prepare o seu corpo: fique certo de que este não é um corpo limitado ao espaço onde 

deposita sua massa corpórea. Trata-se de um corpo expandido, pleno de possibilidades, mais 

precisamente, de virtualidades que poderão ser atualizadas através dos dispositivos de 

interação dos quais estiver fazendo uso e que, na verdade, também dependerão de uma mente 

para essa atualização. Mas veja bem: não precisa usar o seu corpo!1 

 

Modo de servir: 

 

Um corpo que é expandido se conecta a outros corpos de mesma natureza, que podem 

estar em diversos graus de predisposição à interação, mas que, de alguma forma, fazem a rede 

de conexões necessárias para gerar a impressão de que algo está acontecendo2. 

- A idéia de estar acontecendo deve ser fundamental. De outra forma, pode ser que todo 

esse esforço tenha resultado em apenas uma proposição of line. 

- Lembre-se: em performance o tempo é fundamental e há muita diferença entre on line e 

of line. 
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- Pense um pouco: se fosse um vídeo você acreditaria estar fazendo performance só 

porque gravou um ato seu e depois o mostrou para outras pessoas?3 

- Se não entendeu o aviso acima é melhor começar a ler algo útil. 

 

Acompanhamentos: 

 

Tenha em mente a razão pela qual está fazendo este trabalho. É para impressionar? 

Nesse caso siga a recomendação acima. Acha que tem algo a dizer? Simplesmente diga. Quer 

fazer algo novo? Simplesmente desista. Acha que vai fazer sucesso com a experiência? Se 

mate! Bom, pode optar por matar seu avatar, pois essa também pode ser uma das aparências 

do seu corpo expandido. Ele pode ser um defunto. Um detalhe importante é que avatares 

defuntos não fedem! Assim, você pode aproveitar o momento para matar-se em vários estilos, 

pois sim: isto também é performance. Observe que essa regra, em breve, será alterada. Assim 

que o computador puder distribuir cheiros efetivamente, pela rede4, esta prática pode se tornar 

muito repugnante. Mas era isso que queria fazer: brotar repugnância? Nesse caso a própria 

câmera pode dar conta de uma série de processos que geram este sentimento. A repugnância 

é uma emoção, António Damásio falou disso5, mas é claro, ele preferiu explicar com exemplos 

menos repugnantes. E você não terá certeza de que atingiu o seu objetivo sem o retorno do 

participante. 

 

Sobremesa: 

 

Ao examinar a mesa desmontada e cheia de restos você pode:  

 

1- Batizar isso como um evento. 

2- Dar um nome a essa coisa e guardar etiquetada no seu álbum de fotos, mas é claro, 

tenha em mente que a etiqueta que você dá à essa coisa não é a mesma que seus convidados 

darão.6 

3- Atentar para o fato de que essa paixão é sua, e não deles!!! 

 

De fato, esse é o conjunto de experiências vividas ou emprestadas ao redor dessa mesa 

que comporão o álbum virtual onde as coisas fazem sentido como um todo, mas onde ninguém 

vai acessar por completo. 

À mesa que tenho servido nos últimos anos dou o nome de tecnoperformance. 
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Aqui posso dizer que acredito que a performance pode ser categorizada conforme a 

modalidade. Entre essas categorias, considero que exista o que eu chamo e tecnoperformance. 

Isto nada mais é do que a ação corpórea envolvendo algum tipo de tecnologia cujo peso formal 

é tão importante quanto o peso formal do corpo em ação. 

 

 

 

 

 

F.2 – Tecnoperformance “0800.00.00”. Atuação de Rosangella Leote em 

2008. Apresentada em Brasília Exposição “Em Meios” e em Porto (PT) no 

evento ARTECH. Foto de Tânia Fraga. 

 

 

 

 

Nesse caso a performance via internet, a web performance, ou net art, como é tratada 

por alguns, trata-se de um tipo de tecnoperformance.7 
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Mas, é claro, isso não tem importância. 

 

 

F.3 – Performance em telepresença do Corpos Informáticos “Omolú 

Telepresente”. Atuação de Bia Medeiros, Carla Rocha, Carlos Fino, Diego 

Azambuja, Larissa Ferreira, Márcio Mota. 2009.  

 

E, se você leu este texto até aqui procurando apoio aos seus procedimentos artísticos 

em performance, faça o seguinte: 

Vá até o banheiro e pegue uma tesoura. Corte cuidadosamente as páginas deste livro 

que contém este texto, leve-as até a pia da cozinha, observe se esta está seca – acenda um 

fósforo ou isqueiro e as incinere completamente. Se as chamas ficarem muito excessivas abra 

rapidamente a torneira para evitar um incêndio. 

Você também pode optar por queimar as páginas dentro de sua biblioteca e ficar 

assistindo as chamas tomarem conta do ambiente até que seja suportável a respiração e a 

sensação do calor do fogo sobre a pele. Quando chegar ao limite saia correndo e espere. 

Um vizinho sempre chama os bombeiros, pois sempre há um vizinho observando sua 

vida. Isso é rede! 

Em qualquer uma das opções evite a presença de crianças. Além do risco para sua 

segurança, elas sempre ficarão perguntando: O que você está fazendo? Porque está fazendo 

isso? E isso pode estragar o seu plano de liberdade. 

Não se preocupe. Isso não e crime. Basta dizer que você é um artista. 

A maioria dos juízes ainda acredita que o artista é um indivíduo idiossincrático propenso 

a tumultos mentais e sociais, portanto, afiançável. Nada que uns remedinhos não resolvam! 
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Se você ficou lendo até aqui, retorne ao último item sobre o modo de servir e faça o que 

foi recomendado ali. 

Se começar a ler daqui, um aviso: o que procura não está aqui. E se estiver, serei eu a 

seguir as instruções dadas acima. 

Se a razão pela qual está lendo este texto, não for nenhuma destas duas possibilidades, 

vale a pena se perguntar por que está procurando teoria onde a ação é fundamental? 

Por que, com o passar dos anos, meras atitudes são passíveis de estudo com valor 

autentificado pela retórica? 

Por que se pode imaginar que é da conta do meio o valor da performance. E, porque, 

ainda, se faz performance? 

Bom, essas respostas não estão aqui. E, se estiverem, não deve confiar nesta leitura, a 

priori. De fato, para confiar no que se lê deve-se carregar uma certeza de que se leu tudo o que 

seria possível ler sobre um assunto. Mas a internet, tanto quanto a biblioteca de nossos avós, 

nos mostra que não é possível ler tudo o que é escrito. Ou será que é? 

                                                 
1. O corpo na performance pode ser um corpo baseado em números, totalmente digital ou mesmo um avatar 

robótico que lhe tome o papel.  
2. O conceito de estar acontecendo pode abarcar uma apreensão alargada da idéia de tempo, desde que esta 

idéia não seja apenas uma metáfora. 
3. Embora grande parte da arte feita em vídeo no Brasil no início dos anos 70 tenham seguido esta linha, 

estava clara a intenção de fazer-se vídeo com tais atitudes. Esta intenção distancia tais atividades da 
performance como obra, mas é inegável que as mesmas possuem o que considero um “potencial 
performático”.  

4. O Conceito de rede pode ser encontrado, ou desenvolvido, na Freakpedia, obra em rede realizada por Fabio 
Fon e Edgar Franco (http://www.freakpedia.org/). Mas também pode ser compreendido através das teorias 
de redes sociais aliadas às redes computacionais. Mas não importa se essa ação é em um espaço fechado, 
na rua ou na internet: performance é, e sempre foi, em rede. 

5. Sobre sentimento e emoção pode-se consultar o trabalho de António Damásio. Especialmente o livro...que 
aborda com mais detalhamento esta questão. Para ele, a diferença entre tais aspectos da consciência é a 
de que, enquanto a emoção está a serviço da preservação da vida e tem bases neurais claras e 
perceptíveis para o outro, o sentimento é, por assim dizer, uma parte do complexo estado de consciência 
que reconhece a emoção e, não pode ser compartilhado, em sua grandeza efetiva, com terceiros (Damásio, 
2000).  

6. O que é preciso para os padrões acadêmicos não é necessário para a performance, a nenhum tipo de 
performance – e aí reside o paradoxo. O exame, a análise o discurso acadêmico sobre a performance a 
desmistifica e desmitifica a ponto de torná-la status quo das artes.  Performance é, e sempre foi, 
acontecimento. Ela é uma forma que se utiliza de algum tipo de corpo e de algum tipo de interação entre 
partes para que possa ser objeto perceptível, obra. É signo. Sendo signo é examinável, mas não é 
apreensível em todos os sentidos, assim como todo o exercício de discurso ou análise sobre performance 
sofrerá, do mesmo defeito: paradoxalidade. Mas isso também não será um fruto da performance? 

7. Observação de ordem prática: esta é uma hipótese. Toda a hipótese a ser verificada exige uma metodologia  
para que o processo seja confiável. Performance é por si só, avessa a metodologias ortodoxas. Então, pela 
própria ação performática não é possível verificar-se nenhuma hipótese com confiabilidade. A não ser que o 
caso seja verificar a hipótese de não verificação. 

 
 

 
 
 

http://www.freakpedia.org/
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