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EDI
TO
RI
AL

A revista Arte Performação nasce com impulso de re-
novação, com o intuito de trazer à tona o que artis-
tas pesquisadores estão pensando e praticando den-
tro do campo da performatividade. Produzida dentro 
do Festival Performação, promovido pelo Corpo Cole-
tivo / OAndarDeBaixo, nossa edição de estreia traz cin-
co textos, os quais descortinam experiências e reflexões 
dos artistas colaboradores a partir das suas criações.  
 
POR AQUI, PRIMEIRO O VERBO: PROVOCAR. 
 
E assim foi para nós. Desde a fundação do Corpo Coletivo, 
em 2013, viemos dialogando com elementos performativos 
na criação dos nossos espetáculos, assumindo o risco, o erro 
e o inacabamento como processo de pesquisa artística.  
E o lançamento da Revista vem daí, de um desejo de as-
sumir o estudo teatral ligado à sua prática, um movi-
mento para reforçar a criação teatral como pesquisa, e a 
pesquisa como prática do teatro, um teatro provocativo. 
 
E estendemos a provocação para os autores dos cinco textos 
escolhidos, que receberam pareceres de especialistas e a 
partir das suas orientações estes artistas foram provocados 
a desenvolver uma escuta ativa e a mexer em seus textos.  
 
E é o resultado deste afeto provocativo que o leitor vai degustar. 
Esperamos que esta revista tenha vida longa, e que possa 
contribuir efetivamente nas pesquisas de outros artistas e 
que os encoraje a buscar sua própria expressão na arte.
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Atualmente, existem muitas contradições na bus-
ca pela definição e compreensão de termos como: 
mundo contemporâneo e arte contemporânea, 
pois suas manifestações são diversificadas e ocor-
rem muitas vezes de forma híbrida e multifacetada; 
estas criações artísticas vêem ocupando diferen-
tes espaços: esquinas, mídias, teatros, ruas, palcos 
e outros espaços alternativos. Manifestações que 
compõem uma ‘rede de retalhos’ entre os artistas, 
os meios de divulgação, a veiculação das obras e 
as relações destas com o espectador (consumidor) 
– temos hoje, uma rede de comunicação multicul-
tural; exemplo é o YouTube (site e/ou rede social 
que compartilha vídeos), que possibilita que um 
vídeo lançado em qualquer parte do mundo, em 
minutos seja assistido por milhões de pessoas em 
diferentes lugares.

Estes avanços dos sistemas de comunicação e do 
conhecimento ainda não possibilitaram que al-
gumas questões pertinentes ao mundo da Dan-
ça fossem respondidas e definidas, como: O que 
é Dança Contemporânea? Performance? Criação e 
Improvisação ocorrem juntas? Estas e outras ques-
tões dificultam a diferenciação e a caracterização 
da Dança na contemporaneidade.

PERFORMANCE - UMA EXPRESSÃO CONTEMPORÂNEA



PERFORMANCE - UMA EXPRESSÃO CONTEMPORÂNEA

Considero que as definições destes termos se apre-
sentem diversificadas e muitas vezes incompreensí-
veis para alguns artistas e pesquisadores (bem como 
para o espectador). É necessário e possível separar e 
classificar as manifestações artísticas Contemporâne-
as (e seus envolvidos). Alguns especialistas e analistas 
que atuam nesta área conseguem distinguir estes tra-
balhos, artistas e seus processos criativos e artísticos. 
Mas, será que estes papéis ainda podem e precisam 
ser caracterizados e definidos na sociedade contem-
porânea?

Segundo Richard (1989), o papel da Arte está rela-
cionado com a condução da humanidade para o co-
nhecimento do ‘eu’, através da revelação das idéias e 
sentimentos secretos ou não da alma humana, que re-
vela suas tendências, virtudes e vícios, e que, contribui 
para o aperfeiçoamento humano. Para Duarte (1994) a 
arte possibilita acesso a situações e experiências pré-
vias, que formalizam novas experiências, sentimentos 
e sensações, que são corporificadas no contato com a 
arte, que vai além da transmissão de conceitos verbais 
inteligíveis ou não, um processo de aprendizagem, de 
ensino-aprendizagem interativa.
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Sejam revelações, tendências, experiências prévias e 
transmissão de conceitos, o papel da Arte amplia e di-
versifica-se cada vez que um autor se propõe a con-
textualiza-la. Segundo Glusberg (2008), o retorno às 
experiências anteriores, possibilita que a intenção e as 
ações dos artistas sejam viabilizadas de acordo com 
os objetivos propostos. O sujeito possui a capacidade 
de registrar, utilizar, relacionar e diferenciar suas vi-
vências corporais (memórias), construindo o que po-
deríamos chamar de repertório corporal.

E assim, virtudes e vicissitudes humanas se caracte-
rizam como uma instabilidade do ‘eu’(s), que a Arte 
pode ou não converter em estabilidade (equilíbrio), 
através da manifestação das necessidades expres-
sivas, um ‘mundo’ que vive em constante mudança, 
assim como as civilizações, os sistemas econômicos e 
políticos. Mudanças que hoje passam despercebidas, 
pois, o que está em evidência hoje, amanhã pode ser 
considerado antiquado e ultrapassado – temos uma 
instabilidade de “gostos” na sociedade contemporâ-
nea, refletindo sobre as manifestações humanas.

Surgem hoje, novos pensamentos, novas filosofias, 
novas ‘ciências’, novas formas de manifestação artísti-
cas (ou seriam formas renovadas?). Permitindo consi-
derar a Dança Contemporânea uma expressão ‘híbri-
da¹’ , que utiliza um ‘corpo híbrido’ para se manifestar, 
que influenciou e foi influenciada por perfis estéticos 
e filosóficos, que se sucederam e se sucedem de for-
ma instável e estabilizante desde a Dança Moderna. 
Segundo Read (1981 p.29), “na arte cada elo novo é, em 
certo grau, diferente do último, e embora esteja ligado 
ao anterior, é também ligado ao que vem em segui-
da, é de certa forma única. Essa singularidade é uma 
invenção original, correspondente a certa capacidade 
do artista [...] de síntese.”.

¹ Sobre Dança Contemporânea e corpos híbridos recomenda-se o artigo: Corpo em Metamor-
fose para uma Dramaturgia Contemporânea - Roseane Melo dos Santos. Disponível em: www.
portalabrace.org/... /resumosdancacorpo.html Acessado em Novembro de 2010.
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Conforme Richard (1989), a Arte é mais que simples en-
tretenimento e divertimento, deve ser utilizada para o 
aperfeiçoamento do sujeito e da sociedade; expõe-se 
através desta “as chagas sociais: a miséria, a hipocrisia, 
as múltiplas formas de imoralidade.” (RICHARD, 1989 
p.46). Na contemporaneidade e não somente, as dife-
rentes modalidades artísticas se relacionam e auxiliam 
mutuamente na busca pelo aprimoramento do gesto, 
do movimento, do diálogo e da comunicação com o ou-
tro. Um diálogo que constrói e propõe novos sistemas 
expressivos que estruturam a Arte Contemporânea 
como manifestação e produção artística (in)constante. 

Passado, presente e futuro se entrelaçam diante do 
novo que é ‘incerto’, diálogos entre o antes, o agora e 
o depois permitem a construção de signos e códigos 
artísticos durante os processo de criação, que são requi-
sitados, (re)construídos e (re)impregnados de sentido, 
resultando novos signos para e no espectador. Perfor-
mance² que se efetiva no corpo e diante e através do 
corpo do outro, corpos que se pré-dispõem ao aconteci-
mento único, ação que se estabelece no momento pre-
sente, singular e único, fragmentação do espaço e do 
tempo que segundo Hermant (1988 p.128) “[...] o tempo 
presente só pode existir a partir do tempo passado, que 
irá permitir apreender melhor o tempo futuro.”. 

² Performance como expressão artística, manifestação do pensar, da experiência materializada, 
do habitar e se fazer objeto artístico, de engendrar-se no mundo esteticamente. Arte que emer-
ge sentidos e signos do corpo, que se instaura no ato do performer se fazer presente.
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Para Roubaud (2001), o corpo tem um papel funda-
mental e central na sociedade contemporânea de-
corrente das mudanças e transformações do final do 
século XIX e início no século XX, com a Dança Moder-
na, em que as modalidades artísticas apresentaram 
novas possibilidades de representação do corpo e de 
entendimento da corporeidade a partir do contex-
to social. Surgem corpos agenciadores e promotores 
da arte, corpos que se constroem a partir de diversas 
preparações e/ou experiências técnico expressivas, ou 
não, corpos ‘cotidianos’ e de outras modalidades artís-
ticas, corpos disponíveis para a arte contemporânea 
- corpos mediadores - “O corpo transfigurou-se assim 
num novo objecto de consumo e no grande mediador 
da cultura contemporânea, no Ocidente desenvolvi-
do.” (ROUBAUD, 2001 p.47). Corpos agenciadores de 
temas, de espaços, de diálogos e de confluência das 
artes, corpos que afetam e são afetados pela perfor-
mance, pelo espaço, pela música e pelo espectador 
(ou na ausência destes).

 Na sociedade através da Arte Contemporânea os ‘corpos’ 
procura expressar e dialogar as angústias, necessidades e as 
impossibilidades de criar algo ‘novo’, de ‘sentir-se’ novo, criar e 
recriar-se a cada gesto e ação. Um olhar para frente, que às ve-
zes, de forma obsessiva nega ou assume filosofias, ideologias, 
idéias e estilos do passado. Segundo Roubaud (2001): 

[...] fruto da aceleração da dissolução das referências e das 

contaminações sócio-culturais, étnicas e tecnológicas. [...] ex-

prime este sentimento de orfandade de fim de século, ins-

pirado no luto pelo desmembramento de antigas certezas, 

e onde a arte e estética, idealizações colectivas seculares, se 

confundem agora com o apelo ao consumo e com os gestos 

da vida quotidiana. (ROUBAUD, 2001 p.53).



TEMPO-
ESPA
ÇO
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Considerando a Performance  a partir de seus contex-
to histórico/artística/estético, hoje esta modalidade 
se configura dentro da sociedade globalizada e con-
temporânea, como uma manifestação que ultrapassa 
os a ‘idéia’ de produto final; muitas vezes, se valoriza 
mais os processos artísticos, do que o objeto artístico 
e contato com o espectador. Pois, a performance se 
constrói e manifesta em diferentes ambientes, siste-
mas e estruturas de comunicação, que ultrapassam e 
ampliam as noções de tempo-espaço. 

A Performance será abordada considerando sua atuação no 
gênero artístico, desenvolvimento resultante fusão de manifes-
tações artísticas como: teatro, cinema, dança, poesia, música e 
artes plásticas. Esta expressão está ligada a outras manifesta-
ções expressivas, os Happenings³ e a Body Art4 . Conforme Coli 
(1981) os Happenings se caracterizam como algo momentâneo 
e instantâneo, que se desenvolve de forma instintiva, sem a 
possibilidade de repetição. A ‘Body Art’ toma o corpo por tema, 
foco principal, o próprio objeto artístico criação e manifestação 
expressiva, que muitas vezes se confundem. Para os pesquisa-
dores é possível distinguir suas características e as especificida-
des, classificar e relacionar suas singularidades, semelhanças e 
diferenças, de acordo com o contexto de seus processos criati-
vos, de execução e das relações com o espectador.

³ Entre as manifestações artísticas contemporâneas, algumas são voluntariamente inconservá-
veis, para o caso mais conhecido é o dos 'happenings' (do verbo inglês to happen, acontecer), 
organizados pela primeira vez nos anos sessenta, por Allan Kaprow, em galerias de pinturas de 
Nova Iorque. A definição lapidar do happening foi dada por Salvador Dali: 'realizar um happe-
ning é criar uma situação que não pode se repetir'. (COLI, 1981 p.73)

4 Tanto a body art quanto a performance (final da década de 60 e anos 70), exigem a presença 
física do artista, ao mesmo tempo sujeito e objeto de sua arte. O corpo é simultaneamente ins-
trumento, isto é, meio e suporte. A investigação das funções corporais, das capacidades mentais 
e físicas sobre preocupações da arte corporal. [...] visando à redescoberta e ressignificação do 
corpo. Disponível em: http://www.centrocultural.sp.gov.br/pdfs. Acessado em outubro de 2010.



Conforme Salles (2004), o ambiente contemporâneo globaliza-
do e tecnológico influencia o artista, estes avanços induziram e 
conduziram a arte/artistas, aos estudos dos novos instrumen-
tos de comunicação, obtendo e utilizando novos recursos para 
manifestação expressiva. O que pode ser observado nas perfor-
mances, happenings e nos trabalhos criativos coletivos, que re-
únem várias modalidades artísticas e outras áreas da ciência. 
Conduzindo os artistas (pesquisadores e analistas da Arte) ao 
estudo e a pesquisa, permitindo novas definições aos: artistas, 
processos artísticos e objetos artísticos.  Fatos que influenciam 
a fruição da mesma, no qual, o artista pode ou não, ‘estar e se 
fazer’ presente em cena. Conforme Salles (2004):

É importante ressaltar, também que o ambiente contempo-

râneo das artes está mostrando um número crescente de ar-

tistas que lidam com as novas tecnologias [...] a necessidade 

do trabalho em equipe ou de trabalhos em parcerias [...] ge-

rando reflexões conjuntas e conseqüentemente uma poten-

cialização de possibilidades. (SALLES, 2004 p.51).
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As Performances são manifestações artísticas que co-
meçaram a ser realizada na década de 50 nos EUA, 
na Europa e também no Brasil; diferentes artistas (ou 
grupos de artistas) que buscavam o contato, a intera-
ção direta e real com o espectador – fatos e ações que 
se originaram a partir do movimento expressivo ‘futu-
rista5’.  A distinção entre performance e ‘happening’, 
ocorre na participação ou não do espectador na cena; 
a performance de modo geral não inclui à participa-
ção e interação direta do artista/ objeto artístico com 
o espectador. As performances surgem do contexto 
sócio-cultural-político e artístico das décadas de 1960 
e 1970, se relacionou e absorveu características de ma-
nifestações artísticas como: Arte Pop, o Minimalismo e 
a Arte Conceitual. 

A Arte Contemporânea se desenvolveu a partir do movimento 
social, cultural, político e artístico que ocorreu no modernismo 
do início do século XX, e que possibilitou novas experiências e 
experimentações expressivas, desenvolvidas e construídas por 
artistas/performances e por suas instalações, pelos happenin-
gs e suas interferências diretas com o público, com as impro-
visações e criações espontâneas no ato da cena, e, do contato 
interativo/interventivo com o espectador. Conforme Glusberg 
(2008, p.12) “As perfomances (ou protoperfomances) geralmen-
te nasciam de exercícios de improvisação ou de ações espontâ-
neas. Mas havia, ao mesmo tempo, uma incorporação das téc-
nicas de teatro, da mímica, da dança, da fotografia, da música e 
do cinema [...]”.

5 Esta denominação e nome foram utilizados por Filippo Marinetti, que através de ações e inter-
venções artísticas no período e nos movimentos artísticos dadaístas e surrealistas. Vivenciado 
também pelos membros da escola de arte Bauhaus e pelo Grupo Gutai do Japão, que deram 
início as performances.
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Experimentações expressivas e comunicativas que 
ampliaram as articulações entre diferentes modalida-
des artísticas, e outras áreas da ciência, intensificando 
as relações entre a Arte e a vida cotidiana na sociedade 
contemporânea; construindo “novos” paradigmas de 
expressão, trazendo a tona novas questões, estudos e 
pesquisas sobre: a Arte e a não-arte. Favorecendo uma 
contextualização teórica-prática a partir de experiên-
cias corporais e estéticas, surrealistas, futuristas e da-
daístas.

As performances se desenvolveram através da ne-
cessidade de experimentação e da liberdade de ex-
pressão. Os artistas desenvolveram seus próprios pro-
cessos criativos, que se caracterizaram muitas vezes, 
como construções artísticas aparentemente ‘inaca-
badas’ (não visão dos espectadores que não estavam 
acostumados com as novas propostas artísticas). 

Diferente dos happenings e body art, que somente ocorrem 
uma única vez, as performances, podem incluir em sua estrutu-
ração e planejamento, a inclusão de uma platéia ou espectador 
específico, se estruturando de forma dependente da colabora-
ção e participação do espectador, ou não. Quando não há par-
ticipação do espectador, as perfomances podem objetivar em 
primeira instância o registro perfomático, a pesquisa expressiva 
e a experimentação cinestésica – coletar e reunir o material re-
sultante dos processos de elaboração, construção coreográfica 
ou perfomática, que serão disponibilizados para o espectador, 
seja através de apresentações de video, fotos e outros. Cada 
projeto tem a finalidade de atingir um público específico, ou 
não, no ato da apresentação: pesquisadores, educandos, artis-
tas e curiosos.
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ARTISTA-
ESPECTADOR

Segundo Glusberg (2008), a relação entre artista e es-
pectador, é renomeada e reconfigurada através da 
performance, pois, o posicionamento e a atuação, ou 
não, do espectador possui grande relevância, as rela-
ções construídas pelo performer(s) e espectador atu-
am como norteadores da cena. Podemos considerar 
que o espectador é levado, transportado e envolvido 
pela dança ao fruir o espetáculo; pode perder a certe-
za de seu próprio peso, a noção de espaço e de tempo. 
O espectador pode se tornar outra pessoa, confundin-
do seu corpo com o do bailarino, em uma congruência 
ou aparente dependência entre o seu estado cinesté-
sico e do bailarino. 

 Segundo Godard (2002), estes aspectos ocorrem no con-
tato e na relação do espectador com a Arte, mas que na Dança 
Contemporânea, Performance e Happenings, agregam novas 
possibilidades para este estado, para esta dependência e para 
este corpo virtual. Um acordo e uma coerência podem surgir 
entre artista e espectador no ato da vivência artística, o espec-
tador deixa os seus sentimentos, corpo, idéias, emoções e inten-
ções vibrarem e atuarem em uma consonância harmônica com 
o artista/performance. Nesta congruência, ritmos são expostos 
e vivenciados, o espectador pode encontrar nas formas artísti-
cas propostas pela performance, elementos que concretizem e 
tornem seu mundo das idéias perceptível esteticamente – os 
sentimentos de ambos ganham forma e vida. 
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Segundo Duarte (1994), os sentimentos do espectador ganham 
vida na relação artista e espectador, os significados, significan-
tes e sentidos permitem uma comunicação e/ou diálogo con-
gruente e/ou mútuo.

Notem que dissemos os seus sentimentos, e não os do artista, 

que produziu a obra. Isto porque, sendo a arte uma forma de 

expressão, ela depende da interpretação, do sentido que o 

espectador lhe atribui. Como sua função não é transmitir um 

significado conceitual determinado, seu sentido brota dos 

sentimentos do público; [...] (DUARTE, 1994 p.60).

 Godard (2002) e Duarte (1994) refletem de for-
ma semelhante às relações entre artista e espectador 
(experiência de vida), a dependência e a interrelação 
entre os mesmos no ato da fruição artística, ou após 
esta; em que, despertam-se sensações, idéias, concei-
tos e emoções.

Na dança, o movimento do bailarino coloca em jogo 
a experiência cinestésica do observador, possibilitam 
diferentes relações entre bailarino e espectador, uma 
congruência que pode permanecer após espetáculo, 
o mesmo ocorre com as performances. As informa-
ções: visual, vibracional, tátil, emocional captadas pelo 
espectador, provocam experiências semelhantes em 
seu corpo, sensações internas e externas são vivencia-
das e passam a fazer parte de sua memória corporal.
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Conforme Godard (2002) a empatia ou apatia na fruição artís-
tica ocorre de acordo com o contexto da cena e a historicidade 
do espectador e do artista. Os fatores bio-psico-sócio-cultural 
e espiritual do espectador têm um papel preponderante nesta 
relação, são estes que possibilitam ou não a afinidade artística. 
Temos então, experiências do passado que dialogam (intera-
ção/intervenção) com o presente (fruição artística), e constitui-
rão novas relações destes (espectador e artista) no futuro.

As modificações e as intensidades do espaço corporal do 

dançarino vão encontrar ressonância no corpo do especta-

dor. O visível e o cinestésico, absolutamente indissociáveis, 

farão com que a produção de sentido no momento de um 

acontecimento visual não deixe intacto o estado do corpo do 

observador: o que vejo produz o que sinto e, reciprocamente, 

meu estado corporal interfere, sem que eu me dê conta, na 

interpretação daquilo que vejo. (GODARD, 2002 p.24).
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 Os happenings e as performances para Coli (1981) são 
manifestações que representam criações artísticas “efême-
ras”, o autor situa estas sob um prisma criativo de trans-
gressão e de uma “antiarte” que busca modificar a cultura 
vigente. As Perfomances, também denominadas por ‘art per-
formance’ ou performance artistística são manifestações ex-
pressivas, que atuam de forma interdisciplinar, assim como, 
as ciências na sociedade contemporânea. As performances 
se desenvolvem e percorrem os caminhos multidisciplinar, 
interdisciplinar e transdiciplinar6 , são pesquisas elaboradas 
e estruturadas, que propõem reflexões a partir de roteiros 
específicos e definidos (mas, nem todas possuem roteiros). 

Processos criativos, que são desenvolvidos e compostos por 
treinos e/ou ensaios/improviso, onde a criação e elaboração 
das cenas surgem e renovam-se numa constância, incons-
tante. Pois, o que não está definido, passa a tomar formar e 
estruturas pseudo/definidas, surgem modelos que poderão 
ser revisitados pelo próprio grupo no ato da cena. Inovar é 
um ponto em comum, desde a direção aos artistas/perfor-
mances.

Temos um grupo crescente de artistas pesquisadores, cria-
dores e intérpretes que atuam através de processos artís-
ticos performáticos, trabalhos transdisciplinares e transver-

sais, que podem ou não, proporcionar novos espaços de criação, 
de investigação e de inserção artística no mercado profissional, 
de pesquisa e de criação. Indivíduos que se dedicam ao desen-
volvimento de novas competências estéticas de comunicação 
e expressão. Atuações que estão construindo novas possibili-
dades e relações entre diferentes áreas, aproximando e inter-
-relacionando os universos das artes, das ciências e das mídias, 
tomando como base as artes corporais - dança, teatro e da per-
formance.

Novas identidades e novas histórias artísticas, de criação e 
transformação do sujeito em criador-intérprete, em intérpre-
te-criador e/ou performer(s) corporal, capazes de enfrentar 
a constante transformação artística que se vive na sociedade 
contemporânea. Profissionais que ampliam os recursos e os di-
álogos entre as técnicas corporais, através da investigação, do 
desenvolvimento e da construção de seus próprios meios de re-
presentação e criação estética. (Gardin 2007)7 .

6 Conforme a prof. Profa. Heloisa Bastos: [...] diferença entre as abordagens multidisciplinar e 
interdisciplinar. No primeiro caso, o que se busca é o agrupamento de diversas disciplinas para 
estudar um tema comum, sem identificar uma situação específica. [...] utilizando as diversas 
disciplinas, para que se possa comunicar racionalmente sobre elas. [...] uma abordagem trans-
disciplinar ocorre quando utilizamos noções, métodos, competências e abordagens próprios de 
uma disciplina dentro da estrutura de uma outra e num contexto novo. [...] É importante ressal-
tar que os conhecimentos disciplinares são fundamentais para as práticas multidisciplinares, 
interdisciplinares e até transdisciplinares. Conferir em: http://www.construirnoticias.com.br/asp/
materia.asp?id=605 Disponível em Setembro de 2010.

7 Carlos Gardin - Teatro: Diagrama a vida APROPUC-SP 31.03.09 – Disponível em: http://www.
apropucsp.org.br/apropuc/index.php/revista-cultura-critica/37-edicao-no03/369-teatro-diagra-
ma-a-vida Acessado em outubro de 2010.
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Criador-intérprete que disponibiliza seu corpo como portador 
e transmissor de recursos linguístico, é, agente e receptor de 
ideias simultaneamente, de estímulos, de experimentação, ve-
rificação, adequação, codificação e apresentação artística cien-
tífica, transmissor de conceitos (impossível o criador-intérprete 
abster-se de opinião), constrói e vivencia experiências individu-
ais, desenvolve suas próprias relações com os estados e as for-
mas dinâmicas e estáticas, com o espaço e o tempo, permitindo 
ou não a interação com o meio. 

O performer-criador-intérprete se expressa dando vida as suas 
ideias, constrói uma opinião particular e/ou coletiva, sem a ne-
cessidade de intermediários - sua arte/ciência começa a tomar 
forma na elaboração das ideias, se afirma na fruição artística 
e permanece em sua memória/história corporal, como fonte e 
subsídios para novos estudos, pesquisas e criações. Segundo 
Salles (2004), o mundo apreendido disponibiliza-se para o cria-
dor, como matéria/ideia textual que viabiliza a conexão e a cons-
trução do objeto artístico, no plano material e real, um recordar, 
re-vivenciar e ressignificar as experiências da história e da me-
mória corporal do próprio coreógrafo-intérprete, este deve estar 
atento para realizar as conexões entre o ficcional e a realidade.

PER
FOR
MER
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Conforme Hermant (1988), o sujeito possui a capacida-
de de acionar de forma consciente e inconsciente sua 
história, a partir de determinados signos e estímulos 
oferecidos pelo meio, pelo outro e por si mesmo; estí-
mulos que resultam em reações emotivas e motoras. 
Esta capacidade humana possibilita ao artista, exer-
citar e ampliar sua capacidade de experimentação, 
improvisação e criação artística a partir das reações 
experimentadas, ressignificando sua memória emoti-
va e motora. Os performers têm e desenvolvem esta 
capacidade, a de ressignificar os gestos, movimentos 
e expressões, já que realizam exercícios de improvi-
sação, de criação, ensaios e apresentações artísticas. 
Passado, presente e futuro juntos e integrados – me-
mória/história corporal que se efetivam nos corpos:

De acordo com os estímulos fornecidos para corpo e/ou pelo 
corpo, aciona-se memórias, que poderão compor as cenas/
performances. Ações que trazem à tona a subjetividade do 
criador-intérprete, seu passado, o presente e o futuro – sua 
memória corporal (subpartituras), o processo criativo e a par-
titura final. Experiências são disponibilizadas no corpo pre-
sente, como inscrições físico-emotivas - ‘posturas e impostu-
ras’- atitudes, desejos, intenções, gestualidade e movimentos 
são observados no processo criativo, esboçando as possibili-
dades futuras de partitura. 

Duarte (1994) aponta algumas relações que ocorrem entre o 
mundo íntimo (subjetivo) do artista e o mundo social (exter-
no), pois, o sujeito nem sempre se adapta ao meio, muitas 
vezes, busca adaptar este ao seu modo de viver; o artista mo-
difica, transforma e constrói seu próprio mundo, imprimindo 
sobre estes suas impressões e sentidos próprios; se utiliza das 
experiências passadas para agir, alterar e se fazer presente, 
assim, o artista se relaciona com o meio, com o outro e consi-
go – uma ação que se faz presente através de seus objetivos 
e expectativas futura - o sujeito “planeja, pensa, e então age, 
construindo o que imaginou.” (DUARTE, 1994 p.19). Mundo 
coletivo, pessoal e singular, que abrange e se estende para 
além da dimensão física, visível e concreta – o sujeito está em 
constante busca pelo ‘vir-a-ser’ construindo assim seu mun-
do real, subjetivo e simbólico.

[...] presença corporal o que unifica sujeito e objeto: pela pre-

sença corporal, sujeito e objeto aparecem como dois momen-

tos abstratos de uma só estrutura. A presença corporal unifi-

ca também o passado, presente e o futuro. O dançarino é um 

campo de presença: nele, futuro e passado se interpõem no 

presente. (DANTAS, 1999 p.110).
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Este ‘vir-a-ser’, retoma o termo e as ações desenvolvidas pelo 
performer(s), que planeja, estuda, estrutura e age a partir de es-
tímulos e respostas pertencentes ao ‘eu’ e a humanidade, que 
interpreta suas próprias criações, suas paixões e ideias; imprimin-
do, acionando e afetando os movimentos e os afetos da sua e da 
alma do espectador. 

Considerando os autores citados e as estruturas que caracteri-
zam a cena/performance muitos caminhos se descortinam para 
a PERFORMANCE – Um Expressão Contemporânea, sejam estes 
multidisciplinar, interdisciplinar e transdiciplinar ao longo das 
criações, apresentações, reconfigurações, readequações e re-
apresentações performáticas. Corpos, que podem ou não, reu-
nir, enfatizar, apresentar e priorizar emoções, pensamentos, ati-
tude política, sexualidade, ética e cidadania, de acordo com as 
intenções e pré-disposições do performer(s), do diretor(es) e do 
espectador. Corpos contextualizados na vida contemporânea – 
globalização tecnológica e multicultural. Temos em cena corpos 
multiculturais, contaminados e influenciados por várias referên-
cias. 

 É essencial que na cena contemporânea, se possa explorar 
a diversidade de procedimentos corporais e de habilidades artís-
ticas que possibilitem e ampliem a autonomia do performer(s) 
traçando, desenvolvendo, aplicando e construindo um vocabulá-
rio pessoal, um estilo próprio – não existe em cena um corpo, mas 
diversos corpos em um só - corpos reais e virtuais.

Referências bibliográficas 
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A virada para o século XXI, com a grande explosão do uso da in-
ternet para um público cada vez maior, redimensionou o modo 
de vida dos sujeitos para sempre, principalmente porque a mes-
ma se tornou cada dia mais uma necessidade, para além de um 
serviço. Haja vista o exacerbado número de horas que dedica-
mos somente aos aparelhos celulares hoje em dia. Estima-se 
que no Brasil, cada sujeito, utilize seu aparelho móvel, em mé-
dia por 3h45¹ ao dia, dando ao país o terceiro lugar no ranking 
mundial. Em tempos de pandemia, esta média sobe considera-
velmente para até 8h ao dia. 

 Este dado, facilmente constatado em qualquer ambiente, seja 
ele doméstico, de trabalho ou educacional, nos impele a ques-
tionar que tipos de sujeitos estão sendo gerados a partir desta 
relação travada com a tecnologia – que apesar de dependente, 
também traz benefícios para a vida moderna. 

A ERA DIGITAL E AS 
IMAGENS DE CONTROLE
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Sabe-se que no campo das artes cênicas, recorte que aqui 
nos interessa, os aparatos tecnológicos sempre acompa-
nharam as produções. Das chamas em lamparinas aos refle-
tores de LED, dos cenários pintados ou paisagens naturais 
aos painéis iluminados, nos palcos rotativos e cenários mul-
tiformes e até mesmo nas gravações de vídeo e áudio, na 
utilização de trilhas sonoras ou na microfonação de atores e 
músicos. 

Logo, a relação da produção cênica atrelada ao uso de tec-
nologias, nos sugere refletir também como estamos utili-
zando nossos corpos nos processos de criação e também de 
subjetivação² enquanto sujeitos para a produção de discur-
sos. Ou ainda, pode-se dizer que vivemos hoje uma crise de 
discursos e controle dos corpos causada pela era digital?   

¹https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-01/brasil-e-o-3o-pais-em-que-pessoas-
-passam-mais-tempo-em-aplicativos#:~:text=Publicado%20em%2016%2F01%2F2020,maior%20
do%20que%20em%202017. Acessado em 01/02/2021

² A ideia de modos de subjetivação é trazida aqui em consonância com os estudos do Prof. 
Cassiano Quilici, da UNICAMP – SP e diz respeito a processos de produção do sujeito. Ver mais 
em QUILICI, Cassiano Sydow. O Ator Performer e as poéticas da transformação de Si. São Paulo: 
Annablume, 2015.  



Ao olhar para a história, lembraremos que desde a Revolução 
Industrial, os corpos dos trabalhadores sucumbiram à produ-
ção desenfreada de bens e serviços a partir das máquinas. Ao 
longo dos anos, as relações trabalhistas investiram em disposi-
tivos disciplinares, utilizando máquinas para produzir além da 
capacidade manufatureira humana. Tais máquinas, desde en-
tão, operam como dispositivos de controle e poder nos corpos 
de seus operantes. Pode-se dizer que esses sistemas utilizam 
até hoje as noções de disciplina com o intuito de aumentar a 
produtividade capitalista e desestabilizar qualquer que seja a 
prática que enfraqueça as estruturas de poder. Michel Foucault 
(1987) define a disciplina como: “métodos que permitem o con-
trole minucioso das operações do corpo, que realizam a sujei-
ção constante de suas forças e lhes impõe uma relação de doci-
lidade-utilidade” (FOUCAULT, pg. 84). 

O advento das máquinas, marco do disciplinamento do corpo, 
precede a sociedade atual que vive na dita era digital, onde tudo 
é resolvido com um simples click e nossos corpos estão subordi-

nados à noção de que quanto mais possuidores de novidades, 
“conectados” com o que a indústria lança, mais realizados sere-
mos. 

A máxima ilusória de que o dia do trabalhador de classe média 
é dividido em oito horas para dormir, oito horas para trabalhar 
e oito horas para descansar, na era digital se confunde com o 
aprisionamento dos sentidos deslumbrados a cada instante “li-
vre”, com o bombardeio de novidades lançadas pela rede “so-
cial”, que sociabiliza também, ilusoriamente. O que era para ser 
um momento de descanso, se torna na verdade, uma dinâmica 
de escravidão do tempo, uma vez que temos a tentação de po-
der por vinte e quatro horas por dia e por sete dias da semana, 
“rolar o feed” de nossos celulares e consumir tudo o que o capi-
tal nos oferece de extraordinário, ambicionando uma vida per-
feita e inalcançável que nos é vendida a todo instante. E ainda, 
se antes a vida perfeita nos era apresentada pelo comercial de 
margarina na televisão, em intervalos regulares, hoje basta abrir 
um site a qualquer momento e realizar suas compras, fazendo 
de nós mesmos o grande produto em questão.  

CONTROLE
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Todo este panorama revela uma sociedade de homens e mu-
lheres que nutrem o empobrecimento de experiências estéti-
cas e relacionais, uma vez que o que é vivido “pelas telas”, exige 
rapidez, impermanência e superficialidade. Isso, socialmente, 
pode ser uma das causas da perda de escuta sensível que tes-
temunhamos nos noticiários diários. Crescentes conflitos entre 
pessoas que não se entendem, que não se respeitam, que não 
exercem o mínimo de alteridade ou empatia e que se ancoram 
nos “manuais do bem viver”, oferecidos pelos palcos virtuais, os 
mesmos que hoje são capazes de “santificar” ou “crucificar” um 
sujeito por suas ações. 

Fala-se, inclusive, no léxico virtual, de uma possível cultura de 
cancelamento³, que nada mais é que boicotar produtos e figu-
ras de grande repercussão pública por alguma atitude realizada 
pelos mesmos que desagrade a grande massa consumidora ou 
quando algum movimento social utiliza das redes sociais para 
realizar alguma denúncia, exigindo mudanças ou explicações 
a respeito do produto/questão que não lhes parece de acordo. 
Até aí, a tal cultura parece interessante, no sentido de reivindi-
cação. A questão é quando esta cultura penetra o social de um 

modo mais abrangente e se torna dispositivo de perseguição 
ou escracho, ou seja, o fato de cancelar alguém pela internet, 
pode significar o linchamento social desta pessoa, sem muitas 
vezes considerar que a mesma vive em sociedade, está inserida 
em diversas estruturas comportamentais sendo, portanto, um 
sujeito em construção constante. 

 Vemos assim, um adoecimento severo que pode comprometer 
a criação de vínculos saudáveis entre sujeitos e a manutenção 
do senso de comunidade. E é justamente este “senso de comu-
nidade” que aplicativos e redes sociais como o Facebook, Insta-
gram, Whatsapp, Youtube, entre outras, tentam vender para os 
seus usuários. Estar vinculado a elas, traz a ideia de pertencer a 
uma comunidade maior, não estar jamais sozinho, ter as suas 
ideias e sua aparência aceitas ou, performar uma vida espeta-
cular onde o palco é uma tela que cabe na palma das mãos e 
o microfone está aberto a todo instante. Ilusoriamente, não há 
limites, “você é dono do seu tempo e detém o poder da sua voz.” 
Será mesmo? 
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³ Ver mais em https://www.bbc.com/portuguese/geral-53537542 



Para tratar das questões que aqui queremos debater, vale evo-
car a imagem do microfone4 , instrumento que performa o po-
der de quem tem a voz, símbolo de quem possui o “direito da 
voz”.
Diante disso, onde qualquer sujeito tem nas mãos seu próprio 
microfone e faz de qualquer espaço o seu próprio show live, o 
que podemos esperar da produção de conhecimento e da ex-
periência advindas deste meio? As artes da cena podem, de al-
guma maneira, ressignificar este espaço? 

Bem, sabemos que a internet e toda a sua conectividade facilita 
a criação de verdades que muito rapidamente são difundidas e 
geram modos de vida, hábitos comportamentais. De estudiosos 
dos mais diversos assuntos a blogueiros instantâneos, o espaço 
para falar o que se pensa sobre os variados contextos da vida hu-
mana, se esconde em um discurso dito democrático que mais 
aprisiona que liberta. O “púlpito virtual” está disponível para 
quem se aventura a disputar a razão da vez e o microfone, nes-
ses casos, pode ser um story no Instagram, um post no Twitter 
ou mesmo o próprio instrumento, em espaços convencionais 
de poder e controle social como escolas, igrejas ou plenárias. 
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4 A título de contextualização, o microfone é um instrumento que transforma ondas sonoras 
em sinais elétricos, com a função primária de amplificar ou captar sons. Em termos técnicos 
trata-se de um “dispositivo eletromecânico que transforma as vibrações mecânicas em corren-
te elétrica.”
A origem do instrumento microfone é datada no século XVII, quando cientistas buscavam apa-
relhos que amplificassem o som. O instrumento como conhecemos hoje, passou por experiên-
cias patenteadas ou não por nomes como Robert Hooke, Sir Charles Wheastone, Emile Berliner, 
Thomas Edison e David Hughes, sendo o último, quem desenvolveu o primeiro microfone de 
carbono, que foi o protótipo de vários microfones usados até hoje. Ao longo dos anos, o instru-
mento foi sendo aprimorado devido às diversas funções que passou a desempenhar, dentre 
elas, em destaque, as transmissões de rádio, que durante muito tempo foram uma das princi-
pais fontes de notícias e entretenimento em todo o mundo. Além disso, o mercado de entrete-
nimento da música, do cinema e até mesmo do teatro, exigiam cada vez mais, equipamentos 
de melhor qualidade e maior dinâmica.



Dispondo o uso da tecnologia como modo de subjetivação, lado 
a lado com processos criativos que investigam as possibilidades 
de vocalidade do intérprete, não só no campo técnico, mas tam-
bém relacional e discursivo, eis que outra questão se faz neces-
sária: De que modo, então, a tecnologia utilizada em processos 
criativos pode auxiliar a pensar a voz em cena como instrumen-
to de potência e/ou também instrumento de poder praticado 
pelo sujeito? 

Por potência se entende aqui, processos de autoconhecimento 
do sujeito que podem ser deflagrados a partir daquilo que seu 
corpo pode. Quando, ao praticar o uso de sua voz, por exemplo, 
o sujeito conhece mais de si e realiza a manutenção estética da 
arte na própria vida. Ou, por assim dizer, se utiliza do que Baru-
ch Spinoza (2009) chama de “potência de agir”, pequenas situ-
ações motivadas por afeto5 , que geram uma espécie de tônico 
vital para o sujeito agir. 

Ao tratar de poder, evidencia-se aqui de que modo a voz pode 
ser vista nas relações que firma, como instrumento de controle, 
de dominação, tal como supracitamos a partir da noção de dis-
ciplina de Michel Foucault. 

A imagem simbólica do microfone, neste caso, evidencia uma 
sociedade ávida por mostrar sua vida espetacularizada numa 
dimensão virtual. A Vida de Instagram, por exemplo, é sempre 
perfeita e remonta os tempos áureos das telenovelas e seus in-
sistentes retratos da vida que cabem somente dentro de uma 
sala de família burguesa. Este microfone simbólico e real, aces-
sível, prático, em todos os lugares, a qualquer momento, não 
estaria operando uma Imagem de Controle? 
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5 “por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é
aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas
afecções” (SPINOZA, EIII, Def 3, 2009, p. 98)



O termo “Imagem de Controle6” articulado pela socióloga, in-
fluente feminista e professora da Universidade de Maryland nos 
Estados Unidos, Patricia Hills Collins (2000) como controlling 
images, foi traduzido pela pesquisadora Winnie Bueno (2018)7 
. As imagens de controle seriam estereótipos que remetem a 
ideias que geralmente são aplicadas às mulheres, principal-
mente as negras, e que motiva que a sociedade tenha certo 
comportamento perante elas.

“E se as mulheres negras acreditam nessas imagens, elas in-

ternalizam esse comportamento e se portam de determina-

da forma. As imagens de controle que foram aplicadas a elas 

ao longo da história, por exemplo ― a ideia de que elas eram 

como “Mammies”, mulheres destinadas a cuidar das pessoas, 

que gostam de servir outras pessoas; ou a ideia de que elas 

são sexualmente disponíveis, que de alguma forma sua se-

xualidade é um problema, de que elas estariam “mamando 

nas tetas do Estado”, a questão de ser uma welfare mother 

[termo usado nos anos 70 para designar as mães e donas de 

casa que recebiam auxílio financeiro do governo norte-ame-

ricano], de que elas não são bonitas, de que mulheres negras 

devem trabalhar e é só isso que elas seriam destinadas a fa-

zer.” (COLLINS, 2019, online)8 
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6 Ver mais em: https://www.geledes.org.br/feminismo-precisa-ser-cuidadoso-para-nao-perder-
-sentido-diz-patricia-hill-collins/. Acessado em 03/02/2021. 

7 Winnie Bueno é iyalorixá, bacharel e mestra em Direito e doutoranda em Sociologia. Integran-
te da Rede de Ciberativistas Negras - Núcleo Rio Grande do Sul. Sua importante investigação 
sobre as imagens de controle pode ser lida em: 
http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/8966/Winnie%20de%20Campos%20
Bueno_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8 Ver mais em: https://www.geledes.org.br/feminismo-precisa-ser-cuidadoso-para-nao-perder-
-sentido-diz-patricia-hill-collins/. Acessado em 03/02/2021.



A ideia central de Imagem de Controle, pode nos ajudar neste 
texto mais adiante, quando trataremos de analisar o uso do mi-
crofone em espetáculos teatrais e situações sociais, como pro-
nunciamentos públicos. Utilizo o conceito “emprestado” aqui 
uma vez que 

 [...] essas imagens não são só destinadas às mulheres negras. Todos 

os grupos: de homens brancos, de mulheres brancas, de homens ne-

gros, de mulheres negras e até indígenas tem imagens de controle 

que se aplicam a eles; eles acreditam nas mesmas imagens e agem 

de acordo com elas. As “imagens de controle” servem ao mesmo pro-

pósito no sentido de dar uma visão equivocada dessas populações 

para a sociedade. (idem, 2019, online)

E ainda: 

[...] essas imagens estão todas interconectadas. Não é só uma ques-

tão de ter um conjunto de “crenças erradas” – como estereótipos que 

se aplicam a um determinado grupo inferiorizado. É realmente en-

xergar a complexidade das imagens de controle e como elas se co-

nectam com a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. 

As imagens de controle para os homens brancos, por exemplo, po-

dem dizer que eles são líderes, que são mais espertos. E isso é positi-

vo para eles. Então, a questão olhando para os estereótipos é que o 

que tende a acontecer é você pensar que está apenas lidando com 

imagens negativas que se aplicam a determinado grupo. Mas com 

as imagens de controle, você enxerga como ideias são centrais para 

como o poder funciona. (ibidem, 2019, online)

VOZ E TECNOLOGIA – O MICROFONE COMO PERFORMANCE DE PODER 

A hipótese defendida aqui é a de que o microfone, objeto e sím-
bolo, traz consigo uma força de imagem – social, virtual e tam-
bém cênica, uma vez que tem sido corriqueiramente utilizado 
em cena - que se atrela a ideia de hierarquia de poder, ao pen-
sarmos nossa sociedade patriarcal, racista, sexista e classista – 
por isso, imagem de controle - uma vez que o instrumento é 
capaz de ampliar a voz de quem fala e construir narrativas par-
ticipantes de estruturas sociais de poder e corpos disciplinados 
para se submeter ao sistema capitalista, que constrói sujeitos-
-produtos. 

Após esboçar esta problemática, cabe aqui olhar para as ques-
tões sob a perspectiva do trabalho do ator a partir de sua voz – 
cênica e política - e do uso do instrumento microfone em cena, 
sem deixar de lado as dimensões outras já levantadas até então.



Ao mencionarmos a expressão “voz em cena”, comumente pen-
samos na voz natural falada ou cantada do ator no ato da cena. 
Contudo, podemos expandir esta noção, já que voz é fundamen-
talmente som e este, uma vez que age fisicamente no espaço, 
pode ser elaborado em cena ou para a cena, através da media-
ção de objetos como megafones, microfones, pedais, amplifica-
dores, mesas de som com efeitos9 , entre outros. Tais recursos 
ampliam as possibilidades vocais do ator e permitem a compo-
sição a partir de recursos técnico-sonoros. Ao falarmos de som 
aqui, estamos em consonância com o que pensa WISNIK (1989), 
ao definir que o som  

DO SOM À VOZ – DO 
OBJETO TÉCNICO À CENA

[...] é um objeto subjetivo, que está dentro e fora, 

não pode ser tocado diretamente, mas nos toca 

com uma enorme precisão. As suas proprieda-

des ditas dinamogênicas10 tornam-se, assim, 

demoníacas (o seu poder, invasivo e às vezes 

incontrolável, é envolvente, apaixonante e ater-

rorizante. (WISNIK, 1989, p. 28)
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Não é à toa que Wisnik nos traz a ideia de que o som é capaz de 
organizar nossa visão sobre o mundo, “criando metafísicas” e 
concepções a respeito do que pode ser visto e do que permane-
ce oculto. (WISNIK, 1989, p. 28-29). A referida voz em cena então, 
ultrapassa os limites da voz falada ou cantada na cena e ganha 
a dimensão sonora como campo de geração de signos e signi-
ficados também. E a voz, seja na dimensão musical ou não, em 
cena pode inaugurar acontecimentos que geram vínculos entre 
ator e espectador.  De acordo com TRAGTENBERG:

Deve-se notar que o uso de vozes na música de 

cena sempre estabelece uma relação mais direta 

com o espectador, uma vez que coloca a textura 

sonora em escala com a sua dimensão, “a voz é 

nosso órgão mais sensível de expressão”. Dessa 

forma, para que se obtenha um efeito de aproxi-

mação ou mesmo aquecimento na temperatura 

emocional de uma determinada situação, a voz 

humana é, sem dúvida, um elemento eficiente. 

(TRAGTENBERG, 2008, p. 144)

9 Os equipamentos citados aqui são comumente utilizados no universo musical, em estúdios 
ou similares par regular ou equalizar o som de acordo com o resultado que se espera. 

10 Dinamogenia: Intensificação de uma atividade funcional resultante da ação de um agen-
te excitador, estimulador. Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portu-
gues-brasileiro/dinamogenia/ Acessado em 05/02/2021



Talvez seja por isso que 
a imagem de uma pes-
soa frente a um pedestal 
com um microfone cha-
ma tanto a atenção11. 
Ainda que silente, a ima-
gem também “fala”. Em 
ocasiões em que se tem 
uma audiência a espe-
ra para ouvir quem vai 
falar ao microfone, há 
uma relação de sedução 
entre quem fala e quem 
escuta, quem conven-
ce e quem é convenci-
do, quem vende e quem 
compra. A máquina, tal 
como supracitado ante-
riormente, cumpre a fun-
ção de exercer poder so-
bre quem escuta a partir 
de um acontecimento. 
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 Sobre esta questão da imagem, Michel Chion 
(2011) ao pensar nos processos para o cinema, dirá 
que o valor expressivo e informativo com que um 
som enriquece uma determinada imagem, muitas 
vezes já está contido na própria imagem e assim 
estará quando esta for recordada, tamanha a sua 
eficiência comunicacional. 

 A imagem do microfone, muitas vezes exa-
cerba a noção da voz como fator principal de nos-
sa percepção visual. Bom, se há um microfone ‘à 
postos”, alguém está por falar.  Esta propensão 
que nós humanos temos de prestar mais atenção 
à voz, mesmo que em meio a diversos outros sons 
(e imagens), é chamada por Chion de vococentris-
mo.  Sendo assim, em que medidas a voz do ator 
pode se relacionar com a imagem do microfone 
em cena? 

Se naturalmente o ator conta com suas artesanias 
vocais de intensidade, altura, timbre e ritmo, pa-
râmetros comumente explorados, a partir de um 
objeto técnico, estes parâmetros podem ser modi-
ficados e acessar uma gama de sonoridades que 
“sozinho”, talvez ele não pudesse executar. 

11 Sim, para este momento, o que interessa é exatamente a imagem do chamado “microfone 
de mão”, que corriqueiramente também é utilizado em pedestais. Outros desdobramentos po-
dem surgir deste estudo, a partir de outros tipos de microfones utilizados nos corpos dos atores 
ou nos ambientes de criação, por exemplo.



O termo objeto técnico, cunhado por VALERO (2016) nos auxilia 
a pensar a função de instrumentos como o microfone na cena 
teatral. Ela dirá, sobre isso, que: 

 [...] é justamente a capacidade de considerar a 

ferramenta como um instrumento, e não mais 

como um objeto, que os torna mais criativos. 

Pois é exatamente porque ele é manipulado 

pelo ator que o objeto técnico se torna ao mes-

mo tempo ferramenta e instrumento: como fer-

ramenta, ele aumenta a capacidade do ator de 

agir sobre o seu meio e, como instrumento, ele 

permite que o ator – e, em última análise, o es-

pectador – perceba seu meio de outra forma” 

(VALERO, 2016, pg. 216)
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Sendo assim, o microfone pode alimentar o contato do ator com 
sua ação, com o espaço e com os espectadores, visto que eles 
reagem sobretudo ao que resulta desta relação. Logo, o micro-
fone também é produtor, desencadeador de uma corporalida-
de nos intérpretes, onde “o objeto técnico como uma prolonga-
ção de seu próprio corpo levaria o ator a descobrir novos usos e 
novas práticas de jogo” (VALERO, 2016, pg. 217). 

Assim, é atribuição do sujeito-ator em seu exercício de compo-
sição, manejar esferas para que o campo relacional com este 
objeto técnico se dê a serviço de funcionalidades da cena e não 
somente como mais um objeto no espaço. 

O uso de aparatos tecnológicos, dado a sua funcionalidade ins-
tantânea e já tão bem aceita por uma plateia viciada em máqui-
nas, colabora em larga escala para discutir criticamente sobre 
os corpos disciplinados que estamos gerando na era digital, em 
diálogo com o que fora investigado por Foucault. 



Outro ponto que vale notar, é que atualmente um considerá-
vel número de obras teatrais que se utilizam do microfone, este 
objeto técnico, como recurso dramatúrgico. Do ponto de vista 
da dramaturgia sonora teatral, não há dúvidas de que o inves-
timento neste quesito, possibilita um sem fim de composições 
que vão além de um simples efeito sonoro em cena. Eis aí o pe-
rigo: quando o uso do microfone em cena se torna apenas um 
adorno da “moda cênica” e não passa de um recurso 

pirotécnico, fraco em consistência e densida-

de narrativa. O próprio design sonoro deve ser 

moldado a partir da curva dramática da ence-

nação, pontuando os momentos importantes 

como cortes, ápices, clímaces etc.; procurando 

evitar sempre que possível a repetição empo-

brecedora de um determinado efeito ao longo 

da encenação. (TRAGTENBERG, 2008, p. 166)

A utilização de objetos técnicos na cena, então, deveria sempre 
estar comprometida com alguma “ideia cênica”, uma vez que o 
som, dado sua materialidade física, se relaciona com o espaço e 
chega diretamente à audiência. 

Vamos analisar então, a seguir, dois exemplos de peças teatrais 
contemporâneas e brasileiras, que utilizam do microfone em 
cena de modos diferentes e comentam a partir deste uso, ins-
tâncias discursivas da sociedade. 

A peça Aqueles Dois (2007) da companhia Luna Lunera (MG), 
evidencia o conflito de duas figuras masculinas, servidores de 
uma repartição pública, que se apaixonam e impedidos pela 
moral, descobrem maneiras de se relacionar nas pausas para 
o café do ambiente de trabalho. A obra é baseada no conto ho-
mônimo do escritor Caio Fernando Abreu e cenicamente inves-
te na imagem do que aquelas figuras têm para mostrar e es-
conder, abrindo uma discussão sobre afeto e sexualidade entre 
pessoas do mesmo gênero. 
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Por isso, o cenário aposta em utensílios pessoais como discos, 
livros, gavetas e cartas. E é na leitura das cartas que as figuras se 
utilizam do microfone, porém, não para evidenciar confissões 
das personagens, mas sim, dos próprios intérpretes. Neste caso, 
então, o microfone inaugura uma dimensão autobiográfica da 
cena, onde o desnudamento dos atores, contribui para a dra-
maturgia ficcional. Há ali a exposição da opressão sofrida pelas 
figuras por sua condição sexual, contudo o uso do microfone 
pelos intérpretes funciona como uma válvula de escape, mais 
um artifício de identificação com a audiência, que humaniza a 
trama com o compartilhamento de intimidades. 

Espetáculo Aqueles Dois. Foto: Alan Soares/ Web

Em Preto, (2017) da Companhia Brasileira de Teatro (PR), a ima-
gem do microfone em um pedestal é convocada diversas vezes 
na cena e dividida entre os atores. A obra provoca o público a 
refletir sobre temas como “lugar de fala”, sobretudo da popu-
lação negra, “sobre o racismo e negação das diferenças a partir 
da vivência brasileira e em perspectiva com o mundo ¹²” . 

O microfone ali nos impele a pensar em quem, de fato, tem tido 
sua “voz aumentada” em nossa sociedade e como a leitura que 
se faz sobre quem fala, muda de acordo com quem está falando. 
Como a sociedade escuta uma mulher com o “poder de fala”? 
E se esta mulher for negra? E se for periférica? E se tem sua 
voz mediada por um microfone, instrumento que geralmente é 
“dado” a quem “lidera” a ocasião? Nossa sociedade colonizada 
está preparada para ter mulheres líderes? 

Em Preto, a atriz Grace Passô passeia por uma suposta confe-
rência, de modo performativo, e se utiliza para isso de recursos 
tecnológicos, entre eles, o microfone, para fazer indagações a 
plateia sobre “o que é que você é e não se esquece?”, convi-
dando o público a pensar suas relações identitárias e sociais, 
se aproximando do recurso de estranhamento/ distanciamento, 
promovido nas obras de Bertold Brecht¹³. 

¹² Disponível em http://www.companhiabrasileira.art.br/projeto-preto/. Acesso: 01/02/2021

¹³ O dramaturgo Bertold Brecht e seu teatro épico, que com o efeito de distanciamento ou 
estranhamento, comentava a cena de modo político e evitava o “caráter ilusório” da represen-
tação, para que o espectador não se dedicasse apenas a “fruir a obra”, mas sim que pensasse 
criticamente à respeito da situação proposta em cena. 
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Vale citar aqui também uma passagem da peça em que a atriz 
Cássia Damasceno, está envolta por sete microfones e seus res-
pectivos pedestais e ao fundo há uma projeção de um ouvido 
de uma pessoa branca. Cássia é negra e interpela ao público 
se ele deseja vê-la cantando ou dançando um samba, jogando 
com o típico imaginário social preconceituoso quando o assun-
to é a mulher negra. A partir desta imagem, mesmo em silêncio, 
a atriz realiza potentes mediações simbólicas sobre história e 
identidade, produzindo conhecimento a partir do seu corpo e 
do uso dos objetos técnicos em cena. A imagem, performativa, 
fala do lugar de silenciamento das mulheres negras e convoca 
os ouvidos do público para uma escuta sensível. 

Espetáculo Preto. Foto: Nana Moraes / Web

Espetáculo Preto. Foto: Nana Moraes / Web
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Espetáculo Preto. Foto: Nana Moraes / Web

Em ambos os casos relatados, o microfone tem uma importân-
cia dramatúrgica e auxilia os atores-figuras-performers a insta-
lar uma discussão, um campo relacional com a plateia a partir 
de uma imagem. Desta maneira, o espaço de jogo e (re) inven-
ção de narrativas a partir da cena está inaugurado. A dramatur-
gia opera como ponto de contato com temas relevantes para a 
sociedade, motivados pela arte do “aqui agora”, potencializan-
do através dessa experiência estética o que está “entre” os ele-
mentos mediados.
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Mas, para além dos recursos técnicos do microfone, quando uti-
lizado pelo ator em cena, o que mais esta composição imagé-
tica, pode suscitar? Vamos imaginar: Uma pessoa atrás de um 
pedestal com um microfone. Qual espaço, para além do cênico, 
esta figura comumente é vista? Qual a função deste instrumen-
to para estas figuras? Quem são estas figuras? 

 Se estivermos em sintonia, você provavelmente pensou 
em uma igreja católica ou evangélica, em uma palestra ou aula, 
em uma loja de departamento, em uma banda, numa rádio ou 
mesmo numa plenária. Pastores, padres, palestrantes, profes-
sores, publicitários, políticos, vendedores, vocalistas e locutores. 
Todos utilizando o microfone para chamar a atenção de seu pú-
blico através de sua voz. Ao pensar nestas figuras, você se lem-
brou mais de homens ou de mulheres?

O OBJETO TÉCNICO COMO 
PERFORMANCE 
DE PODER

Se em cena, o microfone tem a capacidade de expandir o tra-
balho do ator, funcionando como uma extensão do seu corpo 
criativo e operando inventivamente na dramaturgia sonora e 
cênica, no espaço social o objeto e a sua performance do poder, 
dentre suas muitas funções, pode: acessar o receptor da ação 
através de um apelo sonoro, convocando a atenção do outro 
para si; informar o receptor de fatos que mereçam destaque, 
conquistando-o através do uso das palavras; doutrinar o recep-
tor a partir de conceitos políticos, religiosos ou morais, trazendo 
crenças, ideologias, modos de pensar e de agir, enfatizando-os, 
reforçando-os, destacando-os à percepção do ouvinte; entre 
outros. 

Um microfone conectado a um amplificador naturalmente 
funciona como espaço de visibilidade, dá “foco” àquela voz. Dá 
fôrma (e forma) à voz e por isso, pode operar como espaço de 
poder, como máquina tecnológica capaz de subordinar. Pode 
evidenciar também, potências discursivas ou colocar em confli-
to instâncias discursivas, utilizar do privilégio da fala para prati-
car opressão ou suscitar enfrentamentos. 
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Na política, por exemplo, muitos são os discursos emblemáticos 
que podemos citar aqui, onde uma figura utiliza do microfo-
ne para afirmar suas convicções. A seguir, trago dois deles, que 
denunciam a violência sofrida por duas mulheres eleitas repre-
sentantes do povo brasileiro. A primeira, a ex-presidenta Dilma 
Roussef e a segunda, a então vereadora pelo estado do Rio de 
Janeiro, Marielle Franco. 

O deputado Glauber Braga, na ocasião de votação para o impea-
chment da presidenta Dilma, utiliza do microfone para assumir 
publicamente sua opinião a respeito do movimento e demons-
trar sua indignação para com o presidente da sessão, Eduardo 
Cunha. Eis o “roteiro” da situação, amplamente divulgado pela 
mídia:

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ.) - Eduardo Cunha, 

você é um gângster. (Manifestação no plenário.) O 

que dá sustentação à sua cadeira cheira enxofre. 

Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado 

fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por 

Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lins 

e Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luís Carlos 

Prestes.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota, 

Deputado?

O SR. GLAUBER BRAGA - Eu voto por Olga Benário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota?

O SR. GLAUBER BRAGA - Eu voto por Brizola e Darcy 

Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Como vota, 

Deputado?

O SR. GLAUBER BRAGA - Eu voto não! (Palmas.)

(Manifestação no plenário: Fora, Cunha!) ¹4

¹4 Ver mais em: https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nu
Sessao=091.2.55.O&nuQuarto=203&nuOrador=1&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=20:44&sgFaseSes-
sao=OD%20%20%20%20%20%20%20%20&Data=17/04/2016&txApelido=PRESIDENTE&txEtapa=Com%20
reda%C3%A7%C3%A3o%20final Acessado em 05/02/2021
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Nesse caso, o deputado utiliza do microfone como performance 
de poder, a partir do seu direito de fala na plenária. Demonstra 
sua insatisfação com a situação e ainda que vez ou outra seja 
interpelado, não é em momento algum interrompido de modo 
determinado, logrando chegar até o fim de sua fala. 

Já a socióloga e vereadora Marielle Franco (RJ), brutalmente as-
sassinada em março de 2018, por questões políticas, após expla-
nar uma série de situações às quais as mulheres na sociedade 
e na política estão submetidas a viver, dentro de um sistema 
excludente e injusto, utiliza do espaço político que também lhe 
é de direito para denunciar e através da imagem simbólica do 
microfone, protagoniza um dos discursos mais emblemáticos 
da história midiática brasileira: 

Neste dia 8 de março, ocupando uma das apenas 

sete cadeiras aqui do Parlamento Municipal, preci-

samos sempre nos perguntar: o que é ser mulher? 

O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez 

com algum nível de dificuldade pela identidade de 

gênero, pelo fato de ser mulher? A pergunta não 

é retórica, ela é objetiva, é para refletirmos no dia 

a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no 

conjunto da maioria da população, como se costu-

ma falar, que infelizmente é sub-representada. ¹5 

[...] por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. 

O último dado que temos no Estado do Rio de Ja-

neiro é de 13 estupros por dia. Essa é a relação com 

a violência contra as mulheres! Tem um senhor 

que está defendendo a ditadura e falando alguma 

coisa contrária? É isso? Eu peço que a Presidência 

da Casa, no caso de maiores manifestações que 

venham a atrapalhar minha fala, proceda como 

fazemos quando a galeria interrompe qualquer 

vereador. Não serei interrompida, não aturo inter-

rupção dos vereadores desta Casa, não aturarei de 

um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posi-

ção de uma mulher eleita Presidente da Comissão 

da Mulher nesta Casa. 

¹5 Ver mais em: https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/discvot.nsf/5d50d39b
d976391b83256536006a2502/cd266fdef87ea5fc8325824a006d079d?OpenDocument  Acessado em 05/02/2021
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Tal como o discurso narra, Marielle Franco sofre diversas tenta-
tivas de interrupção de sua fala, como se pelo simples fato de 
ser mulher, esta ação inibitória, pudesse lhe impedir de chegar 
até o fim do que necessita dizer, revelando o típico controle pa-
triarcal nos ambientes políticos brasileiros. Marielle não só foi in-
terrompida, como também foi assassinada, por “ousar” enfren-
tar as muitas camadas de discriminação que carregava em seu 
corpo sujeito. 

Ambos os discursos trazidos acima, ilustram bem a imagem 
de controle produzida pelo instrumento microfone e como tal 
imagem pode colaborar para discussões a respeito do discipli-
namento dos corpos, dos papéis de gênero na sociedade, da 
cultura patriarcal e colonialista e os vários outros assuntos que 
esbarram nestes. 

Tomando como referência todo este caminho de reflexão, pro-
ponho como investigação estética (em andamento) o projeto 
Disfonia, o Golpe de Glote¹6 , na tentativa de criar instâncias dis-
cursivas e ressignificar narrativas de gênero e poder de nossos 
corpos disciplinados nesta cultura digital, que também é colo-
nialista e patriarcal, utilizando para isto jogos cênicos a partir da 
imagem de controle do microfone e da voz em cena.

O próprio nome já anuncia. Disfonia, palavra praticada na medi-
cina ou fonoaudiologia, do grego dys-+gr phōnē+ia, indica qual-
quer alteração na produção da voz¹7 . Ou seja, a partir deste pro-
cesso criativo, deseja-se questionar quais instâncias discursivas 
tem alterado a produção vocal da sociedade atual. A expressão 
“golpe de glote¹8”  é convocada aqui para operar simbólica e 
fisiologicamente. De modo simplório, podemos dizer que a glo-
te é uma região localizada entre as duas pregas vocais. Quan-
do ocorre um “golpe” na glote, pode haver uma obstrução das 
pregas vocais, um ataque brusco que “choca” a musculatura do 
sujeito quando este vocaliza, quanto mais choque, mais desgas-
te o sujeito tem em seu aparelho fonador. Disfonia, o golpe de 
glote, então, poderia ser traduzido por processos que alteram 
a produção vocal do sujeito, que em situação de ataque, fere o 
seu ser sujeito. 

¹6 Disfonia, O Golpe de Glote, é uma investigação prática proposta pelo autor deste texto e pela 
artista Natália Vargas. Teve início no ano de 2019, pesquisa e montagem, quando viajaria para 
o Chile, não fossem as manifestações locais em Santiago. Em 2020, quando o processo criativo 
retornaria e se daria a estreia, deu-se a pandemia pelo Covid-19. 

¹7 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/disfonia#:~:-
text=Dicion%C3%A1rio%20Brasileiro%20da%20L%C3%ADngua%20Portuguesa&text=Med%20Qual-
quer%20disfun%C3%A7%C3%A3o%20da%20voz,ia1%2C%20como%20fr%20dysphonie. Acessado em 
05/02/2021

¹8 Ver mais em https://www.scielo.br/pdf/rcefac/2011nahead/23-11.pdf Acessado em 05/02/2021
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Em Disfonia, o uso da voz e o mi-
crofone no pedestal exercem a 
função elementar para que o jogo 
entre os atores aconteça. Partindo 
de um conflito entre os papéis de 
gênero que as figuras em cena ex-
pressam, o objeto técnico é tam-
bém o objeto de desejo e dispu-
ta entre os dois atores em cena. 
Quem vai falar agora? Quem tem 
mais razão? Quem convence mais 
a audiência? Evidenciando assim 
as imagens de controle que esta-
mos potencialmente acostuma-
dos a lidar no dia a dia sociocultu-
ral de nossas vidas.  

Disfonia, o golpe de glote (2019) – Foto: Maria Paula Castilho
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Neste sentido, surge dramaturgicamente a necessidade de a 
obra discutir a prevalência da voz masculina sobre a feminina 
e o espetáculo se pauta nesta relação, ao refletir sobre corpos 
dominados pelas estruturas de poder. O jogo cênico se compõe 
por uma figura masculina que a todo momento interrompe ou 
impede a fala da figura feminina, remontando os diversos epi-
sódios públicos ou privados a que estamos acostumados a ouvir 
nos noticiários ou mesmo entre conhecidos. 

O espetáculo também problematiza a supervalorização da téc-
nica no trabalho do artista, quando esta deixa de produzir senti-
do e se torna apenas um “objeto estéril” de supervalorização do 
“eu”, uma mercadoria. Nisso, a imagem do microfone também 

Disfonia, o golpe de glote (2019) – Foto: Maria Paula Castilho

é explorada: o instrumento que permite “aumentar a voz”, que 
chama a atenção dos ouvintes, que delega poder ao falante, 
que remete a quem “dita as regras” – fazendo possíveis alusões 
às figuras de ditadores, de Deus, do falo masculino. 

Em uma das cenas da obra teatral Disfonia, o microfone é o mo-
tor para o acontecimento cênico. O conflito surge o ator narra o 
início dos tempos, entre o silêncio do “nada” e o som “que tudo 
criou”, caricaturando um sujeito crente em Deus. Sua parceira 
de cena, ao tentar trazer seu ponto de vista sobre a origem de 
tudo, é repetidamente interrompida e esta é a principal faísca 
que conduz o campo relacional entre as figuras e suscita a ex-
periência cênica, a partir da narrativa que cada sujeito traz para 
a cena.
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Este processo criativo se pro-
põe então, através da composi-
ção estética, discutir possíveis 
reconfigurações e significa-
dos para romper ou resistir às 
imagens de controle sobressa-
lentes no cotidiano, sobretu-
do na era digital, táteis a todo 
instante. Evidencia também a 
importância de mais e mais su-
jeitos se debruçarem a pensar 
sobre eixos temáticos como a 
cultura danosa do patriarcado, 
a não equidade de gêneros, a 
masculinidade tóxica, tal como 
levantamos aqui neste texto. 
Sendo assim, evidenciar a ima-
gem do microfone, na arte ou 
não, pode auxiliar na reflexão 
sobre estes e outros modos de 
opressão. 

Disfonia, o golpe de glote (2019) – Foto: Maria Paula Castilho
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Começo este texto, mencionando a era digital e as redes sociais 
com seus feeds infinitos, mundos perfeitos, fantasiosos e anes-
tésicos e como isto influencia em nossa produção de saber e 
de ser sujeito. Rapidamente, vamos testemunhando um esta-
belecimento de novo modo de viver que possivelmente não nos 
abandonará. Se em outros tempos, os sujeitos originários destas 
terras foram colonizados por escambos (a tecnologia da época), 
hoje estamos reféns da colonização da internet, ao passo que 
a mesma nos vende a ideia de que ao utilizá-la, somos livres e 
temos algum poder decisório sobre nossas vidas. 

E ela, a internet, esta plataforma que alavanca e destrói vozes 
todos os dias é, sem dúvidas o principal cenário para encontrar-
mos sujeitos em potencial trajetória de empoderamento, como 
também sujeitos devastados pelas estruturas de poder. 

Ora, se até os dias de hoje - sobretudo regidos pelo atual des-
governo conservador - o modelo ideal masculino praticado e di-
fundido no Brasil segue sendo absurdamente colonial-patriar-
cal (!). 

CONSIDERAÇÕES 
MEDIADAS OU NOVAS 
QUESTÕES 

O que é curioso, porém não surpreende, é que ao longo da histó-
ria, as dinâmicas masculinas sempre foram homoafetivas, haja 
vista a formação da igreja, do exército, dos esportes e da escola 
durante muito tempo. O homem aprende a idolatrar a figura 
masculina e a subordinar a figura feminina à inferioridade. 

É preciso recobrar a memória e analisar que durante todo o pro-
cesso de colonização do país, o comando sempre esteve atrela-
do à homens que utilizam de sua força física, bélica e simbóli-
ca para controlar e disciplinar e sendo assim, deixam plantadas 
nestas terras estas condutas comportamentais como modelo 
de social a ser seguido. 

E a heterossexualidade predatória, branca e violenta, que segue 
formatando sujeitos homens a habitar um mundo construído 
somente para eles, repleto de privilégios, enfraquece qualquer 
outro discurso que não segue esta lógica. Por isso a importân-
cia de resistir às imagens de controle e fazer delas, objeto de 
discussão, produção de conhecimento e ressignificação de nar-
rativas e de modos de subjetividade. Para pensar modos outros 
de experimentar a existência. 
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Que seja através delas, da arte, da internet e da tecnologia, que 
possamos reinventar o homem, repensar e refazer os homens. 
Conectar os microfones, cênicos, cibernéticos, simbólicos e so-
ciais para discutir esteticamente as imagens de controle e abrir 
caminhos para tratar de assuntos urgentes, tais como a cultura 
patriarcal a qual estamos exaustivamente inseridos e que faz 
dos homens suas próprias vítimas e mata mulheres todos os 
dias. 
     São muitos dias disfônicos e golpes de glotes a que estamos 
submetidos. Contudo, que haja fôlego.  
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“A liberdade não é uma 
condição absoluta, 
mas um resultado da 
resistência.” 

Ai Weiwei, 
artista e ativista 
político-social chinês. 

IN
TRO
DU
ÇÃO

O fenômeno artístico pode ser entendido como 
manifestação sensível do ser humano em suas 
relações com o mundo que o cerca e as deman-
das de seu tempo. Nesse sentido, pesquisar em 
arte implica pensar e experimentar as forças e 
afetos que atravessam o corpo e suas subjetivi-
dades, em sua capacidade de gerar ação e re-
flexão.

Contudo, não podemos esquecer que a ma-
quinaria dos poderes capitalistas investe pe-
sadamente sobre nossos corpos e modos de 
existência, transformando, muitas vezes, nossa 
capacidade criadora em matéria-prima e com-
bustível às suas engrenagens. Dessa forma, 
mostra-se como urgente a necessidade de in-
vestigar quais ainda podem ser as possibilida-
des da criação artística e do corpo em arte de 
gerar brechas e linhas de fuga a um cotidiano 
massificado e cada vez mais opressor. 
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Pensando-se que é pelo mal-estar da crise que se desenca-
deiam o trabalho do pensamento e seus consequentes proces-
sos de criação (ROLNIK, 2011), este trabalho busca pensar a ação 
performativa como campo de criação e produção do conheci-
mento capaz de criar curtos-circuitos epistemológicos e deslo-
car visões sobre o mundo. 

Campo de natureza híbrida, que embaralha as fronteiras entre 
teatralidade e a linguagem das artes visuais, a performatividade 
será aqui abordada em seus desdobramentos à criação como 
produtora de resistência crítica e reflexiva, força motriz gerado-
ra de fenômenos artísticos que tangenciam o desenvolvimento 
de experimentações micropolíticas.  

Assim, o presente artigo mantém como foco a análise de ações 
performativas criadas pelo artista norte-americano Bill Talen, 
mais conhecido como Reverendo Billy, obras artísticas que 
embaralham conceitos como resistência micropolítica, ativis-
mo, profanação e paródia. 

PARÓDIA E PROFANAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS DE CRIAÇÃO PERFORMATIVA E RESISTÊNCIA



Investigar os fluxos de resistência micropolítica que podem per-
mear a criação performativa, bem como os encontros entre os 
corpos, torna necessária a reflexão acerca do controle e a su-
jeição das corporeidades. Sobretudo a partir do século XVIII, e 
reverberando seus efeitos ainda no mundo contemporâneo, fo-
ram desenvolvidas estratégias que buscam a crescente equipa-
ração do corpo do ser humano com a eficiência das máquinas, 
insistindo em nos colocar como consumidores e, simultanea-
mente, produtos de um cotidiano cada vez mais utilitário e fun-
cional, construído a partir dos valores de uso e de troca. 

Nesse contexto, Foucault (2004) destaca que as chamadas disci-
plinas se constituem de metodologias de controle do corpo, em 
prol de noções como organização e eficácia, erigindo relações 
dóceis e úteis. Este filósofo se dedica ao estudo dos dispositivos 
disciplinares em relação ao corpo, quando a corporeidade passa 
a ser entendida como objeto e alvo de poder. Um corpo dócil é 
um corpo apto a obedecer e amplificar suas forças produtivas.

DISCIPLINA E 
DESEMPENHO NA 
SOCIEDADE CAPITALISTA 
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A medicina, anatomia e ciência vão se ocupando de investigar 
e manipular o corpo, associadas a normas e regulamentos que 
abarcavam as mais diversas instituições disciplinadoras, como 
o exército, as escolas e os hospitais, tendo em vista o controle 
sobre os corpos ou a correção de suas operações. Por um lado, 
busca-se aumentar a força e utilidade econômica do corpo, este 
pensado como força de trabalho, por outro se diminui a potên-
cia do corpo reforçando sua obediência. Há uma relação forte, 
assim, entre a sujeição e docilidade do corpo e as relações eco-
nômicas, sociais e culturais que o encerram, em processos que 
operam em escala molecular, no terreno sutil do “micro”.  

Por sua vez, Han (2015) destaca que vivemos uma passagem da 
sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, sobre-
tudo a partir do século XXI, quando cada sujeito é convocado e 
estimulado cotidianamente a se tornar “empresário de si mes-
mo”. Segundo esse filósofo, o paradigma da disciplina carrega a 
negatividade da proibição em sua constituição estrutural, onde 
leis, instituições disciplinares e seus dispositivos de poder ditam 
o que deve ou não ser feito, colocando os corpos no campo da 
obediência. O sujeito de desempenho, embora ainda discipli-
nado, torna-se alvo de uma violência sistêmica revestida pela 
ideia positiva de liberdade, onde cada um de nós se sente livre e 
“soberano de si mesmo”. E assim, vamos sendo impelidos a tra-
çar metas rumo à maximização da nossa própria produtividade, 
como se fôramos eternos devedores de um ideal de esforço e 
trabalho nunca totalmente alcançado. 

É nesse sentido que destaco a capacidade que as artes perfor-
mativas possuem em gerar economias outras ao corpo, linhas 
de fuga ao controle e embotamento das subjetividades, incô-
modas por serem desviantes, afirmativas por carregarem a de-
manda do enfrentamento. Tentativa de ativar experiência pelo 
afeto e criação de corpos, as artes performativas são capazes de 
instaurar camadas de experimentação que movimentam no-
ções como “[...] risco, perigo, prova, aprendizagem por tentativa, 
rito de passagem.” (FABIÃO, 2011, p. 240). 
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LIS
TA

Operando através do deslizamento de sentidos (quando cada 
espectador/participante descobre seus próprios entendimen-
tos acerca da obra artística) e do embate de forças que, como 
dissemos, são de ordem molecular, a performatividade produz 
a desestabilização das duas instâncias que comungam da ex-
periência cênica, ou seja, o espectador e o artista que atua. Ex-
plorando a inadequação, o desvio dos sentidos e o caos às nor-
mas do controle e sujeição, a performatividade tangencia ideias 
como perturbação e subversão sobre os processos regulatórios 
e docilizantes dos corpos. 

Pensando-se em atuações que operam deslocamentos e inver-
sões sobre temas que urgem serem enfrentados, como religio-
sidade e políticas que atravessam os corpos, analisaremos aqui 
o trabalho performativo do norte-americano Bill Talen, mais 
conhecido como Reverendo Billy, artista que presentifica suas 
ações em confronto com a sujeição empreendida pelos dispo-
sitivos capitalistas, reapropriando-se do espaço público como 
território de intervenção artística e ativista. 
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Um homem alto, magro, olhos azuis e o cabelo loiro penteado 
num grande topete discursa em uma praça diante de cerca de 
trinta pessoas. Vestindo paletó, calças brancas e uma camisa 
preta ornada com colarinho branco, como a vestimenta de um 
pastor religioso, ele ergue sua voz empostada e seus longos bra-
ços realizando um discurso que lembra uma pregação religiosa 
com sua entonação efusiva.  

ESTUDO DE CASO: 
REVERENDO BILLY 
E SUAS PRÁTICAS 
PROFANATÓRIAS  

Enquanto grita e levanta suas mãos na direção dos grandes ar-
ranha-céus que formam o espaço da cidade de Nova Iorque, 
muitas pessoas param para escutar suas palavras: jovens com 
câmeras fotográficas, idosos, homens vestindo terno e tran-
seuntes que passavam pelo Occupy Wall Street - movimento 
de protesto contra as desigualdades econômicas e sociais oca-
sionadas pela atuação de conglomerados de empresas e o se-
tor financeiro dos Estados Unidos, quando mais de dez mil ma-
nifestantes promoveram, em setembro de 2011, a ocupação do 
centro financeiro de Nova Iorque, uma das mecas da maquina-
ria capitalista¹.

Entre as falas inflamadas do suposto religioso, ouvem-se frases 
de crítica econômica e social como: “Não queremos que nossas 
crianças cresçam em cadeias de lojas, comprando produtos fei-
tos por outras crianças em fábricas clandestinas.²”  Embora sua 
figura, seu tom vocal e gestos hiperbólicos remetam à imagem 
de um sacerdote protestante em ação, o que suas palavras re-
velam é um discurso que embaralha as fronteiras entre o fervor 
religioso e a realização de duras críticas ao sistema político e 
econômico capitalista.
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¹ Maiores informações podem ser obtidas no sítio: <http://occupywallst.org/>. Acesso em 16 
maio 2021.

² “We don't want our children growing up in chain stores, buying products made by other 
children in sweat shops”. Tradução minha. Trecho transcrito do registro videográfico Reverend 
Billy Occupies Wall Street. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nsMUpkckTaE>. 
Acesso em 20 maio 2021.



Reforçando seu discurso em meio a paisagem sonora da ci-
dade, há um coro formado por cerca de vinte pessoas que 
repete as frases ou palavras de maior impacto, fator que con-
tribui para destacar ainda mais a figura desse suposto re-
verendo, ora como um séquito de fiéis ardorosos, ora como 
cantores de um coral religioso, estratégia que chama ainda 
mais a atenção dos transeuntes. Com a participação maciça 
de seus parceiros, esse reverendo finaliza seu sermão ento-
ando uma canção que, pelo ritmo, melodia e arranjo das vo-
zes, parece um canto gospel que contagia coro e espectado-
res, música que vem acompanhada por uma dança animada 
e por palmas, enquanto as vozes ressoam:  

Erguendo-se no espaço público / A cidade es-

pera por nós para ver / Este parque, esta calça-

da e esta rua / O coração de onde viemos para 

ser / Os cidadãos que ainda acreditam / Fa-

lar livremente / nos liberta / Você tem opiniões 

tão fortes / Eu tenho minhas próprias orações 

/ Nós temos fortes revisões / Nós temos nossas 

próprias exaltações! / Gritem! ³
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³ “Standing up in public space / The city waits for us to see / This park this sidewalk and this 
street / The heart of where we come to be / The citizens who still believe / Speaking freely / Set 
us free / You’ve got such strong opinions / I’ve got my own orations / We’ve got such strong 
revisions / We’ve got our own elations! / Shout it!” Tradução minha. Letra transcrita do registro 
videográfico citado.



Este foi um dos sermões realizados no ano de 2011 pelo Reveren-
do Billy, figura performativa criada pelo artista Bill Talen, nor-
te-americano nascido em 1950 e que, segundo suas palavras, 
inspira-se num híbrido de pregador religioso de rua, pastor de 
programas televisivos e o cantor Elvis Presley. Tendo trabalhado 
como ator de teatro e produtor na cidade de São Francisco, Ca-
lifórnia, o artista se muda no início da década de 1990 para Nova 
Iorque, instalando-se próximo a área da Times Square. Essa re-
gião da cidade logo seria palco de grandes transformações eco-
nômico-sociais, recebendo investimentos de grandes corpo-
rações empresariais como a Walt Disney Company, passando 
por um processo de “higienização social”, quando seus antigos 
moradores, em sua maioria pobres, prostitutas e mendigos pas-
saram a ser perseguidos por uma política de gentrificação até 
serem expulsos de suas moradias pela repressão policial e pela 
crescente especulação imobiliária.

A gentrificação pode ser considerada como umas das princi-
pais estratégias do capitalismo globalizado, quando determina-
do espaço passa a ser alvo de um projeto de apagamento das 
desigualdades e superação das contradições que permeiam a 
aglomeração urbana (CERTEAU, 2014). Através da especulação 
imobiliária e da implementação de modelos de planejamento, 
busca-se uma organização racional do espaço que sufoque e 
elimine as supostas poluições (sociais, físicas, mentais, políticas) 
que poderiam comprometer a gestão capitalista do espaço ur-
bano. 

De um lado, o setor imobiliário investe na construção de habi-
tações de médio e alto padrão, estimulando a ocupação desses 
locais pela classe média; por outro, partindo de negociações e 
negociatas entre a esfera governamental e o setor privado, ofer-
tam-se novos serviços socioculturais, bem como modelos de 
segurança vendidos como mais efetivos e espaços destinados 
ao consumo (lojas, restaurantes, shoppings) e ao entretenimen-
to (centros culturais, livrarias, museus, galerias de arte). Nesse 
processo de eliminação da diferença, mascarado pela ideia da 
“revitalização” dos espaços urbanos, as classes mais pobres ve-
em-se obrigadas a abandonar seus antigos bairros, restando-
-lhe a mudança para áreas de periferia das cidades, acirrando-
-se, ainda mais, a desigualdade social e a marginalização dessas 
populações, cujas necessidades e demandas restarão cada vez 
mais invisibilizadas.
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Vendo cara-a-cara os efeitos nefastos da gentrificação 
na cidade de Nova Iorque (processo que tem sido imple-
mentado em cidades do mundo todo), Talen investe sua 
prática artística na criação de ações performativas que 
critiquem diretamente os desafios impostos pelas en-
grenagens da máquina capitalista. Inspirado pela figura 
de sacerdotes de igrejas protestantes, o artista passa a 
se apresentar como Reverendo Billy em espaços públi-
cos, iniciando seus sermões no entorno da região da Ti-
mes Square.

Por diversas vezes o Reverendo Billy proferiu seus dis-
cursos e ações na frente da loja que vende produtos dos 
desenhos Disney, afirmando que Mickey Mouse seria o 
anticristo, líder na venda de objetos criados por pessoas 
exploradas em subempregos. Assim, logo seria criada a 
The Church of Stop Shopping4, tendo como base o ata-
que crítico de Talen sobre os males do consumismo e da 
publicidade. Nas palavras do artista: 

Como crack, cocaína ou a filiação à Associação Nacional do 

Rifle, fazer compras é um vício aniquilador que deve ser dimi-

nuído para ser interrompido. Ou iluminado por uma luz nova 

e diferente. Mas as pessoas, por favor – façam alguma coisa! 

Pensem em algo rápido. A fase de reflexão acabou. Quantas 

vezes nós temos que ouvir que sete por cento da população 

do mundo detêm um terço dos recursos mundiais? Quantos 

bairros precisam ser transformados em centros comerciais? 5  

(Talen apud Hindley, 2010, p. 118).  
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4 Igreja Pare de Comprar. Tradução minha.

5 “Like crack cocaine or membership of the National Rifle Association, shopping is an annihi-
lating addiction that must be slowed down to be stopped. Or flooded with new and different 
light. But people, please – do something! Think of something quick. The research phase is over. 
How many times do we have to hear that seven percent of the world’s population is taking a 
third of the world’s resources? How many neighborhoods need to be malled?”. Tradução minha.



Assim, pela temática crítico-reflexiva que presentifica em suas 
ações performativas, podemos perceber que esse artista é um 
crítico ferrenho do capitalismo, utilizando-se da ironia e do inu-
sitado de suas ações como estratégia de resistência artística. 
Retomando a perspectiva foucaultiana do corpo dócil como 
aquele que pode ser utilizado, submetido e aperfeiçoado, ao 
mesmo tempo, produto e produtor capitalista, Talen reivindica 
a ocupação do espaço da cidade por um corpo insubordinado, 
capaz de causar problema aos fluxos de consumo e assujeita-
mento. Nesse sentido, pode-se evocar as lições de Diéguez Ca-
balero (2011, p. 166), em seus diálogos entre arte e política: 

A resistência não é um conceito abstrato, é uma prática espe-

cífica que se desenvolve na esfera social, cultural, ética e po-

lítica, implicando irremediavelmente práxis de corpos e sujei-

tos. Creio que a resistência inclui hoje a emergência de formas 

liminares de existência e de ação, essencialmente efêmeras 

e anárquicas. A dissensão e a dissidência manifestam-se em 

expressões individuais, mas também em ações coletivas [...] 

onde se desdobram novas formas de acoplamento de corpos 

ofegantes, fora do controle das máquinas do poder. 
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Logo, é no encontro com o espaço público e os corpos que o 
constituem que as ações do Reverendo Billy promovem deslo-
camento de perspectivas e reflexões. Em suas estratégias irô-
nicas esse artista dinamiza um enfrentamento coletivo que, no 
corpo a corpo com as problemáticas que nos afetam cotidiana-
mente, coloca em jogo as potencialidades do pensamento críti-
co encarnado em ação. 



Retomando, ainda a ideia do desempenho (HAN, 2015), Talen 
aponta para o desafio de enfrentar as práticas capitalistas, para 
as quais somos não apenas sujeitos do consumo, mas, sobre-
tudo, objetos a serem consumidos pelos dispositivos de poder, 
em práticas perversas escondidas sob ideias como motivação, 
iniciativa, positividade e liberdade. 

Se os dispositivos de poder e controle têm, nas últimas décadas, 
enrijecido cada vez mais suas engrenagens, a arte performativa 
do Reverendo Billy nos faz lembrar que cada sujeito é capaz de 
instaurar mundos outros, permeados pelo encontro com a dife-
rença e por afetos que instigam e fazem refletir sobre a vida que 
nos cerca. 

 Criando paródias de rituais religiosos e lhes conferindo deslo-
camentos de sentidos, entre as ações criadas por Talen estão 
o exorcismo público de cartões de crédito, caixas eletrônicos e 
máquinas registradoras em lojas, estas entendidas como sím-
bolos do consumismo desenfreado, além de sermões contra o 
sistema capitalista proferidos no interior de filiais da rede in-
ternacional de lanches Starbucks. Assim, podemos pensar que 
entre as estratégias de criação performativa do Reverendo Billy 
estão a crítica parodística e a profanação.
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 Agamben (2007) ressalta que a paródia é constituída pela de-
pendência a um modelo preexistente a ser parodiado, cuja serie-
dade é transformada em objeto de zombaria, conservando-se, 
ainda, características do modelo criticado que são contamina-
das pelo ridículo e pela incongruência. Assim, a ação parodiante 
carrega, ao mesmo tempo, uma ligação e uma separação crítica 
do objeto parodiado, cujas estruturas são mostradas pela lente 
do exagero e da ironia, revelando em suas relações intertextuais 
o absurdo de determinados discursos, valores e práticas corren-
tes da vida cotidiana. Propp (1992), por sua vez, afirma que por 
trás das aparências sérias há um vazio contraditório, destacado 
pelas operações de zombaria da paródia que atuam como “[...] 
um meio de desvendamento da inconsistência interior do que 
é parodiado. ” (PROPP, 1992, p. 85).



Assim, Reverendo Billy cria ações que parodiam rituais e ser-
mões religiosos, bem como realiza cânticos gospel buscando 
convocar seus espectadores/participantes a resistir e enfrentar 
as contradições do sistema capitalista e seus mecanismos de 
sujeição. Nesse sentido, podemos nos aproximar do conceito de 
profanação desenvolvido por Agamben (2007) como uma cha-
ve de leitura possível ao trabalho deste artista, apontando para 
articulações entre a performatividade e um fenômeno da or-
dem do político.

A profanação diz respeito aos processos de restituição das coi-
sas sagradas ao livre uso comum e ao território dos seres huma-
nos, realizando a passagem do divino ao profano, num caminho 
inverso ao da separação religiosa (AGAMBEM, 2007). Este filóso-
fo defende que o próprio termo religião não seria derivado do 
vocábulo religare – entendimento que pensaria a religião como 
promoção da ligação entre o humano e o divino – mas, ao con-
trário, ele afirma que o termo religio seria oriundo de relegere, 
que indica uma atitude de separação entre a ordem divina e 
a humana, interdição que é reforçada e perpetuada pelos ritos 
religiosos.
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Ou seja, o autor esclarece que a profanação seria a possibilidade 
do reuso incongruente do sagrado, realizando a inversão do que 
foi colocado como hierarquicamente superior e deveria ser alvo 
de respeito. O jogo profanatório busca, portanto, uma experiên-
cia desviante dos sujeitos perante os dispositivos de poder, de 
sujeição e de medo. Assim, Reverendo Billy cria seus discursos 
demandando de espectadores e participantes não a obediência 
a preceitos e ideias, mas a busca por brechas de escape crítico e 
tentativas de rompimento com a sujeição capitalista. Transitan-
do pelo ridículo do histrionismo de líderes religiosos que povo-
am templos e, cada vez mais, canais de televisão, esse reveren-
do, longe de criar uma argumentação que remeta ao sagrado 
religioso, conclama sua assistência contra os valores que regem 
a economia global e que privilegiam o lucro desmedido através 
da exploração do outro e da natureza. 



Esse artista tem se dedicado a pregações contra os danos à na-
tureza causados pela poluição das grandes indústrias, como 
em ação performativa por ele realizada em 2013, abordando os 
riscos do aquecimento global e da consequente elevação dos 
níveis dos oceanos ao redor do mundo. Realizando seu sermão 
crítico sobre um pequeno palanque religioso na beira do mar, o 
artista vai falando sobre os males que o consumo desenfreado 
provoca à natureza e, enquanto ele discursa, a maré vai subin-
do, até que suas palavras de provocação e reflexão se tornam 
impossíveis de serem proferidas pela elevação das águas que 
não param de subir6. 

Além dos sermões, seu grupo também ministra palestras e ofi-
cinas sobre economia e aconselhamento financeiro, sempre 
destacando o quão prejudicial é o consumo desenfreado a que 
somos levados cotidianamente. Devido a suas ações provoca-
doras, Talen já foi detido pela polícia cerca de cinquenta vezes 
por perturbação à ordem pública. 
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6 Trecho desta ação pode ser vista em Climate Changes Reverend Billy, disponível em: < https://
www.youtube.com/watch?v=LHuZdmWaBUQ>. Acesso em 05 de maio de 2021. 



 Reverendo Billy investe em práticas que embaralham as fron-
teiras da ação cômica e do cotidiano, pois, se seus sermões e 
tom vocal transitam pelo âmbito do excesso paródico, os ele-
mentos de que ele se cerca não diferem daqueles que um sa-
cerdote protestante possivelmente utilizaria, como seu terno 
e o coro que o acompanha e reforça seu discurso. Além disso, 
como destaca Lane (2004), as práticas de Talen carregam em si 
uma dialética negativa, pois revelam e denunciam contradições 
econômico-sociais utilizando a comicidade como forma de des-
locamento entre sua atuação histriônica, a figura religiosa que 
ela carrega e o conteúdo crítico a que ela alude.  

Reverendo Billy ilumina as estruturas sobre as quais se erguem 
as estruturas do capital e do consumo, desnaturalizando seus 
elementos em ações e discursos capazes de criar curtos-circui-
tos ideológicos. Segundo Lane (2004), é a partir do viés negativo 
da denúncia e da crítica que este artista abre fissuras e espaços 
com o objetivo de fazer surgir modos outros de imaginar e pro-
duzir o espaço público, linhas de fuga à sujeição ao capital. 

Se a empolgação do coro musical que o acompanha, o exage-
ro corporal que permeia seus sermões ou o inusitado de ações 
como exorcizar caixas eletrônicos, agências de banco e cartões 
de crédito, podem despertar o riso e o divertimento, ao mesmo 
tempo, é impossível que o espectador se descole do teor sério e 
importante de seu discurso. Na contramão de um ritual festivo, 
Reverendo Billy não permite que transeuntes e espectadores 
esqueçam as dificuldades e desafios dos quais são sujeitos e 
assujeitados na contemporaneidade. 

As estratégias de atuação desse artista incidem diretamente 
em locais representativos às relações de consumo, como gran-
des redes de lojas ou as ruas do distrito financeiro de Nova Ior-
que, como forma de intervenção no espaço da cidade onde se 
travam diariamente as demandas e contradições do capitalis-
mo. Ele constrói seus discursos assumindo um caráter sério e 
profético, quase apocalíptico, diante do caos e da opressão das 
relações de poder, atuando pelo viés negativo das denúncias 
em ações performativas que transitam por palavras de ordem e 
protestos contrários aos absurdos dos poderes instituídos, como 
a exploração do trabalho infantil e a destruição da natureza. 
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Suas ações performativas produzem distúrbios ideológicos, ima-
gem cunhada por Lane (2004) para designar processos capazes 
de desnaturalizar discursos e estruturas político-sociais, criando 
zonas de contaminação entre as contradições da vida cotidia-
na e a arte em sua força crítica, fazendo surgir olhares outros à 
imaginação e configuração do espaço público. Essa criação de 
distúrbios pode ser pensada, inclusive, em relação às noções de 
ação performativa, uma vez que Talen cria uma espécie de per-
sona performativa. Nas palavras de Fabião (2011, p. 243): 

O decréscimo ficcional, ilusionista e narrativo [da performan-

ce] implica num acréscimo de presença e participação do 

espectador [...]. Quanto mais o performer desacelera ficção 

e narrativa, mais espaço sobra para que o espectador se en-

gage numa experiência criativa; trata-se de propor ao espec-

tador não uma experiência de decifração e compreensão de 

algo previamente concebido pelo artista, mas, sim, uma ex-

periência performativa de criação de significação. Em outras 

palavras, o performer não pretende comunicar um conteúdo 

determinado ao espectador, mas, acima de tudo, promover 

uma experiência através da qual conteúdos serão elabora-

dos. (FABIÃO, 2011, p. 243). 
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Talen, por sua vez, investe numa certa ordem ficcional ao en-
carnar a figura de um religioso apocalíptico, com gestos e in-
dumentárias que poderiam ter saído de um templo ou de uma 
cena teatral. Contudo, através de sua suposta persona ficcional, 
Talen revela mecanismos críticos que atacam e zombam dire-
tamente do poder capitalista, produzindo uma presença perfor-
mativa que intervém diretamente no espaço público e na vida 
cotidiana. Esse artista cria uma ficção religiosa paródica e, ao 
mesmo tempo, propõe uma experiência de enfrentamento e 
elaboração de sentidos deslizantes sobre as problemáticas ca-
pitalistas que nos atravessam.    

Ele cria, portanto, zonas de contato e fricção entre suas expe-
riências artísticas performativas e um fenômeno de ordem po-
lítica, uma vez que pensemos no político como um estranha-
mento do comum. Nesse contexto, as práticas performativas de 
Talen podem ser pensadas como “[…] ‘maneiras de fazer’ que 
intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas 
relações com maneiras de ser e formas de visibilidade. ” (RAN-
CIÈRE, 2005, p. 17). 

Nas ações do Reverendo Billly, a política pode ser pensada à luz 
da criação de outros possíveis diante dos instrumentos de do-
minação, instaurando fraturas capazes de desestabilizar a or-
denação que objetiva colocar cada indivíduo sob a égide da su-
jeição e da identificação, cada qual ocupando seu lugar e suas 
funções pré-determinadas. Retornando uma vez mais às lições 
de Fabião (2011, p. 237):

[...] as práticas desses performers expandem a idéia do que 

seja ação artística e “artisticidade” da ação, bem como a 

idéia de corpo e “politicidade” do corpo [...] para chocar o “sen-

so-comum” (que aturdido pergunta-se “o que é isso?” “para 

quê isso?” “afinal, o que eles querem dizer com isso?” “isso é 

arte?”). Porém, não há nada de fácil em lidar com a potência 

cultural dessas presenças, verdadeiras fantasmagorias as-

sombrando noções clássicas ou tradicionais de arte, comuni-

cação, dramaturgia, corpo e cena. Performers são, antes de 

tudo, complicadores culturais. Educadores da percepção ati-

vam e evidenciam a latência paradoxal do vivo – o que não 

pára de nascer e não cessa de morrer, simultânea e integra-

damente. Ser e não ser, eis a questão; ser e não ser arte; ser e 

não ser cotidiano; ser e não ser ritual. (Grifos da autora). 
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Nesse contexto, podemos entender que Reverendo Billy aciona 
práticas performativas calcadas no dissenso (RANCIÈRE, 2012), 
pois gera desconexões com seu fazer artístico e ocasiona o cho-
que entre diversos regimes de sensorialidade. O político em 
suas ações seria permeado pelo dissenso na medida em que: 
“Reconfigurar a paisagem do perceptível e do pensável é modi-
ficar o território do possível e a distribuição das capacidades e 
incapacidades.” (RANCIÈRE, 2012, p. 48-49). 

Operando com o afrouxamento dos vínculos da seriedade reli-
giosa, em ações incongruentes como o exorcismo do desenho 
de Mickey Mouse, Reverendo Billy aponta para os absurdos na-
turalizados todos os dias pelo capitalismo, criando deslocamen-
tos de sentidos entre a denúncia, a presença religiosa e o in-
cômodo cômico. Esse artista oferece seu próprio corpo como 
território provocativo, colocando-se em risco – uma vez que já 
foi preso inúmeras vezes como perturbador da ordem pública 
(ou seria da ordem estabelecida como “natural” pela exploração 
e sujeição capitalistas?) – em nome da criação de ações dissi-
dentes e insubordinadas. 
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Carregando um vitalismo insubordinado, o trabalho de Bill Ta-
len se mostra como capaz de desestabilizar, provocar e privile-
giar a reflexão, seja em relação aos temas de que o artista trata 
em suas ações, seja em relação aos enunciados e estratégias 
de que ele se utiliza para instigar seus espectadores. É inegável 
que ele dinamiza um trabalho performativo que incide sobre os 
fluxos do lugar da cidade investigando ações avessas ao contro-
le e ao convencional, erigindo experimentações artísticas limí-
trofes e perturbadoras.

Perturbando mesmo conceitos mais hegemônicos sobre a per-
formatividade (como uma prática artística que enfraquece ou 
anula a teatralidade), Reverendo Billy investe na teatralidade de 
rituais religiosos que buscam pela paródia e pela profanação 
constituir um campo ampliado à performatividade, embara-
lhando e contagiando zonas de pensamento, fronteiras e con-
ceituações.

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

Defendendo a indisciplina aos dispositivos de sujeição capitalis-
ta, Talen nos joga num fenômeno artístico que mescla ativismo, 
performatividade e reflexão, demandando de nós tomada de 
posicionamentos e ações. E mesmo diante de um suposto riso 
que o absurdo de algumas de suas ações performativas possam 
gerar, este será um riso contagiado pelo incômodo, pelo amar-
gor ou pela revolta diante dos processos que nos oprimem e 
assujeitam diariamente, processos denunciados e encarnados 
em suas obras performativas.

Vivemos um momento histórico em que cada vez mais urge a 
necessidade de nos assumirmos enquanto produtores de resis-
tência, este parece ser um dos maiores chamados contidos na 
presença performativa perturbadora do Reverendo Billy. 
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Por se manifestar como um exercício de proximidades e 
distâncias, por estar dentro e fora dos eixos da suposta ló-
gica do mundo, podemos olhar para esse trabalho perfor-
mativo e seus jogos de paródia como capazes de incitar 
reflexões e visões outras sobre a realidade. Esse posiciona-
mento cômico e corrosivo frente ao cotidiano implica na 
busca por um tipo de comunicação provocadora, que des-
naturaliza pelo confronto sarcástico as supostas verdades 
e aqueles que nelas acreditam.

E, assim, vão sendo estabelecidas marcas do presente, con-
comitantemente vestígios políticos de compromisso com 
nosso tempo e suas problemáticas, diálogo ácido através 
do qual a comicidade e a performatividade dirigem um 
convite aos sujeitos como demanda ao enfrentamento das 
obscuridades que os cercam e constituem.
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TEATRO CIBORGUE

Ao examinar a cronologia teatral, 
constata-se que essa forma de ex-
pressão artística tem como nature-
za espelhar o mundo por meio de 
uma linguagem singular mutante, 
a configurando como uma manei-
ra de ilustrar o mundo e seus avan-
ços. Hoje em um mundo cada vez 
com menos fios e conectado por 
sinal wifi, o teatro se manifesta de 
forma complexa por intermédio da 
tecnologia, propondo novas formas 
de expressão e percepção. Fazen-
do com que a relação entre teatro 
e tecnologia seja intensificada e ex-
pandida. Dessa despontante e-cul-
tura é que surge o teatro ciborgue. 
Estabelecendo uma relação onde 
“arte e tecnologia - inicialmente 
possuem os mesmos objetivos: criar 
algo a partir da realidade” (PERES, 
2008, p.56).



O Teatro em seu cerne sempre esteve sincronizado ao progres-
so da ciência e da tecnologia. O neurobiólogo Semir Zeki (2014), 
argumenta que a arte e a tecnologia, são motivadas pelas mes-
mas perguntas, a diferença se encontra nas respostas que cada 
uma desenvolve. “Essa relação é tão íntima que em alguns ca-
sos não podemos dizer se o desenvolvimento social influi na 
criação artística ou esta que exigiu a invenção de meios para 
expressá-lo. O mundo muda conforme muda nosso olhar sobre 
ele.” (DOMINGUES, 2003. p.54).

Esta constante adaptação ao novo, fez com que o teatro perma-
necesse criando novas formas de realidades e instaurando no-
vos mundos. Desde o uso de máscaras e coturnos no Teatro clás-
sico grego que permitia uma melhor atuação (DUBATTI, MUNIZ, 
2018), passando por sua rápida adaptação a iluminação elétrica 
(BERNAL, 2018) e chegando à contemporaneidade em que a 
cena teatral está harmoniosamente atravessada pelos avanços 
tecnológicos. Se mantendo como uma arte atual, fascinante e 
agora mais do que nunca tecnológica. E perante essa realida-
de, “não é de espantar que o teatro tenha, nas últimas décadas, 
cada vez mais sem pudor, se tornado permeável aos recursos 
tecnológicos audiovisuais, empregando equipamentos digitais 
de toda ordem, diversificando os suportes de projeção visual e 
sonora e as modalidades de seu uso” (ISAACSSON, 2010, p.9) e é 
vislumbrando esse cenário contemporâneo que o grupo espa-
nhol La fura dels Baus em 2008 lançou um “Manifesto Binário”:

Teatro digital é a soma entre atores e bits 0 e 1, 

movendo-se na rede. Atores no teatro digital 

podem interagir a partir de tempos e lugares 

diversos… As ações de dois atores em dois tem-

pos e lugares diversos correspondem na rede a 

infinitos tempos e espaços virtuais. No século 21, 

a concepção genética do teatro (da geração ao 

nascimento da cena) será substituída por uma 

organização de atividades interativas e intercul-

turais. Teatro digital se refere a uma linguagem 

binária conectando o orgânico com o inorgânico, 

o material com o virtual, o ator de carne e osso 

com o avatar, a audiência presente com os usuá-

rios da internet, o palco físico com o ciberespaço.  

(LA FURA DELS BAUS, 2008, s/p)
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La fura dels baús faz coro junto a ou-
tros grupos de teatro como: Rimini 
Protokoll, Cia Complicité, Teatro 
Oficina e Os Satyros. Que em suas 
trajetórias exploram as fronteiras 
entre teatro e tecnologia, tecendo 
reflexões em seus espetáculos que 
refletem uma nova era tecnológica 
ubíqua. 
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Devido ao rápido progresso da tecnologia e sua popularização, 
experiências entre o teatral e tecnológico se tornaram cada vez 
mais habituais. E o que era analógico se tornou digital possi-
bilitando experiências distintas da tradicional, proporcionando 
experiências estéticas ímpares.

DESENVOLVIMENTO

A ampliação da experiência analógica pela atu-

ação do digital faz com que sintamos mais, ve-

jamos mais e escutemos mais, exploremos sen-

sações hápticas e sinestésicas, trazendo todos os 

sentidos para a obra, dilatando a própria experi-

ência analógica. (OLIVEIRA, 2019. p.3)

O impacto da tecnologia e seus avanços são notáveis e irreversí-
veis. Tem transformado o nosso modo de vida de forma exausti-
va, provocando modificações violentas em nossas organizações 
sociológicas, políticas e econômicas. Estamos em uma socie-
dade que inaugura novos espaços, ou melhor dizendo, cibe-
respaços. Onde passamos a existir cada vez mais virtualmente, 

“tornando o corpo uma presença onipresente no universo digital” 
(PERES, 2008, p.55). Libertando o indivíduo da rigidez do espaço 
enquanto fisicalidade e alterando o tempo e espaço (COSTA, SIL-
VA, MARTINS, KURTZ, 2016). Possibilitando estar online em dois 
universos sincronicamente. “O espaço é mais do que o bidimen-
sional, o tridimensional ou o arquitetônico, é o ciberespaço, o es-
paço de computadores, o espaço planetário, o espaço de ambien-
tes digitais” (DOMINGUES, 2003, p.3). 

Estamos evoluindo a um estado onde a máquina e o humano, 
o real e o virtual se tornam conceitos em intensa simbiose. Evi-
denciando que não estamos mais tentando formar uma unidade 
com a natureza, mas sim com a máquina (LEFFA, 2009). Conforme 
Donna Haraway, “a fronteira entre a ficção científica e a realidade 
social é uma ilusão de ótica” (HARAWAY, 2009, p.149). Estabelecen-
do uma relação ciborgue que dissolve as distinções entre humano 
e máquina.

De um lado, a mecanização e a eletrificação do 

humano; do outro, a humanização e a subjetiva-

ção da máquina. É da combinação desses pro-

cessos que nasce essa criatura pós-humana a 

que chamamos ‘ciborgue’ (SILVA, 2000, p. 14). 
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O conceito de ciborgue pode soar como algo pertencente à con-
temporaneidade. Porém o termo, do inglês, cyborg, foi cunhado 
ainda no início dos anos 1960, sintetizando etimologicamente a 
união entre organismo (org) e cibernético (cyber). Inicialmente 
tinha por objetivo interligar elementos artificiais ao corpo hu-
mano, de modo que o indivíduo alcançasse o espaço sideral e 
sobrevivesse. Constata-se que o ciborgue, em sua gênese, é a 
amplificação do corpo humano com o objetivo de aperfeiçoar 
sua funcionalidade. Não tendo nenhuma relação com as ima-
gens criadas pela ficção onde humanos se transformam em ro-
bôs. 

O processo de ciborguização do indivíduo é tão antiga quanto a 
ideia de escrever um longo texto a mão, sem o uso de um com-
putador. Está presente desde figuras mitológicas, como Ícaro 
e seu par de asas de cera acoplado perfeitamente às suas cos-
tas até a contemporaneidade com o cientista Stephen Hawking 
que mesmo incapaz de falar e se movimentar, consegue por 
meio de uma cadeira de rodas e um sintetizador de voz, pales-
trar e escrever diversos trabalhos científicos.

O ciborgue não é um sistema matemático e me-

cânico fechado, mas um sistema aberto, biológi-

co e comunicante. O ciborgue não é um compu-

tador, e sim um ser vivo conectado a redes visuais 

e hipertextuais que passam pelo computador, de 

tal maneira que o corpo conectado se transfor-

ma na prótese pensante do sistema de redes. 

(PRECIADO, 2014, p.167)
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Trata-se de um indivíduo híbrido onde a experimentação da 
corporeidade passa “por uma fusão do biológico com o tecno-
lógico” (AMARAL, 2019, p.23). O corpo existe por intermédio de 
máquinas inteligentes “em uma mistura perfeita entre organis-
mo e máquina em sua forma mais harmoniosa, completamen-
te acoplados, interfaceados, sem enxertos, nem cirurgia” (HO-
QUET, 2019, p.208). Essa fusão e ampliação do corpo humano 
acaba desestabilizando nossas estruturas binárias de pensa-
mento inaugurando novos horizontes para a exploração do cor-
po, possibilitando outras formas de existência. “Nessa conexão 
entre o humano e a máquina possibilitada pelo avanço tecno-
científico, o ser humano daria um passo à frente no seu proces-
so de evolução que incide sobre o corpo, promovendo assim a 
imagem de um “humano ampliado”’’ (AMARAL, 2019, p.24). 

Possibilitando “criaturas nas quais natureza e artifício são in-
dissociáveis” (HOQUET, 2019, p. 281), seja através de simbioses, 
cirurgias, próteses ou anabolizantes. Não se restringindo ape-
nas a mudanças estéticas no corpo, mas instaurando novas for-
mas de subjetividade. Logo, novas formas de realidade. “Esta-
mos falando seriamente sobre mundos em mutação que nunca 
existiram, antes, neste planeta. E não se trata simplesmente de 
ideias. Trata-se de uma nova carne.” (KUNZRU, 2016, p.23)

As artes na contemporaneidade, como um todo, têm incorporado 
esses discursos e conceitos de forma a criar um corpo híbrido que 
se ancore também nas mudanças cognitivas, destacando a me-
lhora do raciocínio e percepção (DOMINGUES, 2003). Promovendo 
novas práticas e redesenhando a relação das artes com o corpo. E 
“Como em qualquer meio de expressão em que a tecnologia de-
sempenha um papel importante, o trabalho mais dinâmico ocorre 
quando a tecnologia acompanha as visões dos artistas ou os artis-
tas acompanham a tecnologia.” (RUSH, 2006, p.186). Assim, desta-
co alguns artistas que se identificam como ciborgues:

Stelios Arcadiou, artista performático da Austrália, que 

tem uma orelha crescendo em seu braço, Jerry Jalava, 

programador finlandês, que ao perder seu dedo em um 

acidente envolvendo um carro e uma bicicleta, implan-

tou uma prótese com um usb, Neil Harbisson, artista 

britânico, que nasceu com uma condição que só o per-

mitia enxergar em preto e branco e hoje utiliza um eye-

borg que o permite ouvir as cores e, até mesmo, Moon 

Ribas, artista performática catalã, que tem um sensor 

em sua nuca, que a permite sentir quando alguém se 

aproxima por detrás dela. (SOUZA, 2016, p.26)
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Ainda que o comportamento ciborgue facilite experiências mais 
ampliadas, o que está em cena é o corpo. Um corpo ciborgue ati-
vo em um teatro tecnológico, em que “os sistemas interativos co-
locam a linguagem do corpo em diálogo com as máquinas. Os 
dados biológicos se conectam aos dados de programação e nos 
oferecem trocas que são descobertas novas.” (DOMINGUES, 2003, 
p.4). 

A experiência teatral intermediada pela tecnologia acaba sendo 
reformulada, pois mesmo a experiência sendo privada a corporei-
dade, não podemos mais interpretar o corpo como meio puro, pois 
o corpo humano atualmente está conectado por meio de telas, 
fios e conexões bluetooth. Sendo assim, é necessário discutir, re-
pensar e estabelecer novas relações entre o teatro e seu público. A 
ideia de um teatro ciborgue já existe e não está ligada a uma de-
sumanização, muito pelo contrário, a pulsão está em questionar o 
humano e suas indagações.
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Contudo, mais do que redesenhar um novo corpo, os avanços 
tecnológicos acabam por reconfigurar não só esteticamente 
como cognitivamente os corpos, instaurando uma transforma-
ção cultural. “É um fato incontestável que no momento contem-
porâneo a vida se alimenta das tecnologias e configura estrei-
tas interfaces criativas e técnicas, num contexto transdisciplinar 
baseado em conceitos fundamentais da ciência, da arte, da filo-
sofia, da comunicação, da educação”. (DOMINGUES, 2003, p.13). 

O Teatro na contemporaneidade busca um diálogo sincero, crí-
tico e não pejorativo com a tecnologia. Não estando interessado 
em renegar a tecnologia em favor de uma tradição. Estando em 
diálogo com esse novo indivíduo tecnológico, midiático, conec-
tado e em constante ciborguização. Pois nesse momento “En-
tendemos que a arte se constitui a partir de uma diversidade 
de elementos miscigenados, atualizados e presentes em cada 
experiência.” (OLIVEIRA, 2019. p.3) Buscando “tornar o indivíduo 
mais crítico ao perceber sua realidade visualizada nas manifes-
tações artísticas da arte-tecnologia, tornando-o mais capaz de 
se relacionar com sua realidade, de forma adaptativa, porém, 
consciente.” (ROCHA, 2009. p.327) Deixando com que o indiví-
duo contemporâneo possa também conquistar autonomia a 
partir dos aparatos tecnológicos. Acreditando que “a tecnologia 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
é capaz de transformar o sujeito, mas não de substituí-lo” (LEFFA, 
2009. p.18) sendo ambos importantes para criação artística inseri-
das em um teatro ciborgue. 

“Percebe-se assim a importância do hibridismo 

da arte com a tecnologia e com os demais ele-

mentos sociais. Pensar a arte não apenas em 

um contexto fechado do academicismo, ou cri-

á-la com um discurso meramente estético. Isso 

de certa forma está esgotado, no sentido de re-

almente contribuir para um despertar crítico so-

cial.” (ROCHA, 2009. p.327)

TEATRO CIBORGUE

Os mistérios junto à ansiedade febril em pensar sobre o futuro é o 
que nos motiva a progredir e desafiar o impossível. Dessa forma, 
traçar perspectivas e suposições para o futuro do teatro é uma ta-
refa incerta em virtude da natureza volúvel das mudanças e dos 
terrenos movediços instaurados pelo ciberespaço e suas cons-
tantes evoluções (BAUMAN, 2001). As reflexões sobre o futuro não 
perturbam apenas os teóricos, mas também alguns célebres per-
sonagens da dramaturgia teatral como Édipo, Macbeth e Zulmira 
que tentaram utopicamente descobrir: Como será o amanhã?



Parece estarmos próximos de uma resposta e apesar das incer-
tezas é possível concluir que: “Não viemos mais do pó e nem po-
demos mais sonhar em retornar ao pó. Agora somos ciborgues, 
integrados a dispositivos microeletrônicos, visíveis e invisíveis.” 
(LEFFA, 2009. p.10).

Definitivamente os avanços tecnológicos transformaram a nossa 
configuração dando um update em nossas possibilidades de cria-
ção e diálogo com o mundo. Sendo assim, o caminho mais congê-
nito ao teatro é de que ele dialogue com o seu presente tecnoló-
gico, pois sua potência decorre de sua condição efêmera mutável. 
Característica essa também inerente à contemporaneidade, refor-
çando a ideia de um teatro que seja ciborgue, e tenha como com-
promisso uma produção artística ajustada à sua realidade. A con-
temporaneidade sugere a relação com as tecnologias nas artes da 
cena como uma possível característica do nosso tempo. Mas isso 
só o futuro irá contar.
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Alguns meses atrás, comecei a questionar os 
artistas da cena sobre a sua vivência e a impor-
tância do teatro em suas vidas. Mesmo sem-
pre me referindo ao teatro físico, aquele prédio 
composto por um palco, cadeiras para a plateia, 
camarim e equipamentos técnicos, esse termo 
se misturava com a ideia da arte do teatro, a 
arte da cena. É bastante comum essa mistura 
dentro da cabeça de atrizes, atores e diretores 
de teatro. Contudo, fora da bolha artística, mui-
tas vezes a palavra teatro ganha um significado 
mais concreto, direcionando-se muito mais às 
questões arquitetônicas do que artísticas.

No ano de 2019, eu estava caminhando para a 
minha formatura de Bacharel em Moda pela 
Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul. Mergulhado na pesquisa 
do meu trabalho de conclusão, decidi que iria 
nadar contra a correnteza do curso. Não falaria 
de moda como indústria, muito menos estilo. 
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Busquei suporte no processo criativo e na performance, pois se 
o vestuário veste um corpo, é este mesmo corpo que veste a 
performance. Fui atrás de diversos artistas para seguir minhas 
ideias na arte. Vale ressaltar que, desde a metade do curso, eu 
já havia entendido que aquele não era o meu lugar - não me 
refiro ao lugar físico, mas sim ao subjetivo. Não tranquei e mu-
dei totalmente meus estudos por algum motivo que pretendo 
descobrir ainda em vida. 

Nessa busca por quebrar os padrões e regras dos trabalhos de 
conclusão da bendita moda e tentar incomodar o espaço eli-
tista que já havia me saturado há anos, utilizando as minhas 
críticas políticas e sociais que já estavam presentes e vivas nas 
minhas criações artísticas, eu direcionei meu olhar para o pro-
cesso criativo através das artes, com foco no teatro. É impor-
tante ressaltar que só existem duas formas de cursar Moda no 
Brasil atualmente, ou tendo muito dinheiro, ou sendo bolsista 
de alguma política pública, o meu caso era o segundo.

Neste curso de moda, numa cidade conservadora do Rio Gran-
de do Sul - o que hoje me parece uma certa redundância - co-
mecei a me encontrar com diferentes artistas de diferentes 
linguagens. Ator, bailarino, poetisa, artista visual, atriz, cantora. 
Desbravando a cada encontro como levar a criação da arte para 
uma coleção de vestuário que, obviamente, já havia se enqua-

drado em traje de cena ou figurino. No relato a seguir busco fa-
zer emergir reflexões que me acompanham desde estes acon-
tecimentos. Não pretendo promover, com essas reflexões, uma 
mudança de comportamento, muito menos tecer uma teoria 
técnica. Me cabe aqui expor acontecimentos, assim como se 
eu fosse servir um jantar e, desta forma, tentar agradar o pala-
dar da maioria.
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Nesses encontros, deparei-me com a proposta de “devoração” do 
outro admirado, a antropofagia oswaldiana, o modernismo bra-
sileiro e toda aquelas ideias do início do século XX que os artistas 
brasileiros amam odiar e odeiam amar, mas que segue forte no 
nosso fazer artístico até hoje em dia - abraços, Teatro Oficina! 

Todos os encontros foram muito proveitosos. Era visível a felici-
dade e ânimo que tudo aquilo gerava na professora orientadora 
do meu trabalho. Realmente era algo interessante. Eu entendo 
quem gosta de se debruçar sobre moldes de roupas, máquina de 
costura e alinhavos, contudo nunca me senti em casa no labora-
tório de costura, mas no teatro sim. Por esse motivo, uni o útil ao 
agradável e desenvolvi a minha pesquisa sobre o Traje de Cena 
ou Figurino, como é popularmente conhecido, uma vez que “o 
traje de cena é um elo visual forte entre o palco e plateia. Oferece 
suporte criativo para o ator/performer” (VIANA, 2017, p. 148). 

PREPARANDO OS 
INGREDIENTES 
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Nesses encontros, geramos inúmeros impulsos criativos através 
de fagulhas ou disparos¹. Desbravei a esquizoescrita, proposta 
de criação defendida pela Profª Drª Ana Hoffmann junto de sua 
orientadora Profª Drª Paola Basso Menna Barreto Gomes Zor-
dan no artigo “Esquizo-Escrita do figurino: procedimentos para 
pensar processos de criação”. A Equizo-Escrita proposta por Ho-
ffmann e Zordan é uma proposta inspirada nas artistagens² de 
Sandra Corazza e ocorre a partir dos disparos provocados pela 
mentora da oficina. Para Hoffmann e Zordan (2016, p. 122) com 
a Esquizo-escrita do figurino, tem-se a possibilidade de poten-
cializar a criação ao tentar resistir às formas prontas, propondo 
novas formas de criar, resistir e violentar o pensamento”.

Resumidamente, a esquizoescrita gera uma resposta quase in-
consciente, por ser imediata, a disparos criativos, tais como po-
emas, músicas, vídeos, ou seja, enquanto os artistas assistem, 
ouvem e leem os disparos artísticos, relatam seus sentimentos, 
emoções e ideias que surgem em sua mente em papéis, sem 
regra específica para como fazer. Inúmeras respostas foram 
sendo geradas pelos artistas convidados que se moldavam en-
tre críticas e utopias, entre elas o pequeno poema, criado pela 
poetisa Preta Mina, onde estava escrito: “Liberdade de ser. De 
querer. De enfrentar.” - Ser, querer e enfrentar, existem pala-
vras que definem o artista brasileiro melhor na atualidade?

Todas essas criações foram gerando trajes que, a partir deles, 
surgiram personagens, cada um com sua história, seu jeito de 
andar, comer, falar e, principalmente, sua crítica e sua luta. Es-
ses personagens - e seus trajes -, foram o resultado de toda 
pesquisa, mas não o final, pois o cerne desse relato começa 
exatamente agora.

¹ Entende-se disparo como uma força motriz ou referência que proporciona um novo pensa-
mento sobre o que foi captado, gerando assim uma nova maneira de olhar para o mesmo (HO-
FFMANN; ZORDAN, 2016)
² Artistagens propostas por Sandra Corazza junto ao Projeto Escrileituras: ler e escrever em 
meio a vida, vinculado a Capes/Inep dentro do Programa de pós-graduação em Educação na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HOFFMANN; ZORDAN, 2016, p. 122)
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No dia da apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, 
convidei dois artistas para me acompanhar e fazer uma rápida 
performance no prédio do curso de moda da universidade. Para 
Alexandra Gouvêa Dumas, professora doutora de teatro da Uni-
versidade Federal da Bahia, “espetáculo, espetacular e suas de-
rivações apresentam-se como sendo um conjunto de coisas que 
solicita, atrai a atenção do olhar, suscetível a despertar emoções” 
(DUMAS, 2010, s/p). Uma peça teatral sobre um palco ou calçada, 
um malabarista no picadeiro ou praça, uma festa ou um velório, 
por exemplo. São muitas as ações diárias que podem se tornar 
espetaculares quando alimentadas com arte ou vistas com olhar 
artístico.

A partir desta ideia, a performance dos artistas que vestiam duas 
criações da coleção de figurinos, resumia-se em ficarem para-
dos, no topo da escada, como manequins. Manequins são objetos 
inanimados muito conhecidos dentro de qualquer espaço que 
trabalhe com vestuário. Corpos sem ação ou resposta, serventes 
contínuos. Os artistas, que residem em corpos vivos e impulsivos, 
se tornavam neste momento manequins vivos. Pois bem, tanto 
vi colegas conversando com manequins inanimados que pensei: 
“não seria interessante, uma vez na vida, um deles responder?”.

COLOCANDO TUDO NA 
PANELA DE PRESSÃO
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Eu fiz dois passeios pelo prédio de seis andares que abrigava as 
aulas dos cursos criativos - moda, design e arquitetura - e não 
se falava em outra coisa. Todos falavam sobre os artistas, com 
seus corpos diferentes e seus movimentos estranhos. Exceto 
no andar em que eles estavam. Neste andar, era como se eles 
não existissem, ninguém interagia, puxavam o celular rapida-
mente, tiravam algumas fotos, cochichavam com colegas e se 
afastavam. Realmente era algo totalmente fora do padrão para 
aquela realidade. Existia fortemente uma sensação de medo e 
curiosidade com os artistas, vestidos alegoricamentes e para-
dos em um local de trânsito livre. “Alerta vermelho! O que fazer? 
O que fazer?”. Esse incômodo não acontecia perto das modelos 
profissionais com seus corpos altos e magros, suas faces bem 
maquiadas e sua postura ereta e elegante. Estavam todos no 
mesmo ambiente, mas um grupo era o “trigo”, o outro o “joio”. 
Aliás, sabe qual a função do “joio”? Abrilhantar a moral de pará-
bolas. Não é fantástico? Eu acho que sim.

Durante a apresentação do trabalho, ambos as artistas entra-
ram na sala e continuaram suas performances. Desta vez, trans-
formaram seus corpos, que antes estavam gélidos em calor. 
Brincavam em torno do pequeno público que assistia à banca 
de defesa e transformavam a postura de manequim ou modelo 
em corpos artísticos, performáticos. Aplausos. Calorosos aplau-
sos. Movimentos amplos dentro de trajes coloridos ocupavam 
a sala de aula pálida. Após a defesa, a poetisa Preta Mina, de-
clamou um poema visceral e finalizou com uma crítica direta 

ao público presente. Aqui, uma brincadeira da vida: o poema, 
escrito especialmente para esta ocasião, foi perdido no tempo 
e na memória da poetisa. Não encontra-se o registro escrito e 
Preta Mina não o declama inteiramente, apenas frases soltas. 
Tão efêmero quanto a performance, a defesa do trabalho de 
conclusão e os olhares assustados sobre os corpos estranhos 
que ocupavam uma via de trânsito, o poema devorado se per-
deu no tempo, restando apenas um trecho, salvo nos stories de 
uma das pessoas na plateia, onde a artista declama:

“O estandarte é da carne.

O manifesto é do povo.

Aqui todos comem uns aos outros.

Um comer de ideias, um comer de inspiração.

O comer a arte…”

A performance prendeu a atenção por mais alguns minutos 
do público que devorava ansiosamente todo o banquete vi-
sual, auditivo e intelectual daqueles 30 minutos de ação, en-
tre defesa de monografia e performance. Aplausos. Calorosos 
aplausos. Instaura-se no ar uma energia totalmente diferen-
te daquela anterior. No contato direto, frente a frente com os 
artistas, notava-se a frieza gerada pelo receio, pelo curioso e 
diferente, contudo no conforto que a separação entre plateia 
e artista concede, nada mais do que o justo reconhecimento. 
Aplausos, Calorosos aplausos. 
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Duas semanas depois aconteceu o “grande evento do curso de 
moda”. Um desfile com todos as 30 pessoas que estavam se for-
mando, onde cada uma apresentou quatro looks criados duran-
te a sua pesquisa de conclusão de curso. Este evento acontece 
todo semestre em um dos maiores teatros da região, que leva o 
nome da universidade, Teatro Feevale. Um teatro para mais de 
1800 pessoas que já recebeu artistas internacionais. Impõe ao 
público um palco amplo, grandes coxias e três níveis, seis salas 
de camarins com grandes espelhos, banheiros espaçosos, ótima 
iluminação, perfeita acústica e uma cozinha no fundo.

PREPARANDO A MESA 

Eu e mais quatro artistas da cena estávamos em um espaço que 
conhecíamos como se fosse a nossa segunda casa. Olhávamos 
um para os outros com uma energia cômica que nos cercava, 
parados entre, no mínimo, 120 pessoas e profissionais da moda 
que corriam de um lado para o outro, preocupados, desespera-
dos para fazer cabelo, maquiagem, passar os vestidos de cetim, 
seda e tafetá a tempo do grande momento. E nós, segurando 
nas mãos os quatro figurinos de algodão cru tingidos em casa 
numa grande panela com água fervendo enquanto tomávamos 
vinho de garrafão e costurados e customizados por mim e pelos 
próprios artistas durante noites em claro - as “noites em claro” é 
algo comum na vida de qualquer acadêmico, convenhamos.
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Sentamos no primeiro camarim. Espaço reservado. De frente 
para o espelho, todos ansiosos pelo desfile que aconteceria ho-
ras depois. Começamos os preparativos: os artistas da minha tru-
pe começaram a se despir, ficando apenas com a roupa de baixo. 
A performer, bailarina e poetisa Preta Mina, também conheci-
da como Danielle Costa lembra da ocasião e relata: “Lembro de 
sair pelos corredores apenas de clacinha e top, amarrei um lenço 
quase transparente na cintura também. Todo mundo me olhava, 
mas já estou acostumada com isso. É assim que me sinto bem, é 
assim que fico sempre que estou no camarim”.

Semanas antes do desfile, todos artistas se encontraram para a 
realização das fotos promocionais em ambiente fechado e em 
uma praça pública da cidade de Porto Alegre, capital do Rio 
Grande do Sul. Nesta ocasião, eles vestiam uma base de corpo de 
tecido totalmente preta. Fazendo com que não fossem reconhe-
cidos como indivíduos, mas sim como representações de perso-
nas que compõem o imaginário do que é ser brasileiro. O intuito 
dessa ação era criticar essa busca por uma identidade brasileira 
que mais apaga do que exalta a diversidade cultural que temos 
no país e na américa latina. Contudo, para o desfile-performan-
ce, percebeu-se que não seria possível tornar óbvia essa crítica, 
uma vez que o tempo em cena de cada grupo/formando era pe-
queno, dedicado somente à apresentação dos trajes desenvol-
vidos. Tempo necessário para uma apresentação de moda, mas 
nem tanto para uma performance como a que queríamos mon-
tar. Desta forma, optou-se por pintar os corpos dos artistas de 
dourado, tornando-os monumentos, espetáculos corporais, pe-
les extraordinárias, exaltando a diversidade de rostos e corpos do 
Brasil.
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Passaram-se 30 minutos. Uma menina da produção, visivelmen-
te angustiada me procura e diz: “Desculpe, teria como tu ir para 
outro camarim?”. Não havia qualquer problema com essa mu-
dança, pois nenhum dos artistas estavam incomodados. Contu-
do, obviamente, eu já havia percebido uma certa incomodação 
pelos corpos seminus e sem pudor dos artistas presentes. Uma 
artista andando de short justo e top pelos camarins, outra, de 
cueca box, sendo lambuzada de tinta oleosa e dourada. Lembra-
-se do “joio”? Nós éramos o joio. Juntamos nossos pertences e 
nos dirigimos para o segundo camarim.

Ao olhar para o espaço reservado no segundo camarim, soube de 
imediato que não ficaríamos mais de 15 minutos ali. Do lado di-
reito, quatro vestidos de noiva branquíssimos que, com certeza, 
cada pedaço de renda havia custado mais do que todo o material 
dos figurinos que eu apresentaria mais tarde. Do lado esquerdo, 
um grupo de modelos, já em idade avançada, que apresenta-
riam uma coleção para a terceira idade. Devo ressaltar que todas 
senhoras foram um amor com os artistas da trupe, mas é impor-
tante lembrar também que elas só interagiram com os artistas 
completamente vestidos, haviam encerrado momentaneamen-
te o processo de pintura dos corpos. Ainda éramos confundidos 
com o “trigo” nesse segundo camarim.

 Não passaram 10 mi-
nutos e a estilista, dona 
dos vestidos de noiva, 
ao ver a tinta doura-
da na pele de uma das 
atrizes solicitou que 
outra moça da produ-
ção nos procurasse. 
Desta vez a recomen-
dação foi curta e dire-
ta: se eu manchasse al-
gum daqueles vestidos 
de noiva, teria uma dor 
de cabeça que compri-
mido nenhum resolve-
ria naquele dia. 

TODA CASA TEM COZINHA, INCLUSIVE O TEATRO



Eu já conhecia aquele teatro. Havia trabalhado naqueles cama-
rins durante dois anos, neste mesmo evento, como produção de 
boca de palco. Convidei a trupe para ir comigo para o único lugar 
que não seríamos mais incomodados: a cozinha do teatro. Enfim, 
poderíamos ficar à vontade sem medo de vestidos brancos ou 
olhares tortos para os nossos corpos sem pudor no camarim do 
teatro. Preparamo-nos ao lado da mesa de comes e bebes reser-
vada para as modelos e estilistas. Nos apoiamos no balcão da pia 
e usamos de cabide as aberturas dos armários mais altos. Devo 
confessar que não esperava me sentir tão bem ali. Qual artista 
que nunca teve que se trocar e se preparar em um camarim ar-
ranjado? Faz parte do show. Faz bem para a construção da nossa 
(i)moralidade. Só lembre que o “joio” é tóxico para os humanos, 
mas sobre isso falarei a seguir.

Finalizamos os preparativos e fomos todos convocados para a 
reunião geral do evento. Nesta reunião, a organizadora faz a cha-
mada dos estilistas em ordem de apresentação no palco. Existe 
um desejo mútuo que nunca foi verbalizado, mas está presen-
te entre todos formandos que participam do evento, que é o de 

encerrar os desfiles, ou seja, ser o último a se apresentar. Normal-
mente, o último desfile é escolhido pela produção do evento, pre-
sumindo que ele terá o maior impacto no público. Enfim, mesmo 
não verbalizando, eu tinha esse desejo - desconfie do artista que 
não é, pelo menos um pouco, narcisista ou se desejar, exibicionista.

Sentado na plateia do teatro, enquanto a produção exibia como 
seria o trajeto dos desfiles no palco, percebemos que cada um dos 
artistas que estava comigo tinha o poder de deslocar os olhares de 
todos os colegas e modelos que os acompanhavam, tal como os 
estadunidenses ao ver Carmen Miranda com seus cachos de bana-
nas na cabeça, achando tudo aquilo muito… exótico - a diferença é 
que a gente falava o mesmo idioma que eles, talvez não o mesmo 
dialeto, mas o mesmo idioma, sim. Eu tinha quase certeza que es-
tava munido de todos os trunfos para ser o último a desfilar. Meu 
momento de glória. Minha apoteose egóica.

Não fui escolhido - 
este foi meu momento 
Fernanda Montenegro 
no Oscar de 1999.
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A organizadora do evento foi chamando os nomes em ordem 
e o meu desfile ficou sendo o antepenúltimo da noite. Não me 
abalei. O dia estava sendo tão interessante que aquilo seria ape-
nas um detalhe. Convidei os artistas para ir até o palco e fazer 
a passagem, explicar como iria funcionar o deslocamento deles 
para que cada um conseguisse adaptar seus corpos, movimen-
tos, performance, dentro dos 90 segundos de apresentação.

Ao pedir licença para usar o palco, senti que a produção não en-
tendeu o que realmente eu queria fazer. Novamente, os olhares 
nos acompanhavam. Neste momento, começamos a fazer pia-
das internas sobre isso, até que os olhares foram sumindo e a 
vida foi seguindo.

A partir deste momento, ninguém mais questionava o que está-
vamos fazendo ou para onde estávamos indo. Bastava explicar ra-
pidamente que eram os artistas do grupo “carnavalizado” que a 
produção apenas concordava com o que iríamos fazer. Mudamos 
a entrada pelas coxias, as paradas e o tempo do desfile. Tudo com 
autorização expressa da produção e a confiança deles também - 
aliás, quem vai querer ensinar o padre a rezar a missa e a cozinhei-
ra a temperar o feijão?
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Chegou o momento do desfile. Um grande público ocupou a 
plateia desde o início da noite. Caso não saiba, ou não tenha ex-
periência com o mundo da moda, assistir a 30 desfiles de 90 se-
gundos, cada, pode ser extremamente exaustivo. No começo as 
palmas foram constantes, passando o tempo as palmas diminu-
íram. Por volta do 20º desfile, as palmas foram sincronizadas no 
tempo exato do agradecimento do estilista - aquela entrada ca-
fona que sempre acontece no final de cada desfile.

Chegou a vez da trupe de artistas seminus, pintados de doura-
do, carnavalizados e coloridos. A música “O que se cala” de Elza 
Soares ecoou pelo teatro. Sendo segunda opção para ilustrar e 
comunicar o sentido poético de forma literal e dialogada, a can-
ção de Douglas Germano, interpretada pela voz inconfundível de 
uma das maiores cantoras brasileiras, tomou os ouvidos do pú-
blico que logo perceberam que os próximos minutos não seriam 
de desfiles e visualização de vestimentas, mas sim de arte, crítica 
e espetacularização. 

O BANQUETE 
ESTÁ SERVIDO

O tambor do início da música preparou o campo, a entrada 
performática daqueles corpos artísticos desconstruídos e en-
tregues à cena, tornavam o enorme palco pequeno. Ao emer-
girem da sombra do fundo do palco, a plateia começou as pal-
mas estrondosas, entre gritos e assovios. 
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A energia mudou. Os donos da casa haviam chegado - Ai, ai, Narci-
so, você me paga! 

Fato interessante: antes da música “O que se cala” ser escolhida 
como trilha, a canção “Vai Passar” de Chico Buarque foi apresen-
tada para a organização do evento como a escolhida. Contudo, foi 
censurada pela coordenação do curso de moda. A resposta da coor-
denadora foi de que a música, junto com os sons de tiros que seriam 
adicionados ao início da trilha, assustaria a plateia que, despreveni-
da, poderia querer sair do teatro ou protestar contra a performance 
que faz referência a um tiroteio. Não houve conversa, a decisão foi 
tomada, a música (em 2019) censurada do evento e a ordem teve 
que ser acatada, tanto pela produção do evento, quanto por mim, 
como formando e diretor da performance.

Os quatro personagens seguiram para a frente do palco e se divi-
diram em dois grupos. Cada grupo tomou uma lateral da plateia. 
Performando pelos corredores, mergulharam para dentro do pú-
blico que continuava a aplaudir. No meio do percurso, os quatro 
performers levantaram suas mãos empunhando um “L” com o in-
dicador e polegar - em 2019 e em uma cidade conservadora. Ques-
tões políticas foram rapidamente assimiladas e, neste momento, 
por alguns segundos, o som das palmas e assovios diminuíram, 
mas voltaram logo depois. Mesmo com a nítida aversão ao protes-
to de “Lula Livre”, ela não foi capaz de diminuir a entrega daquele 
público às artes cênicas, performance, ao corpo desconstruído que 
recebe e amplifica a energia do teatro. Não que os outros desfiles 
tivessem sido ruins ou as peças de vestuários “feias”, não eram. Na 
verdade eram muito melhores que as apresentadas pela minha 
coleção. A diferença é que a casa deles é mais intimista, é o toque, 
é o cabide, o manequim. O teatro é a casa do artista - e o estilista 
só se torna artista quando entende isso.

“Mil nações moldaram a minha cara

Minha voz, uso pra dizer o que se cala

Ser feliz no vão, no triz

É força que me embala

O meu país é meu lugar de fala”

 “Num tempo

Página infeliz da nossa história

Passagem desbotada na memória

Das nossas novas gerações

Dormia, a nossa pátria mãe tão distraída

Sem perceber que era subtraída

Em tenebrosas transações”
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Os quatro trajes escolhidos para entrar em cena levavam nomes su-
gestivos para a arte: o Ator, o Bailarino, a Cantora e a Figurinista. Du-
rante o primeiro ensaio, em ambiente fechado e na praça pública, 
semanas antes, cada artista teve o primeiro contato com o traje de 
forma completa, podendo assim desenvolver a postura e as ações 
cênicas de seus personagens. Na ocasião, foram novamente insti-
gados pelos disparos da esquizo-escrita já relatada. Esse processo 
foi registrado na minha dissertação, uma vez que deu origem aos 
personagens que tomaram o palco na noite relatada.

O ator, interpretado por Flávio Moreira, “através de movimento deli-
cados e amplos, concentrados na parte superior do corpo, uma vez 
que estava limitado na parte inferior, demonstrou a relação deste 
personagem com a expressividade, antes através da máscara, des-
ta vez através do movimento, da deslocação e da ação em cena.” 
(LEIDEMER, 2019, p.91)

O Bailarino, interpretado pela artista Kanauã Nharu, apresentou 
toda a efervescência que o corpo e o traje poderiam proporcionar 
para ele. Interagindo com elementos do figurino, como a sapati-
lha de balé e “instigando ao corpo a fluidez corporal exposta pelo 

bailarino e seu personagem, o intérprete propôs todas as ações, 
dominando a cena e o traje”. (LEIDEMER, 2019, p.88)

A Cantora, interpretada por Preta Mina, se posicionou de forma 
que “remete às imagens do sincretismo religioso brasileiro, sen-
do ambígua entre as cores e formas das divindades negras e po-
sição das divindades católicas”. (LEIDEMER, 2019, p.89)

Por fim, a Figurinista, personagem de Fernanda Roggia, definiu 
a sua imagem “através da movimentação dos braços, mas des-
sa vez transformou as imagens paradas que havia apresentado 
no cenário fechado em movimentação, [...], transparecendo um 
comportamento festivo, com ligação direta ao conceito da per-
sonagem” (LEIDEMER, 2019, p.92). Conceito que faz referência di-
reta à potência e capacidade de manifesto que as festividades 
brasileiras, como o carnaval, proporcionam de forma lúdica.
Após o desfile-performance, os artistas voltaram ao palco. Agra-
decemos e nos retiramos da cena. Fim da odisseia.
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Houve ainda mais dois desfiles, mas eu não lembro o que acon-
teceu. Só lembro que não houve tantas palmas - Narciso ocupa 
os olhos com sua imagem, não seus ouvidos - Estava em êxta-
se junto com os artistas da trupe. Recebemos abraços, tiramos 
fotos com outros colegas do evento. Ao final, a organizadora e 
chefe da produção me procurou e disse: “desculpa, eu não pen-
sei que ia ser assim. A plateia achou que o evento havia acabado 
quando vocês saíram”. De novo, todo artista deve ser um pouco 
Narciso, por isso não me envergonho em dizer que me sinto bem 
escrevendo essa última parte e sei que todos os quatro artistas 
que estavam em cena também sentem o mesmo. Kanauã Nharu, 
semanas após o desfile, me contou em um momento íntimo de 
distração que se sentiu muito bem no palco, exatamente como 
um artista deve se sentir: aclamado. 

Tornar o espaço acadêmico do curso de moda em um espaço em 
que a arte cênica é prioridade não é algo comum. É espetacula-
rização. A moda por si também pode ser um espetáculo, mas se 
diferencia de tantas formas do teatro. Na moda, o traje é o perso-
nagem principal, já nas artes cênicas o corpo ganha essa função. 
Levar o teatro ou qualquer arte performática para um desfile de 
moda em qualquer capital fashionista pode ainda ser conside-
rado algo vanguardista, mesmo já tendo sido feito há anos atra-
vés de Alexander McQueen ou Gareth Pugh, por exemplo, mas 
mesmo assim, se o traje não for a evidência principal, causará 

A SOBREMESA
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descontentamento e estranheza. Exaltar o corpo performático, re-
verenciar o poder crítico do teatro e tratar a cena como elemento 
principal em um espaço destinado à moda, incomodou, gerou dú-
vidas e provocou curiosidade. Sensações e respostas naturais, pois 
em uma sala de aula pálida, com uma arquitetura acadêmica clás-
sica, em uma programação de TCC’s, como não estranhar quem 
foge a regra? Eram os artistas que invadiam a casa das citações e 
moulages. E o que é a arte se não exatamente isso?

Nós,  artistas, reconhecemos o teatro como a nossa casa, seja den-
tro de um prédio ou não, sobre um palco ou não, com cortinas ou 
não, no camarim ou na cozinha. A energia que a sua arte deposita 
em quem se deixa levar sentado na plateia é a da arte da descons-
trução, da crítica e da performance, seja lá o que isso possa signi-
ficar. Ninguém senta no banco da igreja todo domingo para saber 
sobre Macbeth ou o Rei da Vela, mas sim sobre o tal joio e o que ele 
tem para ensinar junto com o tal trigo. O mesmo acontece com o 
teatro. Não é só o artista que sabe que esse espaço é a sua segunda 
casa. O público, mesmo que inconscientemente, também sabe dis-
so. E a moda ou qualquer outro evento, podem até serem visitantes, 
mas ainda assim terão que primeiro compreender quem mora nes-
sa apoteótica casa, para então fazer parte dela.

Os Devorados
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