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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aborda o tema performance, e a escolha se 

deu sobretudo a partir de meu interesse enquanto acadêmica do curso de Licenciatura em 

Artes Visuais, e ao mesmo tempo como artista da dança que trabalha há anos, na cidade 

de Porto Velho (RO). Para além do interesse enquanto artista, também percebo que se faz 

necessário pesquisar e registrar a historiografia da linguagem performance e da dança 

enquanto ação performativa no estado de Rondônia, pois a produção de memória e 

conhecimento no campo das artes, principalmente no estado, é precária. Desse modo, 

busquei investigar a produção de performances no município de Porto Velho, esta 

linguagem relativamente pouco conhecida que, no entanto, está cada vez mais presente 

nos eventos culturais portovelhenses e também cada vez mais difundida. Isto posto, 

estabeleço como propósito investigar a linguagem performance e os possíveis diálogos 

criativos com a dança. Esta pesquisa é de tipo exploratória com vestígios historiográficos, 

sendo norteada pela abordagem qualitativa. Para além dos documentos, este TCC é 

também atravessado por minhas impressões e experiências subjetivas enquanto artista e 

pesquisadora. O procedimento de coleta de dados deu-se através de informações 

disponíveis em livros, textos e, sobretudo, aquelas disponíveis na internet. Ao final desta 

pesquisa considero que a linguagem performance contribui para o incremento de 

produções artísticas no município de Porto Velho e que a dança enquanto ação 

performativa está próxima e caminha paralela à dança contemporânea. 

 

Palavras-chave: Performance; Processo criativo; Videoperformance; Videodança. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu percurso na dança iniciou no balé clássico, ainda pequena, aos sete anos de 

idade. Por muitos anos fiz aulas em escolas e participei de festivais de encerramento de 

ano e, apesar de fazer dança, ainda não entendia que a partir dessa vivência se daria meu 

encontro com a arte. Durante minha trajetória estudei outras técnicas além do balé 

clássico, tais como Jazz Dance, Dança Moderna e Dança Afro. Mas foi a partir de 2001, 

com a descoberta da Dança Contemporânea e instigada pelas inúmeras possibilidades de 

criação artística que se abriam nesse universo do corpo e do movimento, que me lancei 

no desafio de pesquisar caminhos desse “mover-se” nesse meio artístico da dança. 

O que me move pesquisar a performance enquanto parte da minha vivência em 

dança e, através dela, foi a princípio através dos estímulos e convites que recebi para 

experimentar essa linguagem contemporânea aberta, expandida, com muitas 

possibilidades de pesquisas e experimentações em vários campos da Arte. Assim, a 

escolha pelo tema parte sobretudo pelo meu interesse enquanto acadêmica do curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, e ao mesmo tempo como artista que trabalha há anos, na 

cidade de Porto Velho (RO), criando e desenvolvendo processos artísticos.  

Enquanto artista rondoniense percebo, a partir de experiências que, desde o ano 

de 2015 estão cada vez mais presentes as ações performativas no estado de Rondônia, 

sobretudo na capital Porto Velho, impulsionando, acredito eu, a produção local. Isto é 

possível verificar nas organizações de eventos em diversos formatos como por exemplo: 

Mostra Tapiri Breves Cenas, Madeira Festival, Festival Amazônico de Monólogos e 

Breves Cenas, além de Festivais e Mostras do SESC Rondônia. Assim sendo, 

considerando esta premissa como verdadeira, podemos admitir que a linguagem 

performance é uma prática artística que potencializa a produção de artes no estado de 

Rondônia? 

Para além disto, outras questões me provocam a refletir e investigar esse tema, 

como por exemplo: Quais os atravessamentos da dança com a performance? O que 

produzo é uma dança performativa ou é Performance Art? Quais os possíveis 

entrelaçamentos entre dança, performance e artes visuais, curso que agora estou 

frequentando e no qual me enveredo em novas e possíveis trilhas artísticas? O que não é 

Performance Art? Importante destacar que estas perguntas não necessariamente serão 

respondidas neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Ao contrário, elas ficarão 
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ressoando e reverberando em possíveis respostas que se movem fluidas, impermanentes, 

livres de certezas prontas e cristalizadas. São “perguntas-gatilhos” que me movem nessa 

pesquisa enquanto artista-acadêmica-pesquisadora, neste novo papel que estou exercendo 

na universidade e que tem como enredo principal, a história de uma mulher que nasceu 

em uma cidade rodeada de floresta e águas, Manaus, e que se mudou ainda pequena para 

Porto Velho, e continuou a viver entre matas densas e águas tantas. Viver na beira do Rio 

Madeira me despertou para a minha ancestralidade de mulher nortista amazônida, 

amazônica e com raízes beradeiras. Uma preciosidade sem medidas que me afetou, e me 

fez reconhecer quem sou sendo tomada por uma relação de pertencimento e afeto pela 

região. 

Para além do interesse enquanto artista, também percebo que se faz necessário 

pesquisar e registrar essa historiografia da linguagem da performance e da dança enquanto 

ação performativa no estado de Rondônia, pois embora a produção artística seja 

efervescente, a produção de memória e conhecimento no campo das artes, principalmente 

no estado, é precária. Desse modo é que estabeleço como objetivo o aprofundamento 

sobre o tema, e busco investigar de forma mais sistemática essa linguagem relativamente 

pouco conhecida, no entanto cada vez mais difundida por meio de pesquisas, criações 

performativas, fóruns, publicações e festivais. 

Essa pesquisa é de tipo exploratória e com vestígios historiográficos, sendo 

norteada pela abordagem qualitativa. Assim sendo, a pesquisa deste Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) é permeada também, para além dos documentos, pelas 

impressões e experiências subjetivas da artista enquanto pesquisadora da linguagem 

Performance. O procedimento de coleta de dados deu-se através de informações 

disponíveis em livros, textos e, sobretudo, na internet. O período escolhido para falar 

sobre a produção de performances no estado de Rondônia foi de 2012 a 2021, sendo que 

esta escolha se deu a partir do ano em que o Departamento de Artes da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) passa a oferecer a disciplina Performance no currículo do 

curso de Licenciatura em Teatro.  

 Dito isso, este TCC está estruturado em três capítulos. No primeiro faço um breve 

resgate sobre o conceito de performance e busco estabelecer possíveis categorias de 

performances e busquei identificar algumas temáticas nas quais questões da 

contemporaneidade se debruçam. 
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 No segundo capítulo abordo algumas criações em performances e artistas da 

região Norte do Brasil, abordando em seguida artistas e performances do estado de 

Rondônia. 

No terceiro capítulo discorro sobre a dança como ação performativa e prossigo 

relatando minhas experimentações criativas no campo da performance, buscando 

descrever o processo de criação em videodança realizado coletivamente de forma virtual. 

E, para terminar apresento minhas considerações finais acerca desses processos enquanto 

performer e bailarina, em uma tentativa de estabelecer intercâmbios com as artes visuais 

e os processos criativos da linguagem performance. 

 

1 A PERFORMANCE: LINGUAGEM DE INCERTEZAS MOVENTES E 

FASCINANTES 

 

A arte da performance, liberando o instante à vertigem de emergência 

de universos ao mesmo tempo estranhos e familiares, tem o mérito de 

levar ao extremo as implicações dessa extração de dimensões 

intensivas, atemporais, aespaciais, assignificantes a partir da teia 

semiótica da cotidianeidade. (Félix Guattari) 

 

A performance como movimento artístico, autônomo, pautado na liberdade de 

expressão, ganhou força durante os anos 70, quando o termo começou a ser utilizado. É 

comum autores se referirem à performance como uma arte de fronteira, interdisciplinar e 

que busca uma aproximação entre arte e vida. Kátia Candon, como cita RoseLee 

Goldberg, no livro “A Arte da Performance”, afirma que: 

 

É uma forma híbrida de expressão artística, complexa nos desafios que 

ela impõe em sua relação multifacetada com o público, a performance 

é também uma linguagem repleta de pulsão, de vitalidade, de urgência, 

um modo de atuar no mundo que mistura irrevogavelmente arte e vida. 

(CONDON, 2006) 

 

A performance deve ser compreendida a partir dos desdobramentos da arte pop, 

do minimalismo e da arte conceitual, que tomam a cena artística nas décadas de 1960 e 

1970. Richard Schechner (2013) estabeleceu seis pontos de contato para análise da 

performance: transformação do ser e consciência; intensidade do movimento; interações 

entre público e performer; a sequência da performance como um todo; a transmissão de 
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conhecimento performáticos e, finalmente, como as performances são geradas e 

avaliadas.  

A performance é uma linguagem “multifacetada”, repleta de possibilidades, na 

qual o corpo está presente numa relação de espaço e tempo; como linguagem artística, 

transforma o corpo em seu próprio signo, está associada à questão da efemeridade da arte 

e tem característica híbrida como linguagem. Podemos dizer que a performance é um ato 

organizado no tempo e no espaço. No Brasil, Renato Cohen, performer, diretor, 

pesquisador e ex-professor do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e do Departamento de Teatro da UNICAMP - 

Universidade de Campinas, objetivou pesquisar a performance como linguagem 

fronteiriça com o teatro, apresentando o tempo e espaço, além do corpo, como elementos 

constitutivos dessa manifestação artística. Desta forma, podemos dizer, que 

 

Numa classificação topológica, a performance se colocaria no limite 

das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma linguagem hibrida que 

guarda características da primeira enquanto origem e da segunda 

enquanto finalidade (COHEN, 2013, p. 30). 

 

É importante salientar que mesmo que Cohen (2013) tenha aproximado a 

performance da experiência estética, segue mantendo na ideia de estética o teor do 

significado, sustentando a percepção estética associada ao universo da representação. No 

entanto, Cohen (2012) parece redimensionar a questão estética aproximando-a mais da 

experiência com o vivido fora da representação, por evocar o termo estética como campo 

das forças. Já Silvia Fernandes defende que:  

 

A ação é o ponto nevrálgico de toda performance, que se estrutura com 

base em um fazer e não no ato de representar [revelando que] as 

operações performativas [...] são as maiores responsáveis pelo desvio 

paulatino das exigências de representação [...] transformando o apelo 

puramente especular em encorajamento de percepções sensoriais. 

(FERNANDES, 2010, p. 126) 

 

Além disso, poderíamos pensar que a performance potencializa o “instante-já”, 

esse agora, o presente e o estar presente no tempo, empregando-o num processo de 

“descentramento estético”, em que componentes de expressão e elementos recortados do 

cotidiano passam por uma desconstrução de suas estruturas e códigos para uma recriação 
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desses elementos; um questionamento do natural e, ao mesmo tempo, uma proposta 

artística; nos aproximarmos de um campo de fluxos longe do senso comum e do bom 

senso. Neste contexto, segundo Fernando do Nascimento Gonçalves, em “Performance: 

um fenômeno de arte-corpo-comunicação”: 

 

A relação arte-corpo seria encarada como uma relação de 

enfrentamento, pois através dela se produz o estranhamento do próprio 

corpo que se vê objetivado através de trocas de identidades, posições e 

formas imprevistas de ocupação do espaço, gestuações e associações 

com objetos e com outras pessoas de forma incomum. É este 

estranhamento que permite à performance funcionar como operadora 

de transformações de condicionamentos generalizados e imagens 

corporais cristalizadas, mesmo que de forma efêmera e localizada. 

(GONÇALVES, 2004, p. 91) 

 

Partindo de questionamentos sobre os limites da arte, as ações de artistas 

brasileiros misturaram diferentes linguagens e ganharam forma. Traçar uma trajetória da 

performance no Brasil é, por vezes, delimitá-la no campo de resistência, principalmente 

entre as décadas de 1960 e 1970 (MELIM, 2010). Ao iniciar os estudos históricos da 

performance no Brasil, é preciso destacar que as primeiras experimentações 

performativas em território brasileiro, que se tem registro, foram as ações experimentais 

de Flávio de Carvalho (DARRIBA, 2005). Flávio de carvalho (1899 – 1973), arquiteto, 

artista plástico, escritor, animador cultural com presença na vida paulistana desde fins dos 

anos 1920, possuía um grande interesse pelo experimental, com a apresentação de suas 

três experiências – nome que dava às práticas interdisciplinares desprendidas das artes 

tradicionais. Em 1931, durante a procissão de Corpus Christi, fez o percurso transitando 

no fluxo ao contrário dos fiéis e usando um boné na cabeça, ato considerado desrespeitoso 

pela comunidade cristã católica, e resmungando frases anticlericais. Flávio de Carvalho 

produziu outros, porém em nenhum deles usou o termo performance. 
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Figura 1: “New look”. Flávio de Carvalho, 1956.

 

Fonte: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35706/flavio-decarvalho-na-rua-com-traje-

new-look> 

 

Por ser uma linguagem recente, os termos criados para se referir a performance 

são terminologias cunhadas historicamente a fim de se refletir sobre o próprio 

desenvolvimento da prática e ações performativas. Estes termos servem de caminhos e 

direções, “pistas” para artistas e pesquisadores reconhecerem o que é o processo da 

performance, mais do que para demarcá-la. O processo é muito mais amplo. Talvez 

delimitar o seu significado esteja relacionado a uma falta de compreensão da amplitude e 

hibridez que há em sua teoria e prática. 

Numa tentativa de colocar as performances em categorias, como possibilidade de 

refletir sobre as produções nesse campo, não em um sentido de reduzi-las, busquei 

identificar algumas das temáticas nas quais questões da contemporaneidade se debruçam, 

sendo algumas possíveis categorias: performances ambientais, que trazem conceitos de 

“desenvolvimento e preservação humana” e se interligaram diretamente à 

sustentabilidade afim de questionar sobre o impacto humano no meio que nos cerca, sobre 

a forma que obtemos recursos energéticos para a manutenção da vida material e por fim, 

refletir sobre problemáticas ambientais; performances LGBTQIA+, que abordam 

questões de gênero, em um sentido de problematizar sobre heteronormatividade, 

sexualidades e normatização dos corpos; performances amazônicas, que criam conexões 

com as particularidades sociais e antropológicas da vida na Amazônia; performances 

sobre discursos históricos, sociais e políticos-ideológicos da negritude brasileira e ações 

que refletem sobre uma cultura de violência e de opressões, historicamente silenciadas 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35706/flavio-decarvalho-na-rua-com-traje-new-look
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35706/flavio-decarvalho-na-rua-com-traje-new-look
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contra o corpo negro; performances feministas, que debatem sobre temas como a 

violência doméstica, feminicídio, abusos e demais temas que denunciam as violências 

cometidas contra as mulheres a partir de estereótipos que rotulam e controlam seus corpos 

relacionados à sociedade patriarcal; performances sobre vulnerabilidades, que tratam 

sobre questões socioeconômicas, pessoas em risco e degradação sociais e econômicas. 

 

2 A PERFORMANCE NA REGIÃO NORTE BRASILEIRA 

 

A região norte brasileira é um território multicultural e uma produção variada em 

performance faz parte desse caleidoscópio multiculturalista que ressoa com tantas 

produções artísticas nortistas. No entanto, há uma considerável dificuldade em coletar 

informações e materiais, tanto fotográficos e videográficos, quanto escritos, acerca de 

produções em performance na região norte, e mesmo no estado de Rondônia e sua capital 

Porto Velho, onde resido, em contraste com os estados do sul e sudeste.  

Em Manaus, na década de 80, a produção de performance tem registro como 

marco de início as apresentações de artistas amazonenses que despontaram processos 

criativos conceituais, evidenciados em suas produções. Artistas como Roberto 

Evangelista (1946 – 2019) e Nonato Tavares, ator, diretor, cenógrafo e fundador da 

Companhia de Teatro Vitória Régia, realizaram apresentações com videoinstalação e 

intervenções na rua, respectivamente, utilizando pela primeira vez o corpo como 

linguagem artística, conforme cita Sebastião de Oliveira Filho (2018, p. 18). Mais uma 

vez ressalto que tanta é a dificuldade em localizar informações sobre artistas e produções 

na região norte, que não encontrei registros sobre a data de nascimento de Nonato 

Tavares, apesar do artista ser reconhecido como um ícone amazonense das artes cênicas.  

Seguindo as trilhas entre rios e floresta dessa vasta região norte, encontramos 

Denilson Baniwa (1984), artista indígena do Amazonas, que realizou a vídeo performance 

“Azougue 80” (2018); uma fortíssima crítica que denuncia a intoxicação que o garimpo 

ilegal promove em terras indígenas e seus povos, ocasionando contaminação dos rios e 

envenenamentos da fauna e flora.  
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Figura 2: “Azougue 80” Denilson Baniwa, 2018. 

 

Fonte:<https://www.behance.net/gallery/73261973/Azougue-80>. 

  

Em terras paraenses, dentre tantos artistas, Berna Reale (1965), que iniciou sua 

carreira artística em 1990, é uma importante referência da produção de performances no 

cenário atual. Berna, explora seu próprio corpo como elemento central de sua produção 

em performances, fotografias e vídeos. Seus trabalhos, investigam a importância das 

imagens na manutenção de imaginários e ações brutais, contrapondo o desejo de 

aproximação e o sentimento de repulsa da sociedade pela violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.behance.net/gallery/73261973/Azougue-80
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Figura 3: “Quando Todos Calam”. Berna Reale, 2009.

 

Fonte: <https://nararoesler.art/artists/69-berna-reale/> 

 

 

 

Emerson Munduruku (1991), artista drag queen amazonense, com a personagem 

que surgiu em 2016, Uýra Sodoma1, uma entidade híbrida, propõe um entrelaçamento 

do conhecimento científico biológico e da sabedoria ancestral dos povos indígenas, se 

define como uma “Árvore que anda“, em seus trabalhos promove reflexões sobre a 

conservação ambiental e os direitos LGBTQIA+. “Uýra é uma entidade do mato, em 

carne de bicha e planta”, segundo o próprio artista. 

 

 

 

                                                           
1 Informações retiradas do link :https://revistatrip.uol.com.br/trip/uyra-sodoma-criada-por-emerson-
munduruku-e-uma-drag-queen-que-se-monta-com-elementos-da-natureza . Acesso em 20 de set. 2021 

https://nararoesler.art/artists/69-berna-reale/
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Figura 4: Projeto “Mil Quase Mortos”. Uýra Sodoma, 2019.

  

Fonte: <https://portalamazonia.com/noticias/meio-ambiente/uyra-

sodoma-drag-queen-da-amazonia-luta-pela-preservacao-dos-

igarapes>  

 

 

Outra artista amazonense, Keila Serruya Sankofa2 (1985), que articula 

performances audiovisuais, considera o cinema além da sala escura, propondo espaços 

como praças, terminais de ônibus e locais de grande circulação de pedestres para exibir 

seus trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://projetoafro.com/artista/keila-serruya/ Acesso em 15 março 2022 

https://portalamazonia.com/noticias/meio-ambiente/uyra-sodoma-drag-queen-da-amazonia-luta-pela-preservacao-dos-igarapes
https://portalamazonia.com/noticias/meio-ambiente/uyra-sodoma-drag-queen-da-amazonia-luta-pela-preservacao-dos-igarapes
https://portalamazonia.com/noticias/meio-ambiente/uyra-sodoma-drag-queen-da-amazonia-luta-pela-preservacao-dos-igarapes
https://projetoafro.com/artista/keila-serruya/
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Figura 5: “Ancestralidade de Terra e Planta”. Keila Sankofa, 2018/2021, Vídeo 

performance, foto e instalação urbana. 

 
Fonte: <https://d2yzvs8qffn37r.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Ancestralidade-de-terra-e-planta4-

Keila-Serruya-Sankofa.jpg> 

 

 

Artista amapaense residente em Macapá, Nau Vegar3 também investiga as 

potencialidades e subjetividades do corpo na linguagem da performance. Esse artista 

pesquisa práticas educativas em arte, articuladas com questões de gênero, propondo 

experiências no campo da arte e diversidade sexual na educação. 

  

Figura 6: “Não permitido”, 2016, performance, fotografia de Michele Campelo 

 
Fonte: <https://www.premiopipa.com/nau-vegar/> 

 

                                                           
3 Site do artista: https://cargocollective.com/Nauvegar. Acesso em 20 de set. 2021 

 

https://d2yzvs8qffn37r.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Ancestralidade-de-terra-e-planta4-Keila-Serruya-Sankofa.jpg
https://d2yzvs8qffn37r.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/05/Ancestralidade-de-terra-e-planta4-Keila-Serruya-Sankofa.jpg
https://cargocollective.com/Nauvegar
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Waleff Dias4 (1993), psicólogo, pesquisador e artista amapaense, realiza trabalhos 

no campo da performance, buscando estabelecer a partir da interface das artes visuais 

com a psicanálise, questões sobre a construção identitária de corpos masculinos negros. 

Waleff utiliza o corpo como mecanismo para os trabalhos por meio da 

performance/aparições – em suas diversas manifestações. 

 

Figura 7: “À minha Mãe”. Waleff Dias, 2017. 

 

Fonte : <https://performatus.com.br/catalogo-artistas/waleff-

dias/>  

 

No estado do Acre, em Rio Branco, o Grupo Beco, registra-se a performance “Beco 

do Mijo”, de 2015, uma adaptação ao conto de nome Beco-do-Mijo, da escritora acreana 

Florentina Esteves, faz referência aos primeiros guetos da cidade de Rio Branco. 

 

 

                                                           
4 Informações encontradas no link: https://projetoafro.com/artista/waleff-dias/. Acesso em 20 set. 2021 

https://performatus.com.br/catalogo-artistas/waleff-dias/
https://performatus.com.br/catalogo-artistas/waleff-dias/
https://projetoafro.com/artista/waleff-dias/
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Figura 8: “Beco do Mijo”. Grupo Beco, 2015.

 

Fonte:  <https://portaldorosas.com.br/beco-do-mijo-apresenta-

espetaculo-no-cine-teatro-recreio-no-sabado-e-domingo/>  

 

 
 

2.1 A PERFORMANCE NO ESTADO DE RONDÔNIA  

 

Apesar de buscar informações sobre artistas que produzem performance no estado 

de Rondônia, devemos dizer que por falta de documentos, fontes e contatos diretamente 

com os artistas, optamos por dar ênfase nas produções performativas realizadas no 

município de Porto Velho. Assim sendo, podemos dizer que o “Inventário das Sombras” 

(2004), coordenado pelo artista Joesér Alvarez, do Coletivo Madeirista, seja o primeiro 

registro de ação performativa identificado no estado de Rondônia. O Coletivo Madeirista5 

é um grupo de artistas e pensadores que se reúnem desde 2001 para produzir e discutir 

arte contemporânea, literatura e poesia. Em “Inventário das Sombras”, os artistas pediam 

a transeuntes que deixassem eles desenharem suas sombras na calçada. Enquanto 

riscavam a sombra no chão, conversavam com a pessoa sobre a sua relação com a arte e 

depois pediam que eles próprios a pintassem. O processo é filmado e quem vira artista, 

no final, são os pedestres.  

 

 

 

                                                           
5  Mais informações sobre o Coletivo Madeirista e suas propostas de ações em performance podem ser 

obtidas diretamente no site do Museu Imaterial da Imagem e do Som de Rondônia: <https://miis-

ro.org/joeser-alvarez> 

 

https://portaldorosas.com.br/beco-do-mijo-apresenta-espetaculo-no-cine-teatro-recreio-no-sabado-e-domingo/
https://portaldorosas.com.br/beco-do-mijo-apresenta-espetaculo-no-cine-teatro-recreio-no-sabado-e-domingo/
https://miis-ro.org/joeser-alvarez
https://miis-ro.org/joeser-alvarez
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Figura 9: “Inventário das Sombras”. Coletivo Madeirista, 2009. 

 

Fonte: < https://miis-ro.org/joeser-alvarez> 

 

Em 2012, pelo projeto Palco Giratório do SESC Rondônia, Mahmoud Baydoun 

(1990) com a performance “DogMAN”, percorre a cidade como um cachorro, preso a 

uma corrente e coleira, com um cone desses utilizados para impedir que o animal alcance 

com a boca outras partes do corpo. A artista Cecí é quem segura a corrente e o conduz 

por um passeio que percorre as principais ruas da cidade.  O artista realizou um 

experimento performativo intitulado “Angoisse: Jantar Antropofágico” (2012), em que 

cozinhava um coração bovino com diferentes líquidos de seu corpo, incluindo sangue 

retirado durante a performance por um enfermeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miis-ro.org/joeser-alvarez
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Figura 10: “DogMAN”. Mahmoud Baydoun, 2011. 

 

Fonte:  

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152127621045106&set=a.10152

127612000106>. 
 

 

 

O artista Rafael Barros, a partir de um convite do SESC Rondônia, realizou uma 

ação performativa em processo de pesquisa, até então intitulada “TRANSformação” 

(2014), sendo apresentada na abertura do Palco Giratório RO 2015. A partir desse convite 

o artista envereda em investigações sobre o tema e no decorrer do processo criativo 

elabora “(In)Visibilidade” (2016), uma proposta performativa que engendra reflexão a 

partir das “trans-identidades” em vias públicas em uma combinação de vários elementos 

durante o seu ato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152127621045106&set=a.10152127612000106
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152127621045106&set=a.10152127612000106
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Figura 11: “(In)Visibilidade”. Rafael Barros, 2016. 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/RafaelBarrosArtista/photos/a.185408372819005

0/2041553409443080> 

  

 

 

Elizeu Braga6 (1985), nascido numa vila à beira do rio, em um dos distritos de 

Porto Velho, apresenta em suas performances a força e resistência das palavras. Diante 

da violência simbólica que experimentou nos primeiros anos na cidade e aprimorou, ainda 

mais, seu ofício de contador de histórias através de produções artísticas oriundas dessa 

busca pela identidade ribeirinha, pois enfrentou o preconceito contra os que, como ele, 

vêm da beira do rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://revistacaliban.net/a-for%C3%A7a-imaterial-de-elizeu-braga-poeta-e-performer-beradeiro-
33330465eb91. Acesso em 20 set. 2021 

 

https://www.facebook.com/RafaelBarrosArtista/photos/a.1854083728190050/2041553409443080
https://www.facebook.com/RafaelBarrosArtista/photos/a.1854083728190050/2041553409443080
https://revistacaliban.net/a-for%C3%A7a-imaterial-de-elizeu-braga-poeta-e-performer-beradeiro-33330465eb91
https://revistacaliban.net/a-for%C3%A7a-imaterial-de-elizeu-braga-poeta-e-performer-beradeiro-33330465eb91
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Figura 12: “Boi Monumento”. Elizeu Braga, 2020. 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=30538972146948

77&set=pb.100002238867484.-2207520000..&type=3>  

 

 

 

Cláudio Zarco, ator e dramaturgo, desenvolve pesquisas abrangendo os estudos 

sobre o corpo como estratégia de problematização do “normativo” através do diálogo das 

linguagens da performance, da dança-teatro, da fotografia e do desenho. A performance 

“Homo Consumericus” (2017), permite observar o comportamento da sociedade em 

relação à influência dos padrões de consumo do indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3053897214694877&set=pb.100002238867484.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3053897214694877&set=pb.100002238867484.-2207520000..&type=3
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Figura 13: “Homo Consumericus”. Cláudio Zarco, 2017. 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213075590937982

&set=t.100000041945893&type=3> 

 

 

 

Amanara Brandão (1997), atriz e escritora portovelhense, se intitula “artista 

afroamazônida”. Na performance “Seu Lixo” (2017), a artista aborda questões sobre 

consumismo e o descarte de materiais na produção de lixo diário na capital Porto Velho, 

situada à beira do Rio Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213075590937982&set=t.100000041945893&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213075590937982&set=t.100000041945893&type=3
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Figura 14: “Seu Lixo”. Amanara Brandão, 2017. 

 
Fonte: < https://www.forumperformanceartenorte.com.br/amanara-

brand%C3%A3o>  

 

 

3 A DANÇA COMO AÇÃO PERFORMATIVA 

 

Talvez a bacana ideia seja pensar em um corpo performático não apenas 

como o corpo que se mostra, um corpo que se apresenta, um corpo que 

se espetaculariza, mas sim como o CORPO INVENTIVO, o CORPO 

INQUIETANTE, um corpo disposto a ocupar um lugar fora de lugar. 

(Airton Tomazzoni7) 

 

Pode-se dizer que a dança como ação performativa não é o mesmo que dança de 

repertório8. Ela vai em uma direção oposta ao balé de repertório que está conectado e 

ainda preserva atitudes e gestualidades de uma classe social: nobres, príncipes, reis e 

                                                           
7 Airton Tomazzoni é coreógrafo, jornalista e diretor do Grupo Experimental de Dança da Cidade de Porto 

Alegre. Doutor em Educação pela UFRGS. Atuou como professor do Curso de Graduação em Dança da 

UERGS, nos anos de 2003 a 2011. Dirige o Centro Municipal de Dança da Prefeitura de Porto Alegre e é 

curador do Festival Internacional Dança.COM – corpo, performance e tecnologia. Integra a equipe de 

pesquisadores da Base de Dados do projeto Rumos Dança, do Itaú Cultural. Disponível em: 

<https://spcd.com.br/verbete/airton-tomazzoni/>. Acesso em: 20 fev 2022.  

8 Evidentemente reconhecemos que, as bailarinas e bailarinos performam com o corpo no espaço uma série 

de ações de repertório do ballet clássico, mas ao mesmo tempo não fazem “Performance” enquanto 

linguagem artística contemporânea, que abarca movimentos de rupturas e questionamentos sobre a estética 

e as formas pré-estabelecidas na Arte.   

https://www.forumperformanceartenorte.com.br/amanara-brand%C3%A3o
https://www.forumperformanceartenorte.com.br/amanara-brand%C3%A3o
https://spcd.com.br/verbete/airton-tomazzoni/
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rainhas. A monarquia criou, portanto, modos do corpo se portar no salão. São corpos que 

reportam modos de estar em cena, e que são reproduzidos e mantidos nos corpos de 

bailarinas e bailarinos, independente do contexto sociocultural em que está situado esses 

corpos. Assim, essa gestualidade pré-estabelecida e decodificada do balé palaciano se 

afasta daquela “primeira dança”, mais próxima do rito e suas especificidades.  

A dança enquanto ação performativa também não é determinada por um processo 

coreográfico. Ao contrário, pode-se dizer que a dança como ação performativa estaria 

mais próxima dos experimentos e investigações da bailarina norte-americana Isadora 

Duncan (1827-1927) que buscou referências nas imagens iconográficas, nos frisos e 

pinturas de vasos que retratavam ações e gestualidades da antiga Grécia; promovendo sua 

dança livre com o objetivo de ir para além daqueles corpos institucionalizados pelo balé 

clássico de matriz europeia. Duncan está muito próxima da dança como ação performativa 

porque ela parte de um princípio que é o da liberdade do sujeito que dança e que parte do 

movimento autoral. Isso muda o centro de força para o plexo solar, diferente do 

determinado pelo balé, abordando outras qualidades de movimento. 

Dito isto, a dança como ação performativa se distancia do repertório acadêmico, 

pois ela se volta para o sujeito, para suas idiossincrasias, para o seu corpo e suas 

particularidades, para a partir disso a/o artista criar uma série de gestualidades que não 

estão fixadas por um libreto ou por uma comunidade de especialistas em balé. Ao 

contrário do balé de repertório, a dança enquanto ação performativa coloca em cena 

corpos, no plural, e não a estética de um corpo ideal, predeterminado com suas técnicas e 

gestualidades decodificadas. São corpos que buscam ir além do virtuosismo técnico 

promovido pelo balé de repertório, instigando o público sobre a ideia preconcebida de 

“uma dança”. Podemos dizer que a dança enquanto ação performativa estaria mais para 

um “acontecimento de corpos”, voltada para provocar percepções e sensações em 

movimento, que busca despertar e instigar percepções dos espectadores de diversos 

modos, já que para se completar, a obra precisa de um espectador e cada espectador, 

inevitavelmente, percebe-a de maneira única. Partindo da premissa que essa questão da 

relação obra e público é um ponto fundamental quando se trata de performance, as 

fronteiras com a dança se cruzam, se interseccionam, entrelaçam. 

De acordo com Renato Cohen, “[...] a performance é antes de tudo uma expressão 

cênica” (COHEN, 2013, p.28). E é nesse viés da expressão cênica que se intenciona 

estabelecer o corpo na performance, pelo percurso e interesse próprios da linguagem. A 

performance é um ato organizado no tempo e no espaço, e como linguagem artística é 
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fronteiriça, híbrida e caleidoscópica; que problematiza e relativiza as categorias de tempo 

e espaço, bem como expande a noção de corpo expressivo e suas possíveis “danças”. 

Considerando a dança enquanto acontecimento do corpo e que o ato de dançar é sempre 

algo que faz tangência no pensamento - algo do corpo que se dispõe ao pensamento - ela 

se precipita, se anuncia, se enuncia, acercando-se daquele que se move, uma manifestação 

no tempo. Corpo. Dança. Indissociáveis. Para Ana Cristina Colla e Renato Ferracine: 

 
Quando digo corpo, digo multiplicidades, atravessamentos, 

contaminações, linhas de forças múltiplas, ressonâncias, devires, 

afetações, emergências, experiência, encontro, memória, criação, carne, 

língua. Tudo junto e misturado. De boca cheia. (COLLA; 

FERRACINE, 2019, p. 120) 

 

Para além das influências da linguagem performance podemos destacar alguns 

movimentos artísticos (expressionismo, futurismo e o dadaísmo) que passam a instigar os 

processos criativos em dança; igualmente, podemos também apontar outras investigações 

artísticas que contribuíram para a pesquisa criativa em dança, como por exemplo as ações 

e atividades artísticas da Escola Bahaus, na Alemanha e posteriormente na sede 

estadunidense; do movimento artístico do Grupo Fluxus (1960-1970) e do grupo Judson 

Dance Theater (1962-1964). Renato Cohen (2013) diz que o happening vai se nutrir de 

tudo o que há de inovador nas diversas artes e que a dança vai nutrir-se das expressões de 

Martha Graham (1894 – 1991) e Yvonne Rainer (1934), influenciando muitos artistas 

performáticos que surgiram mais tarde.  

Por volta de 1960, notáveis transformações começaram a aparecer nas concepções 

de trabalho das danças contemporâneas, que tinham como característica principal 

diversidade de movimentações e uma maior liberdade de criação, sem se deixar pautar 

por uma única técnica corporal, pois segundo Denise Siqueira, a dança contemporânea é 

“fruto da experiência do balé clássico, da dança moderna, da dança expressionista, de 

influências orientais e de modos recentes e urbanos de se movimentar, como o hip-hop e 

a street dance” (SIQUEIRA, 2006, p.107). Aqui acrescentaria também outras técnicas 

corporais como as técnicas somáticas, a capoeira, algumas técnicas das artes marciais, 

além da movimentação baseada nas ações cotidianas, priorizando as idiossincrasias de 

cada sujeito-corpo. 

Na dança enquanto ação performativa, as singularidades e subjetividades são 

representações da sociedade que se mobilizam num processo político-artístico dialogando 

com a possibilidade de negociar, transformar e traduzir práticas, pensamentos, 
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posicionamentos, ideias e ideais costurando alguns caminhos trilhados. Apresenta-se em 

várias conexões a partir do momento, afetando e sendo afetada pelo mundo que a rodeia. 

Busca ampliar as percepções, estar aberto a novas possibilidades, trabalhar a dança com 

um vínculo artístico-político-social, torná-la acessível a todos, enveredar pelo caminho 

das incertezas buscando alçar novos voos, almejar a transformação, desvincular-se do 

padronizado, do tradicional e principalmente valorizar as singularidades coletivas, estas 

são algumas características da dança como ação performativa. 

Seguindo a linha de raciocínio apresentada por Preston-Dunlop e Sanchez- 

Coolberg (2010), citado por Karina Almeida e Sayonara Pereira, no artigo “A 

Performatividade na Dança” (2020, p.181), “não existe mais uma clara divisão entre o 

que é intrínseco a uma performance e o que é extrínseco”. Coreógrafos contemporâneos 

em seus processos criativos têm utilizado vários códigos da linguagem corporal no 

potencial da criação artística, recorrendo às tensões, resoluções, direções, velocidades, 

ritmos, dinâmica das formas e movimentos no espaço físico. Para que o processo criativo 

coreográfico tenha sucesso e alcance seus objetivos precisam, entre outras coisas, estar 

pautados na liberdade criativa e na imaginação. Estar engajado na realidade do cotidiano, 

desenvolver vocabulário próprio e veicular valores estéticos, filosóficos, socioculturais, 

políticos e ideológicos. Desse modo, para Karina Almeida e Sayonara Pereira:  

 

A performatividade na dança se caracteriza não pelo que ela “diz”, mas 

pela experiência que produz. E, também, por um investimento em 

composições que exploram o “aqui e agora”, o risco, a fragmentação, a 

não linearidade narrativa, um tipo de continuidade desvinculada da 

ideia de causa-efeito, o paradoxo, a acumulação, a colagem, a 

processualidade, os espaços alternativos e específicos, a fronteira entre 

dança e não dança, a justaposição e sobreposição de camadas de 

movimentos, imagens, textos, dentre inúmeras possibilidades, que têm 

sido apropriadas e transformadas por determinados artistas, como os do 

Judson Dance Theater, Pina Bausch, Anne Teresa De Keersmaeker, 

Wim Vandekeybus, a partir de uma teia interdisciplinar desde o início 

do século XX. (ALMEIDA; PEREIRA, 2020, p. 183-184)  

 

Considerar a importância dessa “teia interdisciplinar” que a linguagem 

performance propicia e sua relação com as Artes Cênicas nos permite entender que no 

atual estágio contemporâneo da dança, este espaço de fronteiras vem configurando-se 

cada vez mais por seu caráter vulnerável, pois, segundo Cohen, “a performance, na sua 

própria razão de ser, é uma arte de fronteira que visa escapar às delimitações, ao mesmo 

tempo que incorpora elementos de várias artes” (2013, p. 139). Essas áreas limítrofes 

estão cada vez mais tênues e híbridas permitindo diversas experimentações, articulações, 
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deslocamentos, negociações de ideias, pensamentos e maneiras de mover-se no processo 

de construção artística em dança.  

Para Jussara Setenta (2008), 

 

A compreensão da performatividade nos leva a identificar propostas 

que indicam diferentes modos de pensar como se faz dança e, também, 

pensar as implicações políticas e estéticas desse fazer. Faz pensar para 

repensar essas instâncias - política e estética - no próprio fazer, no 

presente do fazer. Pensar performativamente cria uma tensão nos 

modos como o corpo se move em sua própria dança. O corpo é o seu 

assunto, daí a necessidade dele produzir os movimentos que sejam 

capazes de reconfigurar os limites e as potencialidades do seu dizer – 

daí, também, a necessidade de inventar o modo desse dizer ser feito. O 

corpo é o foco primordial e indispensável para se pensar/estar o/no 

mundo. E quando se trata do corpo que dança, sucede o mesmo. 

(SETENTA, 2008, p. 84) 

 

Pensar o corpo na dança enquanto ação performativa é desconectar-se da imagem 

de “um” corpo com formas pré-estabelecidas, que delineiam e organizam a dança a partir 

dos materiais conhecidos, decodificados e “cristalizados”. Não se trata de inventar novos 

modos de sistematizar materiais já criados. O corpo performativo é um corpo em estado 

de significação contínua. No trabalho com a performatividade, a dança contemporânea 

vai se manter em um processo continuado de reconfigurar-se, e lidar com a 

performatividade na dança instiga um processo de inventar danças.  

 

3.1 DA PISCINA AO CANTO QUIETO: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

CRIATIVAS 

 

3.1.1 O Mergulho na Piscina  

 

O início desse arriscar-me no campo da performance surgiu a partir de um convite 

do “Fórum Performance Arte Norte”, projeto de pesquisa coordenado pelo prof. Luiz 

Daniel Lerro e que foi institucionalizado, em 2018, pelo Paky'op Laboratório de Pesquisa 

em Teatro e Transculturalidade do Departamento de Artes, Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). De acordo com o site9, o fórum é um espaço presencial e virtual capaz 

de fomentar diálogos sobre propositores que assumem o campo fronteiriço da 

                                                           
9 https://www.forumperformanceartenorte.com.br/. Acesso em: 06 de fev. de 2022. 



 
 

 44 

performance como foco de investigação criativa. Foi a primeira experimentação 

assumidamente no campo da performance. Não era a dança que estava sendo chamada à 

cena e ao mesmo tempo ela teria que ir comigo, pois já está em mim, eu-corpo. O convite 

partia da performance e, até então, essa me era apenas um desejo de experienciação ao 

qual eu ainda não havia me lançado. Assim, de imediato algumas dúvidas e questões sobre 

o fazer se apresentaram, como por exemplo: Quais referenciais demarcam as linhas entre 

dança e não dança, entre a dança e a dançarina, entre o movimento dançado e a ação-

gesto, entre o depois e o agora? 

Na primeira edição do "Mercado Performance Arte PVH", evento realizado pelo 

“Fórum Performance Arte Norte”, que aconteceu no dia 31 de maio de 2019, o Museu da 

Memória Rondoniense disponibilizou suas instalações para que o público presenciasse as 

intervenções performativas realizadas por discentes da Universidade Federal de Rondônia 

e artistas-performers do Norte, em uma ação artístico-investigativa. 

A primeira edição buscou refletir novas interpretações propondo ressignificar as 

instalações do “Palácio Presidente Vargas” e, através dos corpos e inquietações dos/as 

atuantes/performers, subverter os espaços desse Palácio que fora a sede oficial de todos 

os governadores do Território de Rondônia até 2015, funcionando como a central 

administrativa do Governo. Corredores, salas, escadas, piscina e varanda, foram ocupados 

com ações performativas numa busca de rasgar e reverter “os topos daquele território 

cravado literalmente em uma encruzilhada, com muitas histórias: políticas, econômicas e 

politicagens”. Atualmente o prédio abriga o Museu da Memória Rondoniense, que tem 

um espaço dedicado a contar as histórias dos governadores de Rondônia, além de 

apresentar peças arqueológicas e obras de arte, possui o Centro de Documentação 

Histórica do estado, fotografias, jornais, livros e documentos históricos. 

A piscina, que ocupa a área central do prédio, foi o local escolhido pela artista-

pesquisadora para a ocupação com a performance “Cenas Cotidianas”. Aquela piscina 

“plantada” no meio do pátio central de sede administrativa do governo, inusitada e 

curiosamente ali situada, seria um lugar para os políticos e os ilustres senhores, 

envolvidos no comando das decisões políticas e politiqueiras daquele período, se 

banharem? Talvez estivesse ali apenas para que esses distintos homens da época 

pudessem, em momentos de extremo calor amazônico, olhar a água pensando em sua 

liquidez refrescante na pele? Serviria aquela piscina para criar peixes? Qual importância 

de uma piscina rasa cravada naquele espaço voltada para o céu?  
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Estas e tantas outras perguntas-provocações serviram como “gatilhos” e não 

necessariamente buscava respostas. Serviam, ao contrário, para causar em mim estados 

emocionais e colocar em movimento as ideias que percorriam o meu “corpo-memória”. 

Conjunturas, incertezas e incômodos que poderiam auxiliar no processo criativo. Assim 

comecei em passos miudinhos a princípio, por fim, me joguei mergulhando nessa piscina. 

“Cenas Cotidianas” foi concebida a partir desse incômodo quanto a inutilidade dessa 

piscina, totalmente fora de contexto.  

A partir de agora passo a descrever a organização da performance, os objetos 

utilizados e as ações envolvidas. Em cena uma mulher, vestida com um “elegante” vestido 

de gala, verde/azulado, beirando ao cafona. Na cabeça porta uma sacola de plástico de 

supermercado como se fosse uma tiara de brilhantes. A piscina está repleta de sacolas de 

plástico, de diversos formatos e cores, as águas são plásticos que boiam. Na borda, no 

deck da piscina um balde com gelo e uma garrafa de espumante. A sequência de ações é 

simples, mas impregnada de signos e significados: ela pega a garrafa de espumante versa 

na taça de “cristal” e degusta o champanhe como se estivesse banhando nas águas do 

caribe. E assim continua, sorvendo o líquido e ao mesmo tempo mergulhada no descarte 

plástico, produzido por uma sociedade de consumo frenética. 

Escolhi as sacolas de plásticos para encher aquela piscina, que está sempre vazia, 

para evidenciar o descarte de resíduos plásticos no ambiente, cada vez mais presente na 

sociedade de consumo na qual vivemos. Cada vez mais consumimos coisas, produzimos 

lixo e descartamos sem a menor preocupação de para onde ele vai. É como se ao tirarmos 

de nossas vistas, esse lixo não existisse mais. Ignoramos que os oceanos e rios estão cada 

vez mais tomados por plásticos e, principalmente aqui, no estado de Rondônia, na região 

Norte, com a falta de tratamento adequado aos resíduos e ao caos gerado pela falta de 

tratamento adequado ao lixo produzido sobretudo nas grandes cidades. Em alguns braços 

de rio e igarapés, já não se vê mais a água, mas plásticos: sacolas, garrafas pet e outros 

dejetos. A água, elemento feminino, arquétipo de presença da mulher é substituída por 

sacolas de plástico, resíduos do consumo capitalista que me remetem ao universo 

masculino. Assim, uma mulher dentro de uma piscina, que deveria estar cheia de água, é 

atravessada por esses elementos de descarte, representantes máximos de uma era que 

promove o consumo desenfreado e irresponsável me levou a pensar que as sacolas 

deveriam enchê-la, pois remetem a um universo masculino, representam o capitalismo, o 

consumo. 
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Figura 15: “Cenas Cotidianas”. 2019. 

 

Museu da Memória Rondoniense. Fotografia: Mário Venere. 

 

Ao retratar essa mulher que toma distraidamente “seu” champanhe na borda da 

piscina busquei de algum modo revelar e provocar essa realidade de consumo 

irresponsável que se senta em uma piscina para se descontrair e se eximir de suas 

responsabilidades. No entanto, busco romper com esse lugar comum ampliando a 

percepção do espectador, sobretudo quando contrasto em um mesmo corpo materiais 

“gatilhos” distintos, como por exemplo: a sacola de plástico na cabeça para cobrir o 

cabelo; e o vestido de “gala”, que para alguns pode ser símbolo de status e para outros a 

cafonice de uma sociedade conservadora e provinciana.  

Quanto ao ato de coletar essa quantidade enorme de sacolas para encher a piscina, 

devo dizer que foi, no mínimo, um processo curioso. Pois foi durante a coleta que percebi 

o quanto produzimos, acumulamos e descartamos plásticos. As pessoas me entregavam 

volumes e mais volumes de sacolas com um certo alívio, pois se livravam delas, dando 

talvez aquela falsa sensação de ter resolvido o problema de descarte, sentindo-se menos 

culpadas, quem sabe? Durante os momentos de juntar uma quantidade de sacolas que eu 

supunha que seria suficiente para encher a piscina, pois não tinha como mensurar quantas 

sacolas precisariam para dar o volume necessário, tive dimensão de quantas pessoas tem 

sacolas de sacolas plásticas guardadas, o quanto produzimos, acumulamos e descartamos 
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plásticos. Sim, as pessoas me entregavam volumes de sacolas com um certo alívio de 

poderem se livrar delas e sentirem-se um pouco menos culpadas por tanto lixo.  

Algumas pessoas reclamaram que nos supermercados os empacotadores 

distribuem os produtos em muitas sacolas, e ao indagar o motivo de não intervirem para 

que as compras sejam embaladas em menos sacolas, eles não sabiam responder com 

algum argumento que os convencesse a si próprios. Isso me leva a pensar que, se 

confrontados com essa questão de minimizar o lixo, elas/eles teriam consciência de que 

agem com irresponsabilidade ambiental e que o acúmulo de sacolas plásticas descartadas 

na natureza é um problema. Coletar e juntar sacolas me levou em uma dimensão inusitada: 

sentir-me sacoleira, e isso reverberou cantos quietos dentro de mim. 

Em referência a escolha do vestido devo destacar, antes de tudo, que todos os 

objetos foram escolhidos de modo criterioso, pois compreendíamos que eles deveriam 

funcionar como “gatilhos” disparadores de sensações e inquietações para o público. 

Assim, o vestido longo de cetim com uma flor, imensa, nas costas dava um ar de cafonice 

à essa mulher que bebia seu champanhe despreocupadamente, enquanto se banhava nas 

sacolas-lixo. Cetim é um tecido comum em vestidos de gala aqui na cidade de Porto 

Velho, mas não somente; mesmo não sendo um tecido nobre, ele representa uma tentativa 

de ser chique nos trajes de festas pomposas. Para completar a figura, determinamos que 

a performance deveria ser assistida a partir de uma perspectiva de cima para baixo, 

fortalecendo os elementos visuais e o volume de sacolas de plásticos. O tempo, ritmo, a 

dinâmica, as linhas e as mudanças de direções foram marcadas, mas sem exclusividade, 

pela música “Primavera”, de “As Quatro Estações” de Antonio Vivaldi (1678 – 1741), 

que também contribuiu para esse estranhamento que buscávamos.  
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Figura 16: Cenas Cotidianas, 2019. 

 
Mercado Performance Arte Norte. Fotografia: Isis Sartorato 

 

Os estímulos para a construção desse corpo-persona foram provocados, como 

mencionado anteriormente, pela ressignificação desse lugar, pela subversão da ordem. 

Portanto, aquela dança enquanto ação performativa, situada naquela piscina somente faz 

sentido naquele lugar, naquela arquitetura, já que foi criada a partir de um estranhamento 

e consequentemente sua ressignificação. Dito isto, para criar as ações e a partitura 

corporal da persona tentei partir de um pensamento não-dançado, um experimento 

corpóreo-poético de uma “não dança”. Como não trazer a dança para a cena num corpo 

que até então só se manifestava em arte através do movimento dançado, ainda mais sendo 

o corpo, suporte da dança e da performance? Havia um desvio? Enfim, não era capaz ali 

de despir-me da dança e de forma “marginal” ela estava comigo durante a construção 

corporal da partitura de movimentos. A relação entre o ato de performar e a imagem do 

corpo feminino me provocaram a imaginar essa mulher movendo-se em sua piscina de 

sacolas plásticas. 
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A partitura de ações compreendia gestos de servir a taça com champanhe e 

bebericar em pequenos goles; essa sequência de ações se repetia continuamente e, através 

de atitudes reproduzidas em meu corpo coloquei:  o afrontamento; a petulância e a 

irreverência enquanto formas-movimento dessa persona, que sozinha ocupando aquele 

lugar que deveria ser um espelho d’água para refrescar os olhares dos homens políticos 

que por ali passaram, não ignorava os olhares ao redor e estendia a taça num brinde a ela 

mesma. Não era um convite para que o público com ela brindasse, ao levantar sua taça 

em direção aos espectadores, aludia a um troféu, um prêmio por desbravar aquele inóspito 

território. Essa mulher solitária, segura de si, com ar de sarcasmo e ironia, movia-se fluida 

e livremente por aquele território conquistado naquele momento. Desse modo, em se 

tratando de determinar uma possível categoria, poderíamos dizer que a performance 

“Cenas Cotidianas” entraria no rol daquelas performances que abordam questões acerca 

do meio ambiente, sendo evidentemente também atravessada por questões feministas. 

Dando continuidade, passarei a relatar as experiências vividas a partir de uma 

conexão entre a performance “Cenas Cotidianas”, realizada no “Fórum Performance Arte 

Norte” e a performance “Canto Quieto”, realizada no evento “19Distâncias” também 

promovido pelo fórum. Essas experiências convergem de algum modo e me atravessam, 

com questões que me acompanham e inquietações que transpassam essa artista-

pesquisadora, essa performer solitária, uma “peixa” a imergir nas águas caudalosas de 

processos solitários. Em ambas as performances, uma mulher só em cena com seus 

problemas e seus objetos a partir de uma experiência individual. 

 

3.1.2 O lodo do “Canto Quieto” 

 

A vídeo-performance “Canto Quieto” surgiu a partir de uma provocação em uma 

ação artístico-investigativa em rede de computadores. Uma série de web-ações 

performativas denominada “19Distâncias”, também promovida pelo “Fórum 

Performance Arte Norte”, e que foi apresentada pela primeira vez em julho de 2020. Essa 

vídeo-performance foi criada a partir da experiência da artista-pesquisadora em situação 

de isolamento social determinado por regulamentos elaborados para contenção da 

pandemia causada pelo vírus Covid19. Trata-se, portanto, de uma vivência solitária 

permeada de sensações e descobrimentos de cantos privados até então inconscientes, 

localizados nas sombras do meu “ser-corpo”.  
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A pandemia ocasionada pela COVID-19, deflagrada no Brasil em março de 2020, 

ocasionou o fechamento de teatros, centros culturais e demais espaços possíveis para 

apresentações artísticas, incluindo a rua, já que a orientação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), devido à crise sanitária, era a de isolamento social e lockdown. Isso 

acarretou com que artistas passassem a investigar, produzir e apresentar seus trabalhos, 

tanto gravados, quanto ao vivo, utilizando as redes sociais. Além disso foram criados 

diversos projetos para o formato virtual. 

Como se trata de uma questão nova e contemporânea para todas as pessoas 

independente da região brasileira, tanto artistas do norte, nordeste, centro-oeste, sul e 

sudeste, estamos na mesma situação de investigação que nos trazem questões 

relacionadas a como produzir online com precariedade de equipamento, com 

instabilidade das redes de internet, com a falta de conhecimento do público sobre 

protocolos e mesmo funcionamento de plataformas virtuais para apresentações síncronas, 

entre outras. 

Experenciar a performance para a tela do computador fora mais um desafio, pois, 

o olhar do espectador precisaria ser conduzido para a cena no vídeo, o que diferencia de 

uma apresentação presencial. Na virtualidade, o olhar do espectador é organizado a partir 

de princípios e técnicas do audiovisual, como a perspectiva; os planos; os efeitos; a 

montagem e a edição; buscando, assim, elaborar uma narrativa voltada para a não 

presencialidade.  

Por estarmos atravessando uma pandemia, que nos obrigou ao isolamento social, 

minha casa virou minha cidade, por assim dizer. Trabalhava, estudava, criava e produzia 

remotamente pela restrição que a COVID-19 imputava. Nesse período reformei a casa: 

pintei e organizei espaços e cantos. No entanto, um corredor úmido, manchado de lodo, 

ficara sem reforma, pois algo em mim ainda não identificado conscientemente, me 

impedia de reformar e mexer naquele canto, embora tivesse todos os materiais necessários 

para isso. Aquele canto continuava intocado, o que me despertou um insight sobre os 

cantos subjetivos dentro de mim com os quais não conseguia lidar, como esse canto quieto 

da minha casa. 

“Canto Quieto” partiu de uma indagação, uma busca, uma dúvida, um incômodo. 

É sobre o canto em nós no qual tempo e espaço são dimensões áridas do ser. É um lugar 

escuro e sombrio, pouco frequentado e de difícil acesso onde temos dificuldade de 

iluminar, pois sabemos que irá provocar a formação de sombras. Reconhecemos a 
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existência do canto, ignoramos seu peso sobre os nossos ombros. Há um desconforto em 

sua escuridão, há um conforto em não ver as sombras. Deixamos quieto? Jogamos luz? 

Em cena uma mulher, com um vestido longo, totalmente branco, sentada em uma 

cadeira de balanço; no fundo de um corredor escuro, úmido e lodoso com apenas a luz de 

uma luminária direcionada principalmente para seu rosto, ela desperta para esse lugar 

inconsciente, turvo, confuso. Ao mesmo tempo que essa luz a ilumina, projeta sombras 

na parede ao lado, que a separa da rua. A atmosfera é densa e impregna a cena, 

atravessando os movimentos desse corpo que se move sem fluidez. Essa mulher coberta 

com um vestido longo e branco, sentada numa cadeira de balanço, executa gestos e joga 

com as sombras projetadas na parede. Tempo, ócio e memória se misturam ao canto 

quieto desse “corpo-casa-ser”.  

 

 

Figura 17: “Canto Quieto”, 2020. 

 

Fotografia Lua Clara. 
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 Traçar o percurso dos olhos através da câmera para os espectadores, levou a 

escolha por uma câmera que “performasse” junto com o corpo, numa tentativa de criar 

uma experiência visual, sonora e sensorial voltada para esse ambiente virtual. Criar 

trajetórias para que o espectador pudesse espiar esse “Canto Quieto” abrir uma brecha 

para ele entreolhar essas sombras difusas entremeadas com as partes ilumináveis da 

performer. Proporcionar uma possibilidade de experimentação no sentido de explorar a 

expressão do corpo, integrada às imagens; um diálogo do corpo com imagens virtuais. 

Compor esse olhar para a tela é um desafio, por vezes tendencioso. Como deixar esse 

olhar-espectador fruir de maneira livre e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência 

para dentro da cena na tela?  

A partir dessas duas primeiras experiências no campo da dança enquanto ação 

performativa foram surgindo outras experimentações, bem como as incertezas e as 

inquietações que envolvem o processo criativo em performance. Aliás, a linguagem da 

performance nos coloca nesse lugar que questiona as certezas, pois para além da 

dificuldade de estabelecer conceitos, ela nos conduz em um território inóspito. No 

entanto, essa inospitalidade é instigante para a prática do pensar e do formular questões 

práticas acerca da performance na dança. 

 

3.2 “REDOMA”: PROCESSO DE CRIAÇÃO EM VIDEODANÇA ENTRE PORTOS 

 

“Redoma”, tem como temática o enclausuramento vivenciado durante o período 

de quarentena da COVID 19. É uma obra de Kelly Sousa, diretora do Coletivo Gaia, de 

Porto Velho (RO), em parceria com a direção de Luiz Lerro, docente do Curso de 

Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia. No vídeo, duas intérpretes, 

Andréa Melo (RO) e Gabriela Guaragna (RS); duas mulheres, uma em Porto Velho e a 

outra em Porto Alegre, dançam cobertas por uma redoma, em meio à natureza. O processo 

de criação e a experiência do coletivo foi totalmente virtual assim, o processo 

coreográfico foi mediado pelas telas de computadores, através de encontros virtuais. 

“Redoma” foi realizado a partir de edital de fomento da “Lei Aldir Blanc via Edital 

83/2020/SEJUCEL-CODEC | 1° Edição Alejandro Bedotti - Eixo III - Pesquisas 

Artísticas em Artes Cênicas, Porto Velho/RO (2020)”. 
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Figura 18: Print do videodança Redoma. 

 

Inspiradas pela situação emocional gerada pela pandemia de COVID-19, as duas 

intérpretes-criadoras visitam rios e cascatas cobertas por uma redoma. A redoma, cujo 

nome intitula a obra, foi usada como principal mote criador, tanto em seu sentido literal 

quanto abstrato e simbólico. O corpo de afeto, de toque, passou a ser um corpo em que o 

contato representava um perigo de contágio. Com cada uma na sua casa, na sua redoma, 

nos desafiou em como construir um vínculo, para a criação e comunicação via tela e 

coreografar e ser coreografada virtualmente. 

A criação deu-se entre Portos, um no Norte e o outro no Sul, sendo os ensaios 

mediados através da plataforma ZOOM, em um processo intensamente colaborativo. 

Esses encontros virtuais, além do olhar da coreógrafa e diretora, Kelly Sousa, contavam 

com a experiência do diretor Luiz Lerro, que tem investigado as poéticas corporais em 

criações virtuais, especialmente no campo performativo. As duas intérpretes, a partir de 

provocações e proposições da diretora e do diretor, somavam a esse processo criativo, 

movimentos para as composições das partituras corporais da videodança “Redoma”. Essa 

experiência do coletivo, permeado por “moedinhas de troca”, isto é: por gestos e atitudes 

criados pelas intérpretes e consequentemente compartilhados e ressignificados pelos seus 

“corpos-ser”. Oito mãos e oitos pés compuseram essa obra. 

A trilha sonora minimalista da videodança “Redoma”, foi concebida e composta 

pelo músico Ramon Alves, do Desmanche Selo, de Porto Velho. Sonoridades eletrônicas, 

distorcidas e manipuladas, dialogam musicalmente com barulho de correnteza de água. 
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Tem a saturação de cores e de imagens. Variações de ritmos, leveza e densidade 

contrastam nos corpos das intérpretes-criadoras, Andréa Melo e Gabriela Guaragna.  

 

 

Figura 19: Print do videodança Redoma. 

 

“Redoma”, num sentido figurado, nos remete a aquilo que preserva, protege ou 

isola algo ou alguém. Essa redoma que envolvia, e cobria da cabeça ao pés, os corpos das 

intérpretes, foi confeccionada em tule, na cor vermelha; esse invólucro de cor vermelha 

que aludia a sangue-vida, ao mesmo tempo acena para o perigo. A crise, nesse caso, nos 

empurrou para um estado de invenção. “Redoma” nos instiga a retornar para a natureza, 

nos deixando afetar pelo desejo urgente de traspor barreiras do isolamento, encontrar o 

outro, nos sentir vivas. Terra, mata, água, pedras, correnteza em contrafluxo com os 

corpos que resistiam a ela, mas que por fim, se entregam, permitindo esse tecido ir 

flutuando nas águas correntes de um rio.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A performance chegou na minha vida com inquietações e lugares estranhos que 

ainda não estão claros, pois mexem com situações que não preveem respostas imediatas. 

No entanto, a partir dessas experiências que tive em performance percebo que as 

produções artísticas no estado de Rondônia foram incrementadas por esta linguagem.  

 Enquanto artista também observo que a performance contribuiu para o meu 

percurso enquanto artista da dança, porque sendo uma linguagem aberta e interdisciplinar, 

ao contrário da dança clássica que é mais codificada, propiciou outros caminhos de 
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pesquisa no campo do movimento e das gestualidades. Essa perspectiva mais expandida 

da performance contribuiu também no meu percurso de criação artística e, sobretudo, me 

auxiliou em percursos criativos no campo da videodança e da videoperformance. Isto tudo 

somente foi possível graças aos princípios de composição da linguagem performance que 

me deu um leque maior de possibilidades para experimentações, e não ficar preocupada 

na forma em si, que é tão valorizada pelo universo da dança, especialmente a clássica.  

A partir de minhas experiências criativas pude constatar que a linguagem da 

performance está muito mais próxima da dança contemporânea e, nesse sentido, me 

aproximo cada mais da performance sobretudo por essas características: de liberdade de 

ações gestuais; de interdisciplinaridade e de experimentação cênica. Também acrescento 

que percebi, a partir das experiências descritas neste Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), e ainda a partir das fontes pesquisadas que apresentei nesse trabalho, que a dança 

enquanto ação performativa está próxima e caminha paralela à dança contemporânea. 

 É também fundamental destacar a importância de registrar as experiências e os 

processos criativos em artes, sobretudo porque faltam registros sobre a quantidade 

efervescente de produções artísticas no estado de Rondônia em geral, por motivos da 

precariedade de acesso a esses produtos por consequência da falta de fontes de materiais 

escritos e em vídeo. Deste modo, acredito que este Trabalho de Conclusão de Curso possa 

também ser uma forma de produzir conteúdo em artes, uma espécie de registro para o 

futuro, mesmo que de forma singela, para que em um futuro próximo pesquisadoras e 

pesquisadores possam dar continuidade às pesquisas que aqui introduzi. Com relação a 

questões citadas na apresentação deste Trabalho de Conclusão de Curso, as quais 

considero “perguntas-gatilhos” é importante ressaltar que essas e outras perguntas que 

me anseiam poderão fazer parte de futuras pesquisas de pós-graduação, como mestrado e 

doutorado. 
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