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RESUMO 

 

O presente relatório visa descrever o processo criativo dos trabalhos “Seu Lixo 

Performance” e “Uma Estética dos Restos”, abordando os elementos estéticos, 

temáticos e poéticos da performance e das video-performances. Passando pela 

trajetória da performance “Seu Lixo”, desde sua concepção nas aulas do Curso 

de Licenciatura em Teatro às apresentações em mostras e festivais artísticos 

fora do âmbito universitário, analisando as vestes, objetos disparadores, 

ocupação do tempo-espaço e conceitos chave da pesquisa prática. O relatório 

aponta também as implicações da pandemia de Covid-19 nesses processos e o 

percurso da artista-pesquisadora para o desenvolvimento dos trabalhos no 

ambiente virtual, com a criação da “Video-performance Seu Lixo” e o 

desenvolvimento da pesquisa artística “Uma Estética dos Restos”, que originou 

três video-performances homônimas (diferenciadas pela numeração 1, 2 e 3). 

 

 

Palavras-chave: Performance; Performance Art; Processo criativo; Video-

performance; Artivismo. 
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Apresentação 

 

 Inicio este relato deixando registrada a parcialidade do mesmo. Pois, 

apesar de aqui vos falar a artista-pesquisadora, acredito que a obra nunca será 

integralmente apreensível, nenhuma obra artística o é. O processo criativo não 

é totalmente racional, está sempre transbordando lógicas, planejamentos e 

metas, tampouco sua execução é totalmente controlável, e menos ainda os 

efeitos no público – e é nessas lacunas que a obra se reafirma viva, orgânica e 

compartilhada, mesmo que se trate de um trabalho solo.  

 Esta é uma busca de sistematização dos últimos quatro anos de vivências 

e desenvolvimento do meu trabalho em Performance Art. Escrito em primeira 

pessoa, misturando trajetória e impressões pessoais, aos comentários, registros 

e impressões de outros, sujeito aos percalços da seletividade da memória, este 

relatório é uma tentativa de lançar o olhar para minha prática em peformance de 

forma que se diversifiquem as perspectivas. Também é optar por escrever “com” 

o processo criativo, ao invés de escrever “sobre” este – experiência aprofundada 

pelos atores, pesquisadores e professores Ana Cristina Colla e Renato Ferracini:  

Sabemos ser impossível descrever uma experiência em palavras e, 
portanto, não fomos por esse caminho. Mas, acreditamos, ser possível, 
com as palavras, fazer emergir uma OUTRA experiência a partir de um 
processo criativo. Uma experiência (do comungar estético corpóreo) 
que promove outra experiência (do comungar inventivo com palavras). 
Um escrever COM e não escrever SOBRE. Pensamos “com” o 
processo criativo e não “sobre” ele. Com essa partícula – COM –, 
mantemos a autonomia de ambos os territórios criativos: por um lado, 
a escrita promovendo encontros com as palavras, ecoando verbos que 
se corporificam em afetos; do outro lado, corpos que suam relações 
afetivas em blocos dinâmicos de sensação. E os dois se 
complementam no campo da inventividade. (COLLA e FERRACINI, 
2019, p. 130) 

 Por fim, trata-se também de um registro de como tem sido transitar entre 

linguagens – quase que obrigatoriamente devido à pandemia de Covid-19 que 

tem se alastrado pelo mundo desde o fim de 2019 – para continuar produzindo 

arte (manter-se inspirada e disposta) e sobrevivendo enquanto cidadã-artista.  
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1. O que compõe as linhas dessa teia 

 

Em meio ao fluxo intenso da cidade, uma figura: vestido longo branco, 

braços nus marrons, a face ocultada por uma lã também marrom, o cabelo 

crespo escapando como uma coroa, calçando galochas. Em pé, impenetrável, 

em um intenso e ininterrupto movimento de emaranhamento de fios... fios de 

plástico, tendo como carretel um galão de água (sem água) preenchido por 

sacolas. Imperturbável (será?) ela borda sem agulhas – seus dedos são as 

agulhas que desenham a teia a se formar no decorrer de quarenta a sessenta 

minutos da ação, teia que será abandonada no local, rastro do acontecimento.   

Falar sobre a performance “Seu Lixo” é falar sobre uma existência urbana 

às margens do Rio Madeira, numa cidade relativamente nova, porém com nome 

de velha, tão nova que em vinte e poucos anos de vida pude ver seu cenário 

mudar, se reinventar, por vezes radicalmente – guardo na jovem memória 

lugares que já não existem, envelheço junto deste Porto. É discorrer sobre viver 

e sobreviver à sombra dos centros de produção e difusão cultural nacionais e 

internacionais, sobre entender-se como artista latino-americana, brasileira, 

nortista, amazônida – mas, antes disso, afro, afroamazônida; é sobre ocupar 

espaços e questionar o uso de espaços públicos; sobre assombrar-se diante da 

produção de lixo diária dentro da própria casa e ainda mais quando 

dimensionada a nível coletivo; sobre inquietar-se com a realidade consumista, 

os “tempos líquidos”1 caracterizados principalmente  por coisas, relações e 

existências descartáveis; sobre morar em periferias; sobre aprender a bordar 

observando a mãe que bordava toalhas para complementar a renda familiar e 

ter aprendido crochê com revistas; sobre estudar em uma Universidade Federal 

com campus fora da zona urbana, em que o percurso do ônibus coletivo passa 

pelo lixão da cidade, trazendo aos acadêmicos (futuros profissionais e 

construtores-continuadores da realidade) que se utilizam deste transporte a vista 

e o cheiro da realidade ignorada (porque excluída) pela sociedade (mesmo 

sendo produto desta). É um processo sobre tantas outras coisas que fogem do 

meu entendimento, que se fazem indescritíveis ou mesmo inapreensíveis.  

                                                             
1 BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 



11 
 

Essa mistura de inquietações em um corpo de dezenove anos encontrou 

vazão e expressividade na linguagem artística da Performance Art, 

especificamente durante a disciplina Performance, ministrada pelo professor Dr. 

Luiz Daniel Lerro, no segundo semestre de 2017, no Curso de Licenciatura em 

Teatro da Universidade Federal de Rondônia (inclusive o nome da performance 

veio por sugestão de colegas que também cursavam a disciplina). A potência 

criativa dessa escolha-encontro com a Performance Art, que segue sendo meu 

principal foco de pesquisa e prática, tem ressonância nas palavras de René 

Berger (apud GLUSBERG, 2013, p. 46) sobre performances, quando afirma que 

nelas: 

o corpo, se não chega a se vingar, aspira ao menos escapar da 
sujeição do discurso, que é um prolongamento de sua sujeição ao olho. 
Não somos e nunca fomos criaturas falantes ou criaturas visuais: nós 
somos criaturas de carne e sangue. Tampouco somos alvos para tiros, 
que é ao que nos reduz o discurso da propaganda de massa e da 
publicidade. De tal forma que a performance e a body art devem 
mostrar não o Homo Sapiens – que é como nos intitulamos do alto de 
nosso orgulho – e sim o Homo Vulnerabilis, essa pobre e exposta 
criatura, cujo corpo sofre o duplo trauma do nascimento e da morte, 
algo que pretende ignorar a ordem social, ersatz da ordem biológica.   

 

 E sobre a presença constante da “natureza” em meus trabalhos 

performativos, as palavras do filósofo e líder indígena Ailton Krenak (2020, p. 83) 

me contemplam: 

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos 
a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, 
a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra: a Terra e 
a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. 
Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é 
natureza. 
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1.1 Corpo-manifesto 

Colocando em cena meu corpo – negro, jovem, longilíneo – inicia-se a 

investigação de leituras pré-existentes no imaginário coletivo sobre este corpo e 

a experimentação das possibilidades de discursos a serem criados a partir desta 

corporeidade. Corporeidade, que nas palavras de Pavis (2017, p.69) é “a 

maneira segundo a qual o corpo é concebido e utilizado, suas características e 

propriedades específicas”, tem sido o conceito-chave desta investigação 

performativa, pois é o material base de onde parto e para onde retorno, sempre 

em jogo com os seres, objetos e ambientes em coexistência.  

Partir deste lugar do “si mesma” é algo propiciado pela prática em 

performance art, linguagem caracterizada pela autobiografia – uma 

característica que muitas vezes é fonte de desconfiança e tentativas de 

desqualificação desta área de pesquisa e criação por fugir da norma cientificista 

que pretende tratar dos objetos de estudo de forma distanciada, como se fosse 

possível “sair de si” para analisar o mundo de forma neutra (a diferença é que a 

performance assume o “quê” pessoal de toda e qualquer pesquisa ou criação e 

toma isso como potência criativa).  

Enxergar-me e falar a partir desse lugar enquanto mulher negra 

afroamazônida, artista e acadêmica, é assinalar minha existência pessoal 

atravessada pela existência coletiva, estando inserida nessas categorias sociais 

utilizadas para excluir, transformando-as em força discursiva e de ação. Como 

nos alerta a filósofa Djamila Ribeiro (2018, p. 78):  

Não é possível falar de política, sociedade e arte sem falar de racismo 
e sexismo. Falar de questões que foram historicamente tidas como 
inferiores, falar da mulher, população negra e LGBT, é romper com a 
ilusão de universalidade que exclui. Não nos enganemos quando eles 
dizem que falam de temas universais e nós não. Estão somente 
falando de si próprios.  

 

Apesar de não ser praticante de nenhuma religião, na escola cedo aprendi 

que meu corpo unido a determinados elementos poderia comunicar coisas fora 

do meu controle (não intencionais), coisas que fazem parte desse imaginário 

coletivo construído a partir da estereotipação do negro, em que a cor tem sua 

importância muito marcada. Lembro-me que ainda no ensino médio um colega 



13 
 

me perguntou se eu era “de terreiro”, pelo fato de que em alguns dias eu ia à 

escola com um tecido enrolado na cabeça, tipo turbante (o que não representava 

nenhum transtorno, pois já tinha muito respeito e admiração pelas manifestações 

afro religiosas, e hoje compreendo sua extrema importância para o povo negro 

em diáspora). Esse episódio trata de um momento crucial, marcante no início do 

meu processo de formação identitária, enquanto sujeito coletivo, identificando 

que a corporeidade, sobretudo a negra: 

É o corpo como lugar da memória não só no aspecto físico, mas 
simbólico. O corpo negro traz em seus movimentos registros que são 
individuais, mas também pertencentes a um coletivo, pois neste corpo 
encontramos fragmentos de memórias compartilhadas e construções 
de lembranças. (PAULA, 2021, p. 45).  

 

 Ainda sobre a corporeidade, o professor e escritor Muniz Sodré (2017, 

p.106) argumenta:  

O si-mesmo corporal – em que o instinto é figurado como um “centro 
de interpretação” – dá margem à noção de corporeidade. Esta não se 
refere à substância da carne humana como uma entidade pessoal e 
interiorizada, mas como uma “máquina” de conexão das intensidades 
num plano imanente ao grupo. Num sujeito coletivo, como é o caso do 
grupo, corporeidade é a coleção dos atributos de potência e ação, 
diferente dos atributos individuais, do mesmo modo que um grupo é 
diferente de seus membros constitutivos. Claro, o grupo pertence ao 
indivíduo tanto quanto este pertence ao grupo, mas em ação e 
pensamento, o grupo – pleno de movimentos contidos ou reprimidos – 
tem mais potência, o que significa pensar coletiva e anonimamente, 
algo que se poderia designar como pensamento-corpo. 

 

O processo de preparação deste corpo para entrar em cena é contínuo 

pois, além da preparação física que exige exercícios quase que diários (com 

ênfase em flexibilidade e resistência), há a preparação psíquica – é um momento 

que particularmente me traz muito prazer e satisfação em dar atenção e cuidado 

ao meu corpo, cuidado este que me empodera (quanto maior a consciência 

corporal, mais apropriada do próprio corpo estou) e que não posso esperar que 

seja oferecido pelo mundo exterior, que na maioria das vezes está na contramão 

deste cuidado.  

Em meu percurso enquanto artista, prezo pela diversidade de 

experiências/referências na ampliação da expressividade corporal, o que me 

levou a passar por oficinas e cursos de dança como: dança cigana, ballet, dança 
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tribal, ginástica rítmica, mas com atenção especial ao yoga. Além dos exercícios 

físicos que a prática da yoga proporciona, sua contribuição em minha formação 

humana e artística vem principalmente pela atenção à respiração, o 

desenvolvimento da respiração consciente, com exercícios que propiciam, além 

da melhoria na capacidade pulmonar, o relaxamento, o autocontrole, a melhora 

no foco, a concentração, entre outros inúmeros benefícios.  

A partir das experiências acima citadas, adquiri uma sequência básica de 

alongamento e aquecimento de que parto sempre que preciso ativar o corpo para 

a cena, sequência esta que pode variar a depender das necessidades corporais 

específicas que cada trabalho impõe, sendo essencialmente uma mistura de 

alongamentos com movimentos da yoga e danças.  

Para a preparação para a performance “Seu Lixo”, a respiração 

consciente é muitíssimo importante tanto no alongamento/aquecimento, quanto 

durante o desenvolvimento da performance, pois a utilização de um tecido 

cobrindo meu rosto dificulta a respiração, o que redobra a necessidade de 

manter a calma e a concentração. No alongamento-aquecimento, começo por 

membros inferiores, para “aterrar” buscando ativar as bases (pés, pernas, 

quadril) e assim “subindo”, passando pelo abdome, peito (caixa torácica), braços, 

mãos e cabeça, em movimentos que trabalhem as articulações, unidos à 

respiração consciente e ativa, numa “evolução” ritmada até que chegue em uma 

espécie de dança improvisada, misturando os movimentos do alongamento a 

passos de dança.  
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Figura 1: Seu Lixo Performance, na programação da Mostra de Performance SESC, 
2017. Na pichação ao fundo lê-se “Intervenção militar é ditadura disfarçada. 1964 
nunca mais”. Local: Praça Marechal Rondon, Porto Velho-RO. Fonte: Arquivo 
pessoal. 
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1.2 Vestes e objetos disparadores: corporificando ideias 

insurgentes  

As primeiras experimentações do processo criativo da performance 

iniciaram-se focadas em vestes e na relação delas com o corpo e movimentos, 

utilizando retalhos unidos por nós e que deveriam vir a cobrir todo o corpo – 

muito inspirada pela estética de Arthur Bispo do Rosário (1911-1988)2. Ideia que 

esteve presente na composição das vestes da primeira apresentação de Seu 

Lixo Performance, mas que em seguida foram substituídas por um vestido 

branco, que recebi de minha amiga Jaque como doação e entrou na cena por 

seu potencial de analogia às religiões de matrizes africanas, unido ao tecido que 

cobre meu rosto (ocultamento também característico nas vestes das entidades 

afro-religiosas) mas deixando meu cabelo crespo – black power – à mostra, pro 

alto, imponente. A utilização de roupas reaproveitadas, vindas de doação ou 

compradas em brechó, é uma prática comum no meu fazer artístico, algo 

presente desde as minhas primeiras experimentações artísticas pela falta de 

recursos financeiros (em minhas experiências com as artes visuais, quando 

adolescente, na impossibilidade de ter telas para pintar utilizava pratos 

descartáveis como suporte), e foi algo que se tornou um dos pilares dos meus 

trabalhos em Performance, em que proponho a utilização dos “restos” enquanto 

potência criativa e discursiva. 

Após a mudança das vestes, o caráter fragmentário permaneceu como 

guia no sentido da utilização destes “fragmentos” como objetos base da ação 

performativa, e no entendimento da própria performer enquanto um fragmento 

material-existencial no tempo-espaço que ocupa. Conforme Paola Berenstein: 

A relação interna do Fragmento com ele mesmo (auto-referência) não 
faz parte do que podemos ver, e acontece fora de toda ligação com o 
exterior. Ou seja, o Fragmento constitui um mundo à parte, um sistema 
autônomo, difícil de ser captado, mas não totalmente fechado em si: o 
que o cerca é transponível, porque inacabado. Um paradoxo. 
Entretanto, um fragmento não existe para significar o que quer que 

                                                             
2 Arthur Bispo do Rosário, artista plástico brasileiro, nascido em Japaratuba, interior do estado de Sergipe. 
A utilização dos restos materiais (lixo e sucata) e fragmentos textuais, na construção de suas obras, é uma 
característica marcante em seu trabalho. Diagnosticado como “esquizofrênico-paranoico”, viveu mais de 
50 anos na Colônia Juliano Moreira, localizada no subúrbio de Jacarepaguá-RJ – onde criou suas obras e 
faleceu, aos 77 anos. Em sua homenagem foi criado o “Museu Bispo do Rosário – Arte Contemporânea”, 
situado dentro do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, e que é responsável pela 
conservação e difusão das obras de Bispo do Rosário. 
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seja, mas para se designar a si mesmo e, por meio de seus limites, 
delimitar o mundo em torno de si. É preciso, sobretudo, aceitar esse 
vazio de significação resultante da auto-referência e renunciar a 
qualquer linearidade. Na lógica fragmentária, somos confrontados com 
o acaso, o aleatório, o ocasional, o efêmero e com a incompletude. Mas 
o que não tem fim é também da ordem do infinito. A anulação do “antes” 
e do “depois”, somente a consideração do pontual, do detalhe: 
Fragmento. O esquecimento do princípio de “começo-meio-e-fim”. A 
poesia do incompleto é também ilimitada. A incerteza se prolonga e a 
tensão se instala. É uma prática de desligamento, que se afasta de 
toda lógica causal, de toda ligação coerente. O verdadeiro Fragmento 
não quer se religar a nada, nem mesmo a outro fragmento; nunca vai 
em direção à unidade. Isso cria um fragmento isolado, em dissidência, 
em desunião, em interrupção. (JACQUES, 2007, p. 46). 

 

Os retalhos de tecidos foram substituídos por retalhos de plásticos, a partir 

de embalagens do lixo cotidiano, cortados ou rasgados em tiras e unidos por 

nós, para formar um “fio de plástico”, tendo uma garrafa plástica de água, de 20 

litros, como “carretel” (e esta, por sua vez, preenchida por sacolas, ao invés de 

água). Neste ponto, esteticamente o plástico veio a calhar por ser um material 

acessível, abundante e maleável, com uma diversidade de texturas e cores a 

serem experimentadas cenicamente. Eticamente também foi um achado, pois a 

potência discursiva deste material característico da modernidade (descartável, 

porém de longa decomposição), unida ao fato de o ato da performance, em si, 

fazer a reutilização deste, criam uma visualidade propícia à associação com 

questões ambientalistas.  

Trazer estes temas para a cena, na imagem de um ser humano com sua 

face-identidade oculta, mergulhado em uma ação ininterrupta e aparentemente 

alheio ao meio em que está, é dar vazão à inquietação diante da exploração do 

trabalho e também da parcela da humanidade transformada em “excedente” 

(aqueles que não têm poder de consumo e tampouco servem como força de 

trabalho), análogo à questão do lixo, e ambos frutos da lógica capitalista. Nas 

palavras de Bauman (2007, p. 35):  

A quantidade de seres humanos tornada excessiva pelo triunfo do 
capitalismo global cresce inexoravelmente e agora está perto de 
ultrapassar a capacidade administrativa do planeta. Há uma 
perspectiva plausível de a modernidade capitalista (ou do capitalismo 
moderno) se afogar em seu próprio lixo que não consegue reassimilar 
ou eliminar e do qual é incapaz de se desintoxicar (há numerosos sinais 
de cada vez mais alta toxicidade do lixo que se acumula rapidamente).  
Embora as consequências mórbidas do lixo industrial e doméstico para 
o equilíbrio ecológico e para a capacidade de reprodução no planeta 
venham sendo há algum tempo matéria de preocupação intensa 
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(embora os debates tenham sido seguidos de pouca ação), ainda não 
chegamos perto de perceber e entender os efeitos de longo alcance 
das massas cada vez maiores de pessoas desperdiçadas no equilíbrio 
político e social da coexistência humana planetária. 

 

Talvez pelo distanciamento e estranhamento provocado pelas vestes e os 

objetos disparadores, a relação e reação do público ao trabalho é de observação, 

geralmente distante, curiosa, por vezes seguida de desprezo. Poucas vezes 

houve aproximação e tentativa de comunicação, recordo de algumas, quando, 

por exemplo, uma senhora queria ver de perto os pontos de crochê que eu 

estava utilizando, ou durante o festival de música eletrônica em que uma moça 

se aproximou e ficou por alguns minutos dançando de frente para mim, e ainda 

aquelas e aqueles que passavam por perto apenas para garantir que eu 

escutasse seus comentários, como “ridícula, só quer chamar atenção” ou “isso 

é macumba”.  

 Outras reações e comentários que chegaram a meu conhecimento ou me 

recordo foram de um senhor que, após não ter recebido uma resposta minha ao 

seu questionamento do que eu estava fazendo ali, comentou com Rafael, amigo 

que me acompanhava como apoio de produção durante a apresentação, que eu 

era “de outro planeta”; há também o registro em vídeo de entrevista com o 

público em que uma das espectadoras, pega de surpresa pela performance, em 

seu ambiente de trabalho – a feira pública – comenta que achou a intervenção 

“muito interessante” (a ponto de ter parado o serviço pra ficar olhando, como 

disse ela), e na mesma ocasião uma transeunte relata a princípio ter entendido 

que eu estava abordando o tema da acessibilidade aos deficientes visuais, por 

ter a visão aparentemente comprometida pelo pano que cobria meu rosto, mas 

que em seguida viu minha desenvoltura no trabalho manual e ficou curiosa pelo 

que eu fazia.3 

  

                                                             
3 Relatos extraídos da matéria sobre o 3° Festival Amazônico de Monólogos e Breves Cenas, 
disponíveis no link: https://www.youtube.com/watch?v=flMw8zcLe1U 
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1.3 Tecendo caminhos - a ação   

A trama de lã a cobrir meu rosto, além de trazer o anonimato, serviu e 

ainda serve como elemento “isca”, pois a primeira impressão é que ela impede 

por completo minha visão, o que faz contraponto com a objetividade dos meus 

movimentos tanto na caminhada quanto no tecer.  

O ato de tecer, aprendido na infância com a mãe, em forma de bordados, 

e durante a adolescência aprendido em forma de crochê por meio de revistas 

instrutivas, inicialmente como um conhecimento manual, uma forma de arte, um 

passatempo e ao mesmo tempo uma possibilidade de, assim como a mãe, 

complementar a renda caso fosse necessário, no futuro.  

Aprendizado este que veio para a ação performativa como provocação 

para abordar algumas questões que passaram a me inquietar, como a separação 

“artesanato X arte” muito presente nas aulas eurocentradas de História da Arte, 

numa tentativa de supervalorizar o trabalho do “artista” em detrimento do 

trabalho do artesão, muitas vezes dito e visto “apenas” como repetição – para 

mim, pensando especificamente no ato de tecer, isso soa também como 

desvalorização desse trabalho manual comumente desenvolvido por mulheres, 

seja pela necessidade de criar peças de roupas para abrigar a si e aos outros, 

seja como passatempo, seja como fonte de renda (não deixa de ser uma 

expressão artística).  

Misturar a arte performativa ao dito artesanato é uma tentativa de quebrar 

essas fronteiras criadas por discursos hegemônicos de classificação do que é ou 

não é arte – transgressão propiciada pela performance art. Dizer se a trama 

resultado da ação é lixo ou “arte-sanato” caberá apenas ao público. Sobre esta 

característica da arte performativa, Cohen (2013, p.37-8) afirma: 

Tomando como ponto de estudo a expressão artística performance, 
como uma arte de fronteira, no seu contínuo movimento de ruptura com 
o que pode ser denominado “arte-estabelecida”, a performance acaba 
penetrando por caminhos e situações antes não valorizadas como arte. 
Da mesma forma, acaba tocando nos tênues limites que separam vida 
e arte. 

 

E sobre o caráter autobiográfico e transgressor inerente à performance 

art, Glusberg (2013, p.76-7) pontua que:  
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[...]performances e performers não podem ser considerados de forma 
isolada das condições sócio-contextuais. Cada um dos elementos da 
sociedade pode desempenhar um papel na arte da performance, que 
não tem “temas privilegiados” como o teatro ou a literatura. Esta 
pluralidade temática dá ao performer completa liberdade de escolha de 
formas de expressão e facilita seu desenvolvimento numa dinâmica 
singular. Esta dinâmica somada à conversão do objeto em signo, 
promove as mil e uma variantes de um fenômeno artístico ao qual 
qualificamos sem nenhum exagero, como a maximização da liberdade. 

   

Figura 2: Seu Lixo Performance na programação da Mostra de 
Performance SESC, 2017. Local: Praça Marechal Rondon, Porto 
Velho-RO. Fonte: Arquivo pessoal. 
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1.4 Onde a coisa acontece 

 Em um primeiro momento, pensei em realizar a performance “Seu Lixo” 

em galerias de arte, para contrastar com o clima clean característico destes 

ambientes quando não ocupados – motivada por questionamentos acerca dos 

espaços convencionais de exposições artísticas, a arte aceita e o “belo” da dita 

Arte superior. Como o trabalho foi desenvolvido na universidade, no decorrer da 

disciplina fui mudando de ideia quanto ao local, provocada pelo professor e por 

colegas de disciplina para que ocupássemos os espaços da universidade. 

Especialmente pelo tema da sustentabilidade, intrínseco na performance, escolhi 

uma área próxima à cantina para que a primeira realização de “Seu Lixo 

Performance” acontecesse, na manhã do dia 7 de dezembro de 2017.  

 A partir daí, optei pela diversidade de locais e ocasiões, para que a própria 

realização da performance fosse um ato de pesquisa, observando as variações 

de interações e leituras a cada contexto. As ações performativas passaram por 

saraus, festivais de teatro, mostra de performances, raves e compuseram a 

programação cultural de seminário com foco na preservação da Amazônia; até 

o presente momento mantendo-se limitadas ao estado de Rondônia, quase 

todas na cidade de Porto Velho, com exceção apenas para a participação no III 

Festival Amazônico de Breves Cenas e Monólogos, realizado na cidade de 

Vilhena.  

Ocupar espaços públicos, em especial as calçadas das vias centrais de 

Porto Velho e da feira livre de São José em Vilhena, apesar de estar 

acompanhada da produção dos eventos e de parceiros de ofício misturados ao 

público, foram experiências de muita tensão para mim. Ser uma mulher negra 

em situação de autoexposição, num mundo extremamente violento contra 

existências que se enquadrem em certas categorias sociais, com machistas que 

tentam transformar nossos corpos em objetos públicos, trouxe à tona medos que 

nem eu sabia existir em mim. O receio de receber um empurrão, tapa ou 

qualquer outra agressão gratuitamente me acompanhou a cada realização da 

performance.  

Em 2021, ocupando o ciberespaço, experimento uma outra face das 

delícias e receios que permeiam esta autoexposição.
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Figuras 3 e 4: Seu Lixo Performance no III Festival Amazônico de Monólogos e Breves 
Cenas, compondo a programação na Feira Livre do São José, em Vilhena-RO. 2018 Fonte: 
arquivo pessoal. 
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2. Das ruas para as telas – a midialidade 

Logo após as primeiras apresentações de “Seu Lixo”, estimulada pela 

diversidade e qualidade dos registros fotográficos (muito grata às amigas e aos 

amigos que, diante da performance, dedicaram alguns minutos do seu tempo 

para ver, fotografar e compartilhar seus registros), criei um perfil exclusivo para 

esse processo de pesquisa, na rede social Instagram.4 A publicação de fotos e 

vídeos curtos unidos à indexação de temas relativos à pesquisa através do 

recurso hashtag, de certa forma ampliou o alcance do trabalho, chegando a um 

público especificamente interessado na performance e nos temas relacionados 

a essa (#performanceart, #artivism, #mulheresartistas, #sustentabilidade, 

#artescenicas, #artederua).  

No ano de 2020, com a demanda por adaptação e recriação das artes 

para o ambiente virtual devido à pandemia do coronavírus, algo que era uma 

lacuna tornou-se provocação criativa: na falta de um vídeo da apresentação na 

íntegra (sem edição ou cortes, como geralmente é exigido nas inscrições para 

festivais), utilizei os vídeos curtos, fragmentos de apresentações em locais e 

situações diferentes, para criar uma video-performance a partir do trabalho “Seu 

Lixo Performance”5.  

Com 5 minutos e 33 segundos de duração, editada por Rafa Correia6, a 

“Video-performance Seu Lixo” consiste em um experimento audiovisual, no qual 

utilizamos de ferramentas da edição, como espelhamento e câmera lenta para 

dar foco a determinados elementos da performance e dilatar o tempo no vídeo, 

trazendo um pouco do efeito da demora que a performance presencial tem. 

Nesse contexto, a demanda por produzir e distribuir arte na internet nos 

impôs o desafio de lidar com o fenômeno da “midialidade”, sobre o qual Pavis 

(2017, p. 234) já havia refletido e alertado mesmo no mundo pré-pandêmico:   

Todas essas mídias não são simples ferramentas, elas contribuem 
para uma renovação de nosso modo de pensar e de nossa 
sensibilidade. Esta exposição às mídias pode causar medo, ela faz às 
vezes com que os atores, os artistas e os espectadores tenham receio 
de ser eliminados do jogo dos signos e dos corpos na cena. Mas a 
midialidade pode igualmente enriquecer a presente situação 

                                                             
4 Mais informações: https://www.instagram.com/seulixo.performance/ 
5 Disponível no link: https://youtu.be/j5JNwadPW_M 
6 Artista portovelhense, também acadêmica do curso de Licenciatura em Teatro da UNIR. 
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espaçotemporal do teatro. Ela adiciona então à relação teatral – o 
encontro entre um ator e um espectador – toda uma paleta de 
percepções novas, de experiências inéditas, de extensões infinitas. 
Graças a essa nova relação com o mundo, a essa informatização de 
nossas vidas, nossas existências concretas, que julgávamos isoladas, 
pessoais, inatingíveis, assumem uma dimensão inesperada.  

  

Figura 5: "Seu Lixo Performance" no evento Juntae III: Sarau de Mulheres, do 
Espaço Devaneio, em Porto Velho-RO. 2018. Fonte: arquivo pessoal. 
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2.1 Outros caminhos...   

 O advento da pandemia trouxe consigo a imposição de readaptação, 

revisão, e reinvenção da situação espaço-temporal do teatro, mudanças de rotas 

e o desafio de percorrer ou mesmo abrir caminhos de um futuro que sempre foi 

incerto, mas teve essa característica realçada quando fomos colocados diante 

da morte em massa por um inimigo invisível comum.  

 Em meio ao “mar” de incertezas para onde fomos lançados enquanto 

trabalhadoras e trabalhadores da cultura (como tantos trabalhadores de diversas 

áreas), com a aplicação de medidas necessárias para a contenção do vírus da 

Covid-19. No ramo artístico, o cancelamento de eventos e fechamento de locais 

de apresentações, por exemplo, representaram o fim da fonte de renda dos que 

dependiam de shows e espetáculos, então a criação e aplicação da Lei 14.017 

– Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural veio realmente como um bote salva-

vidas para tentar reduzir os danos ao setor cultural. No contexto que estou, foram 

aproximadamente nove meses de escassez de recursos até o dinheiro da Lei 

Aldir Blanc chegar efetivamente nas mãos dos artistas contemplados nos editais 

estaduais de Rondônia e municipal da cidade de Porto Velho, um acontecimento 

memorável diante da raridade de editais culturais por esta região.  

E é no fértil terreno da “dimensão inesperada”, para onde a midialidade 

tem nos lançado, que minhas mais recentes produções artísticas têm “brotado”.  

Entre os projetos que aprovei nos referidos editais, a pesquisa em Artes 

Cênicas “Uma Estética dos Restos” representa a continuação da minha pesquisa 

com o resíduo plástico do lixo cotidiano como potência estética na criação de 

discursos/poéticas visuais, originando um processo de pesquisa inédito, que 

resultou na produção de uma sequência de três video-performances e um texto 

dramatúrgico (conjunto a um texto de apresentação da pesquisa). 
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3. A busca por “Uma Estética dos Restos” 

O projeto de pesquisa “Uma Estética dos Restos”, de minha autoria, foi 

desenvolvido com foco em três principais ações: as experimentações cênicas, 

que resultaram na produção de três video-performances, o compartilhamento de 

algumas etapas do processo de pesquisa em minhas redes sociais, de maneira 

informal, e a escrita do texto dramatúrgico “Que meus rastros sejam palavras”7, 

no qual trabalho a dramaturgia fragmentada, partindo da utilização do resíduo 

plástico como cenário/objeto cênico e propondo uma atuação performativa, com 

indicações para improvisação em interação com o público.  

Contemplada no Edital nº83/2020/SEJUCEL-CODEC, 1ª Edição 

Alejandro Bedotti do Edital de Chamamento Público de Fomento à Cultura para 

Pesquisa e Desenvolvimento de Expressões Culturais (Eixo III-Pesquisas em 

Artes Cênicas, Item 2), com recursos do Governo do Estado de 

Rondônia/Secretaria dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL/Fundo 

Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC/RO, através da Lei Federal 

14.017 – Lei Aldir Blanc, a estratégia de compartilhar algumas etapas da 

pesquisa em minhas redes sociais foi utilizada para, além de divulgar o trabalho, 

aproximar o público do processo criativo artístico, alcançando também artistas-

pesquisadores.  

Sobre a produção das video-performances, no texto de apresentação da 

pesquisa (escrito em terceira pessoa) assim explicitei: 

Explorando as possibilidades da utilização do resíduo plástico como 
objeto cênico e as relações que ele pode estabelecer com o corpo em 
estado performativo e o espaço onde a performance ocorre, foi 
possível produzir essas experimentações cênicas em locais muito 
simbólicos da cidade de Porto Velho, como as margens do Rio Madeira 
na região do Porto do Cai n’Água, e a BR-319, rodovia que liga os 
Estado do Amazonas e de Rondônia (observação: sendo produzidas 
no contexto da pandemia da Covid-19, durante as gravações foram 
adotadas todas as medidas de segurança sugeridas pela OMS). Jogos 
dicotômicos como natural X cultural, orgânico X sintético, floresta X 
cidade, degradação X sustentabilidade etc. são propostos e superados 
no decorrer das video-performances disponíveis no canal da artista no 
YouTube (Amanara Brandão Lube) e no texto dramatúrgico “Que meus 
rastros sejam palavras”, em que o suporte e a obra se confundem e se 
fundem, numa proposta de dramaturgia fragmentada e atuação 
performativa (LUBE, 2021). 

                                                             
7 Texto publicado virtualmente, no blog do Clube das Escritoras de Rondônia, disponível em: 
https://clubedasescritorasro.blogspot.com/2021/03/brandao-e-sua-poetica-dos-restos.html  
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3.1 Natureza em corpo-cidade-câmera 

 Enquanto artista performer adoto a prática de reutilizar os objetos em 

minhas experiências de investigação artística, como, por exemplo, nas três 

video-performances em que as vestes base são as mesmas: reutilizando as 

meias e galochas que utilizo na performance “Seu Lixo”, vestindo um macacão 

com estampa de pele de onça (que adquiri em um bazar de trocas), com 

pequenas alterações como a utilização de óculos (reaproveitados) e diferentes 

penteados, bem como alterações significativas nas formas como o plástico é 

utilizado em cena.  

No primeiro vídeo, o resíduo plástico aparece como uma rede de pesca 

(feita com a mesma técnica utilizada na ação de “Seu Lixo), interagindo com o 

corpo e o cenário das margens do Rio Madeira. No segundo vídeo, esse resíduo 

vem em forma de capa de chuva e sacola plástica, utilizadas pela performer que 

emerge na floresta para recolher ar puro. E no terceiro vídeo os restos vêm nas 

formas anteriores, mas em processo de “desconstrução”, com a rede de pesca 

sendo desfeita e a capa de chuva e as vestes estendidas no varal, com o 

desnudamento da performer. 

Os vídeos foram gravados e editados por Rafa Correia, sob minha 

direção, e têm a trilha sonora criada por João Belfort8 – encomendada antes 

mesmo da criação dos vídeos, por meio de conversas pela internet nas quais 

tentei transmitir-lhe o “clima” do material audiovisual que seria produzido, 

detalhando os temas trabalhados na pesquisa e os elementos visuais mais 

presentes. Processo criativo um tanto peculiar, que resultou em materiais 

singulares. 

Esse ser, bicho-humano, que vaga pelas margens da cidade, do rio, da 

floresta e da estrada, em busca de algo que parece ser inalcançável, compõe 

quadros com o ambiente em que está inserido e que se insere nele. Os dias de 

filmagem foram alguns dos pontos altos desse processo de pesquisa, em que 

percorri a cidade-fantasma (poucas pessoas nas ruas e menos ainda na beira 

do rio); vi os botos pularem graciosamente entre os troncos do Rio Madeira; os 

urubus e as garças em meio à sujeira lançada no rio realçada pela temporada 

                                                             
8 Músico e compositor portovelhense.  
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de cheia; a rodovia 319 em baixo tráfego; senti a pele queimar com o calor típico 

e umedecer com a atmosfera da floresta; o ar fresco que invadia o pulmão e 

trazia a promessa de dias melhores e coloridos, fora da clausura pandêmica.  
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Figuras 6, 7 e 8: Prints extraídos da Video-performance 1 - Uma Estética do Restos. Fonte: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4uDYWEKB0mQ&t=1s>. Acesso em: 4 de set. de 2021. 

Figura 9: Print extraído da Video-performance 2 - Uma Estética dos Restos. Fonte:  
<https://www.youtube.com/watch?v=-Nk_jqwc6CU&t=8s>. Acesso em: 4 de set. de 2021.  

Figura 10: Print extraído da Video-performance 3 - Uma Estética dos Restos. Fonte: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qtG8rdbsV7U&t=7s>. Acesso em: 4 de set. de 2021.  
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Conclusão 

 Avalio essa travessia por minha prática e pesquisa em performance art, e 

mais recentemente em video-performance, percebendo esses processos 

criativos como meios que me aproximam do lugar em que vivo, das pessoas que 

compartilham o tempo-espaço comigo e, principalmente, que me aproximam de 

mim mesma, contribuindo em minha construção e desconstrução enquanto ser, 

enquanto artista e enquanto cidadã.  

 Foi e tem sido uma forma de colocar no mundo essa insurgência contra o 

estabelecido, direcionando os olhares para existências marginais e a 

degradação humana-ambiental fomentadas pelo capitalismo e pela própria ideia 

de civilização para, assim, quem sabe, encontrar inconformadas e 

inconformados afins, ou ainda contaminar mais pessoas com essas 

inquietações. Arriscando ser uma fomentadora dos caminhos ingovernáveis que 

a arte pode abrir.  

 Caminhar sendo esse corpo, na rua e com a rua, nos teatros, nas salas, 

e também na internet, com o público, no público, tendo a arte como elo, 

acreditando na potência de incubação e criação de ideias e ações a partir desse 

contato, é o que impulsiona essa caminhante.  
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ANEXOS: 

 

Histórico de apresentações de Seu Lixo Performance:  

07/12/2017: estreia na Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho.  

02/02/2018: apresentada no evento Juntae III: Sarau de Mulheres, do Espaço 

Devaneio, em Porto Velho-RO 

24 e 25/10/2018: convidada para I Mostra SESC de Performance, apresentada 

na Praça do Baú e no Mercado do KM1, em Porto Velho – RO, e participante da 

roda de conversa “Diálogos Sobre Performance” no dia 26/10/18.   

16, 17 e 18/11/2018: convidada para o festival de música eletrônica Solo 

Sagrado, em Porto Velho-RO.  

08 e 09/12/2018: convidada para o festival de música eletrônica Imagine, em 

Porto Velho-RO.  

14/12/2018: selecionada para o III Festival Amazônico de Monólogos e Breves 

Cenas, apresentada na Feira Livre do São José, em Vilhena-RO.  

15/08/19: integra a Programação Cultural – V Seminário Perspectivas Florestais 

para Conservação da Amazônia, no saguão do Teatro Guaporé, em Porto Velho 

– RO, realização do evento: Centro de Estudos Rioterra.  

“Seu Lixo Performance” em formato de video-performance: 

2020: selecionada no II Festival Madeira de Teatro, em formato virtual. 

 2021: selecionada e exibida na Mostra Tapiri ed PerformArte.Ro, em formato 

virtual. 

Histórico das exibições das video-performances Uma Estética dos Restos: 

03,07 e 13/03/2021: lançada no canal Amanara Brandão Lube, no YouTube. 

28/04/2021: selecionada e exibida na segunda edição do PAN – Potências das 

Artes do Norte.  

03/06/2021: convidada e exibida na programação do Festival Rondoniana de 

Artes. 


